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SŁOWO WSTĘPNE

Minęło 30 lat od wiosny 1981 r., gdy na fali przemian społeczno-po-
litycznych zapoczątkowanych powstaniem NSZZ „Solidarność” w śro-
dowisku regionalistów tomaszowskich podjęto inicjatywę powołania do 
życia periodyku popularnonaukowego, który byłby forum integrującym 
wszystkie poczynania odradzającego się w Tomaszowie ruchu regiona-
listycznego. Inspiratorem tego pomysłu był mgr Zdzisław Spaczyński, 
uczestnik II Kongresu Regionalnych Stowarzyszeń Kultury w Nowym 
Sączu z końca maja 1981 r.

Zarząd Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego nawiązał wówczas 
współpracę ze środowiskiem historycznym UMCS, której efektem było 
przygotowanie pierwszego tomu „Rocznika Tomaszowskiego”, poświęco-
nego przeszłości miasta i jego okolic z okazji 360. rocznicy nadania prawa 
miejskiego, co uczynił król Zygmunt III 7 października 1621 r., „w obozie 
pod Tomaszowem”, w czasie wyprawy z odsieczą dla oblężonych przez 
Turków w Chocimiu wojsk Rzeczypospolitej.

Realizacja tego przedsięwzięcia trwała ponad dwa lata i dopiero w stycz-
niu 1984 r. pierwszy numer „Rocznika Tomaszowskiego” za 1981 r. opuścił 
drukarnię. Wydarzenia lat 80. XX w. zakłóciły jednak dobrze rozwijającą 
się działalność regionalistyczną w Tomaszowie. Cenna inicjatywa publikacji 
„Rocznika Tomaszowskiego” nie doczekała się kontynuacji. 

Dopiero po obchodach w 2011 r. 400. rocznicy pojawienia się informacji 
pisanej o organizowanym mieście, a następnie także 400. rocznicy zmiany 
nazwy z Jelitowa na Tomaszów, przypadającej w maju 2012 r., pojawił 
się pomysł reaktywowania „Rocznika Tomaszowskiego”, który wyszedł 
od Zarządu Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego. Spotkał się on 
z życzliwą aprobatą władz miasta oraz powiatu tomaszowskiego, które 
obiecały wsparcie finansowe tej inicjatywy. Mamy więc nadzieję, że obecnie, 
dzięki mecenatowi władz miejskich i powiatowych, „Rocznik” będzie miał 
dobre podstawy finansowe dla dalszych przedsięwzięć publikacyjnych.
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Zarząd Towarzystwa nawiązał również kontakt z przedstawicielami środo-
wisk naukowych: Białegostoku, Krakowa, Warszawy oraz Lublina, o których 
wiadomo, że zajmują się problematyką regionu południowo-wschodniej 
Lubelszczyzny czy też dziejami Ordynacji Zamojskiej. Zaproszono także 
do współpracy przedstawicieli środowisk humanistycznych z Zamościa 
oraz Tomaszowa. W ten sposób powstała Rada Redakcyjna, która będzie 
ustalała program czasopisma. Powołano też Kolegium Redakcyjne, w skład 
którego, poza Redaktorem Naczelnym, weszli miejscowi działacze regionalni. 

Odrodzonemu czasopismu wyznaczono konkretne cele. Postanowiono 
przede wszystkim rozszerzyć zakres poruszanej na jego łamach problematyki 
na dyscypliny humanistyczne i społeczne, gdyż pierwszy rocznik zawierał 
tylko materiały historyczne. Planuje się zamieszczać w kolejnych tomach 
prace dotyczące miasta i powiatu tomaszowskiego, jednak w uzasadnio-
nych przypadkach przewidziano możliwość rozszerzenia pola badawczego.

„Rocznik Tomaszowski” będzie więc prezentował artykuły, rozprawy, 
studia i szkice z różnych nauk humanistycznych, dotyczące przeszłości 
miasta i okolic. Powinien także informować o pracach naukowych doty-
czących regionu, a powstałych w kraju i za granicą. Ma więc pełnić rolę 
opiniotwórczą, polegającą na krytycznej ocenie publikacji na temat miasta 
i powiatu. Ważną rolą „Rocznika” będzie dokumentowanie dorobku spo-
łeczno-kulturalnego miasta i powiatu oraz prezentowanie sylwetek ludzi 
zasłużonych dla tej działalności w przeszłości i współcześnie. Zdajemy 
sobie sprawę, że w treści poszczególnych tomów będzie dominowała 
problematyka historyczna, zgodnie z głównym hasłem programowym 
polskiego regionalizmu – „O przeszłości, w teraźniejszości, dla przyszłości”. 

Żywimy nadzieję, że zawarte w kolejnych tomach treści będą ważnym 
czynnikiem inspiracji tomaszowskiego środowiska regionalnego do dalszej 
owocnej pracy na rzecz regionu. Powinny one też być istotnym ogniwem 
integrującym wszystkich jego miłośników, rozrzuconych w kraju, a często 
przebywających za granicą, związanych zaś uczuciowo z ziemią rodzinną. 
Niech więc „Rocznik Tomaszowski” jednoczy wszelkie poczynania dla 
dalszego rozwoju kultury i cywilizacji tego pięknego regionu, niech upo-
wszechnia wiedzę o jego przeszłości i współczesności.

Lublin, lipiec 2013 r.     Ryszard Szczygieł
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ODKRYCIE SKARBÓW I ICH ZNACZENIE

W kwietniu 2011 r. w Czermnie koło Tyszowiec w trakcie badań prowa-
dzonych przez Instytut Archeologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie (UMCS) odkryte zostały dwa wyjątkowe skarby średniowiecznej 
biżuterii kobiecej (fot. 1). 

Fot. 1. Czermno, pow. tomaszowski. Grodzisko (stanowisko 1). Dwa skarby biżuterii  
średniowiecznej znalezione w kwietniu 2011 r. (fot. K. Wasilczyk)

A  R  T  Y  K  U  Ł  Y

Patrycja Piotrowska, Marcin Piotrowski  
Marcin Wołoszyn, Konrad Grochecki

(Lublin)

SKARBY KOBIECEJ BIŻUTERII ŚREDNIOWIECZNEJ 
Z CZERMNA W POWIECIE TOMASZOWSKIM
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Warto podkreślić, że konserwacja i dokumentacja tych zabytków została 
zakończona już w październiku tego samego roku. Tak szybki postęp prac 
był możliwy dzięki środkom finansowym z niemieckiego Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Bundesministerium für Bildung und 
Forschung) w Bonn uzyskanym przy wsparciu prof. Christiana Lübkego 
oraz dr. Matthiasa Hardta z Centrum Badań nad Europą Środkowo-
Wschodnią przy Uniwersytecie w Lipsku (Geisteswissenschaftliches 
Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität 
Leipzig – GWZO). Samej konserwacji i częściowej rekonstrukcji ozdób 
dokonała dr Elżbieta Nosek z Politechniki Krakowskiej i firmy „ArsMet” 
w Krakowie. Analizy metaloznawcze zabytków wchodzących w skład 
skarbów, które dostarczyły wielu ważnych informacji, wykonał zespół 
prof. Stanisława Rzadkosza z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: 
dr Aldona Garbacz-Klempka, Piotr Jurecki, Elżbieta Grejner-Wrona, Janusz 
Stępiński i Adam Tchórz. Innowacyjna dokumentacja naczynia ceramicz-
nego, w którym zachował się jeden ze skarbów, wykonana została w pra-
cowni fotograficznej w Departamencie Historii i Ochrony Dóbr Kultury 
na Uniwersytecie w Udine we Włoszech (Dipartimento di Storia e Tutela 
dei Beni Culturali – Università degli Studi di Udine) dzięki uprzejmości 
Mirca Cusin. Możliwość zastosowania opracowanej w ostatniej dekadzie 
analitycznej metody fotografii cyfrowej, Reflectance Transformation Imaging 
(RTI), rozwijanej i rozpowszechnianej przez korporację Cultural Heritage 
Imaging (CHI) w San Francisco w Stanach Zjednoczonych1, doprowadziła 
do odkrycia ledwie widocznego reliefowego znaku garncarskiego na dnie 
wspomnianego naczynia. Biżuteria ze skarbów została już wstępnie opra-
cowana i opublikowana w kilku artykułach2.

 1 Korporacja non profit Cultural Heritage Imaging rozwija oraz rozpowszechnia metody 
obrazowania cyfrowego światowego dziedzictwa kulturowego. Kładzie nacisk na łatwość 
obsługi i dostępność metod, technologii oraz narzędzi (całe oprogramowanie jest darmowe) 
– http://culturalheritageimaging.org/

 2 M. P i o t r o w s k i, M. W o ł o s z y n, Skarby biżuterii z Czermna – konteksty, „Zamojski 
Kwartalnik Kulturalny” 2012, nr 1 (110), s. 51–55; tenże, Dwa skarby biżuterii wczesnośrednio- 
wiecznej z Czermna, woj. lubelskie, [w:] Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, zachod- 
niej Białorusi i Ukrainie w 2011 roku. Streszczenia referatów XXVIII konferencji sprawozdawczej,  
red. U. Kurzątkowska, A. Zakościelna, J. Libera, Lublin 2012, s. 38; tenże, Czermno (Czerwień)  
– Badania w latach 2010–2011 / Czermno (Červen’) – Forschungen in den Jahren 2010-2011 / Czermno 
(Červen’) – le ricerche negli anni 2010–2011 / Чермно (Червень): дослідження 2010–2011 рокіb, [w:] 
Czermno – gród między Wschodem a Zachodem. Katalog wystawy / Červen’ – eine Burg zwischen 
Ost und West. Ausstellungskatalog / Červen’ – un castrum tra Oriente e Occidente. Catalogo della 
mostra / Червень – град між Сходом і Заходом. Каталог виставки [publikacja czterojęzyczna], 
red. J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Tomaszów Lubelski–Leipzig–Lublin–Rzeszów, 
s. 185–241; tenże, Czermno/Cherven – archaeological investigation of an early Rus’ medieval town in 
Eastern Poland in 2010-2011. A preliminary report, [w:] Rome, Constantinople and Newly-Converted 
Europe. Archaeological and Historical Evidence. U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej/Frühzeit Ost-
mitteleuropas 1,2, red. M. Salamon, M. Wołoszyn, A. Musin, P. Špehar, M. Hardt, M. P. Kruk, 
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Odkrycie skarbów w Czermnie spotkało się w wielkim zaintereso-
waniem i uznaniem w Polsce oraz za granicą, zarówno w środowiskach 
naukowych, jak i poza nimi. 14 grudnia 2011 r. skarby prezentowane były 
na specjalnej wystawie w Muzeum Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie (UMCS), towarzyszącej zamykającemu rok posiedzeniu senatu. 
Spotkanie otworzyli: rektor UMCS prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski oraz 
dyrektor lubelskiego Instytutu Archeologii prof. dr hab. Andrzej Kokowski. 
Przez kilka godzin zabytki były udostępnione dla ogółu zwiedzających. 
Przez salę muzealną przewinęło się kilkaset osób. O wadze znalezi-
ska świadczy przyznanie odkrywcom pierwszego miejsca w konkursie 
„Archeo Top 2011” organizowanym przez magazyn „Archeologia Żywa”. 
Wyróżnienie badań w Czermnie jako największego osiągnięcia polskiej 
archeologii w roku 2011 zasługuje na uwagę także ze względu na silną 
konkurencję. W rankingu uwzględniono łącznie dziesięć wydarzeń, które 
były związane ze sferą naukową, muzealną oraz popularyzacją archeologii. 
Zespół badaczy Czermna, występujący z ramienia Instytutu Archeologii 
UMCS w Lublinie, wziął udział także w szóstej edycji konkursu „National 
Geographic Travelery 2011”. Wyniki plebiscytu przyniosły kolejne zwy-
cięstwo. Za odkrycie skarbów w Czermnie Andrzejowi Kokowskiemu, 
Marcinowi Piotrowskiemu oraz Arturowi Troncikowi przyznano pierwsze 
miejsce w kategorii „Naukowe odkrycie roku”. Nagrodę „za dokonania 
naukowe, które pozwoliły lepiej zrozumieć świat, ludzi i kultury”, wręczo-
no laureatom w Centrum Olimpijskim w Warszawie 23 kwietnia 2012 r. 
„Travelery” to najbardziej prestiżowa nagroda podróżnicza w Polsce. Tym 
razem była to jednak podróż przez wieki.

Ważne jest, aby odkrycia z Czermna nie postrzegać wyłącznie w kate-
goriach znaleziska zabytkowych i pięknych precjozów. Charakter naukowy 
nadają odkryciu rozległe badania prowadzone w celu lepszego poznania 
życia, a nawet wierzeń właścicielek odnalezionej biżuterii, umiejętności jej 
wykonawców, okoliczności zdeponowania, proweniencji i oddziaływań 
stylistycznych. Opisywana biżuteria stała się także okazją do głębszych 
rozważań nad obrazem średniowiecznego społeczeństwa pogranicza pol-
sko-ruskiego, zarówno elit społecznych, jak i warstw mniej zamożnych. 
Istotnym problemem do szczegółowych studiów okazało się również zja-
wisko aksjologizowania oraz naśladowania, imitowania sztuki z wyżyn 
socjalnych przez resztę społeczeństwa. W centrum zainteresowań badaczy 
związanych z opracowaniem znaleziska ulokowały się także kwestie zro-
zumienia sztuki wieków średnich, w tym sztuki złotniczej, a także sprawy 

A. Sulikowska-Gąska, Kraków–Leipzig–Rzeszów–Warszawa, t. 2, s. 359–389; tenże, Czermno/
Czerwień – badania archeologiczne staroruskiego kompleksu grodowo-osadniczego we wschodniej Polsce, 
w latach 2010–2012, [w:] Badania archeologiczne w Polsce środkowowschodniej, Zachodniej Białorusi 
i Ukrainie w roku 2012, red. A. Zakościelna, J. Libera, Lublin 2013, s. 50–51.



P. Piotrowska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn, K. Grochecki

12

Rocznik Tomaszowski 1(2)

odnoszące się do rzeczywistej funkcji kobiecej biżuterii tego okresu. Wyniki 
tych rozległych opracowań okazały się niezwykle interesujące. Zostaną one 
omówione w przygotowywanej monografii znaleziska, dziś można tylko 
zasygnalizować, że prócz manifestacji pozycji socjalnej oraz przynależności 
rodowej kobiece ozdoby pełniły także istotne miejsce w magii, również 
w magii miłosnej. Przekonują nas o tym m.in. dane ze źródeł pisanych. 
Skarby z Czermna, ze względu na swój elitarny charakter, stanowią ważny 
element w dyskusji nad lokalizacją latopisowego Czerwienia. Niewątpliwie 
uprawdopodabniają w jakimś sensie hipotezę identyfikującą Czermno 
z głównym ośrodkiem tzw. Grodów Czerwieńskich, który od XIX w. 
stanowi swoistą atlantydę dla archeologów i historyków zajmujących się 
średniowieczną Europą Środkową. Odkrycia w Czermnie to niejedyny suk-
ces UMCS we wspomnianym plebiscycie National Geographic. W gronie 
nominowanych znaleźli się także prof. Nikodem Grankowski i prof. Marek 
Tchórzewski z zespołem z Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi. Doceniono 
ich za przełom w badaniach nad szczepionką na malarię. Nominowani 
otrzymali w ubiegłym roku uniwersytecką Nagrodę Naukową „Marii 
Curie” za rok 2010.

W grudniu 2011 r. polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przyznało środki na zorganizowanie wystawy: Czerwień – 
gród między Wschodem a Zachodem (kuratorzy wystawy: Jolanta Bagińska, 
Marcin Piotrowski, Marcin Wołoszyn). Jej główną atrakcję stanowiły skarby 
biżuterii znalezione w Czermnie w 2011 r. W ramach dotacji ministerialnej 
możliwa stała się konserwacja około 1500 innych zabytków z Czermna. 
Ekspozycji, otwartej 28 listopada 2012 r., towarzyszył czterojęzyczny kata-
log wydany pod tym samym tytułem przez Muzeum Regionalne im. dr. 
Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim (gospodarza pierwszego otwarcia 
wystawy), Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, GWZO oraz Miasto Tyszowce. Wystawa ma charakter 
międzynarodowy i trafi do różnych placówek muzealnych oraz uniwer-
syteckich w Polsce, w Niemczech (Lipsk), we Włoszech (Udine) oraz na 
Ukrainie (Winniki).

Jesienią 2012 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało 
grant poświęcony Grodom Czerwieńskim: Złote jabłko polskiej archeologii. 
Zespoły grodowe w Czermnie i Gródku [Grody Czerwieńskie] – chronologia 
i funkcja w świetle badań dawnych oraz weryfikacyjnych (Narodowy Program 
Rozwoju Humanistyki; Projekt nr 12H 12 0064 81; kierownik projektu 
M. Wołoszyn). Wśród uczestników projektu jest wielu pracowników oraz 
absolwentów UMCS (M. Piotrowski, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski, 
K. Grochecki, P. Piotrowska, dr Marek Florek).

W lutym 2012 r. Dumbarton Oaks Center przy Harvard University 
przyznało niewielki grant Seals at the Border; Seals in the Context; Seals and 
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Dorogichin Seals from Czermno, umożliwiający konserwację i analizę pieczęci 
oraz plomb typu drohiczyńskiego. Projekt realizowany jest przez Marcina 
Wołoszyna (kierownik), Marcina Piotrowskiego oraz Elżbietę Nosek.

5 kwietnia 2013 r. wystawa: Czerwień — gród między Wschodem a Zachodem 
została otwarta w Muzeum Narodowym w Krakowie. Kuratorem krakow-
skiego otwarcia był dr hab. Mirosław Piotr Kruk.

OPIS SKARBÓW, ANALOGIE FORMALNE, DATOWANIE

Obydwa skarby srebrnej biżuterii zostały odkryte tego samego dnia, 
4 kwietnia 2011 r., na majdanie grodziska w Czermnie nad Huczwą (sta-
nowisko 1). Znajdowały się bardzo płytko, w odległości około 20 m od 
siebie. Ze względu na warunki zalegania jeden z depozytów zachował się 
w gorszym stanie. Być może nawet jest niekompletny.

Pierwszy, lepiej zachowany skarb znaleziony został w garnku ceramicz-
nym, na którego dnie od strony zewnętrznej znajduje się ledwie widoczny 
odcisk reliefowego znaku garncarskiego w kształcie krzyża. W naczyniu 
ukryto dwie bogato zdobione bransolety mankietowate, dwie bransolety 
ze spiralnie zwiniętej, niezdobionej taśmy o zwężających się końcach, dwie 
zausznice, dwa kołty, dwa srebrne, pozłacane pierścienie oraz 19 całych 
(i kilka fragmentów) srebrnych, pozłacanych blaszek – aplikacji naszytych 
pierwotnie na nakrycie głowy (czepiec lub opaskę), z którego zachował się 
fragment z przyszytymi miniaturowymi paciorkami szklanymi. Analizy 
laboratoryjne wykazały, że nakrycie głowy wykonano z lnu oraz jedwabiu. 
Jedna z bransolet mankietowatych zdobiona jest grawerowaniem geome-
tryczno-roślinnym rozłożonym w dwóch pasmach. Linia rozdzielająca 
pasma oraz krawędzie bransolety zdobione są wąskimi taśmami z nakła-
danym złotem i wybijanymi od środka „kulkami” imitującymi granulację 
(pseudogranulacja) (fot. 2). 

Druga bransoleta, dekorowana w technice niello, prócz motywów 
roślinnych i geometrycznych nosi także przedstawienia ptaków (fot. 3). 

Te ostatnie, naprzemiennie z rozwiniętymi kompozycjami roślinnymi, 
znajdują się w polach łukowato zamkniętego wzoru arkadowego, biegną-
cego dookoła bransolety. Jej krawędzie zdobione są dodatkowo wąskimi 
paskami nakładanego złota oraz wybijanymi od środka „kuleczkami” imi-
tującymi granulację. Kołty, także zdobione techniką niello, noszą motywy 
geometryczno-roślinne. Jeden w wymienionych pierścieni posiada tarczkę 
z wyobrażeniem ptaka, drugi – szklane oczko. Obydwie zausznice mają 
po trzy sześcienne paciory umocowane na kabłąku owijanym dodatkowo 
nitką filigranową (fot. 4). 
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Fot. 2. Czermno, pow. tomaszowski. Grodzisko (stanowisko 1). Srebrna, złocona 
bransoleta mankietowa (skarb w naczyniu ceramicznym). Zdobiona grawerowanym 

ornamentem geometryczno-roślinnym (fot. K. Wasilczyk)

Fot. 3. Czermno, pow. tomaszowski. Grodzisko (stanowisko 1). Srebrna, złocona bran-
soleta mankietowata zdobiona w technice niello (skarb w naczyniu ceramicznym). 

Widoczne przedstawienie ptaka (fot. K. Wasilczyk)
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Zdjęcia rentgenowskie opisanego skarbu jeszcze przed wyjęciem z na-
czynia oraz obserwacje w trakcie jego wydobywania z garnka wskazują, 
że najpierw zdeponowano w nim większe ozdoby, bransolety i kołty, 
a następnie do wnętrza bransolet wkładano zausznice i wciśnięto tkaninę 
z ponaszywanymi blaszkami. 

Drugi ze skarbów odkryto bezpośrednio w ziemi, pomiędzy korzeniami 
trawy. Być może jego właścicielka po prostu wrzuciła go do ziemi, zawi-
nęła w opakowanie ze skóry lub tkaniny bądź umieściła w drewnianym 
pojemniku, który nie dotrwał do naszych czasów. W skarbie zdeponowano 
niezdobioną bransoletę spiralną w taśmy o zwężających się końcach, dwa 
kołty, cztery zausznice i ozdobny metalowy pacior. Dwie zausznice posiadają 
sześcienne paciory, dwie następne ażurowe paciory w formie koszyczków. 
Kołty z drugiego skarbu, niestety gorzej zachowane, zdobione są ornamen-
tem geometrycznym wykonanym w technice niello. Można dopatrywać 
się w nich ewentualnie bardzo schematycznie przedstawionych kłosów. 
Wszystkie zabytki z opisanego depozytu wykonane zostały ze srebra.

Skarb bardzo podobny pod względem składu oraz stylistyki ozdób do 
tego zdeponowanego w Czermnie w naczyniu ceramicznym został odkryty 
w 1974 r. podczas robót ziemnych na miejscu dawnego grodu w miasteczku 
Sokal na Ukrainie, w obwodzie lwowskim. Warto dodać, że Sokal znajduje 
się zaledwie 30 km w linii prostej od Czermna. W skład znalezionego tam 

Fot. 4. Czermno, pow. tomaszowski. Grodzisko (stanowisko 1). Dwie srebrne zausznice 
z sześciennymi paciorami i filigranem na kabłąku, pochodzące ze skarbu w naczyniu 

ceramicznym (fot. K. Wasilczyk)
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skarbu wchodziła bransoleta mankietowana z ornamentem roślinnym oraz 
przedstawieniami ptaków w arkadach, zausznice z sześciennymi paciorami 
oraz zausznice z paciorami kulistymi. Kabłąki obydwu typów zausznic 
zdobione były dodatkowo nitką filigranową. Wiadomo, że skarb z Sokala 
zdeponowany był pierwotnie w naczyniu ceramicznym, które rozpadło się 
w trakcie wyjmowania, i zawierał także zaginione dziś dwa pierścienie3.

Bogactwo, stylistyka, różnorodność oraz zestaw ozdób z obydwu 
depozytów sugerują wiązanie ich z IV grupą chronologiczną skarbów na 
Rusi, wydzieloną przez Galię F. Korzuchinę4. Szczególną uwagę zwracają 
kołty zdobione techniką niello. Należą do najbardziej reprezentacyjnych 
ozdób Rusi Kijowskiej, mających zapewne bizantyńską genezę, choć należy 
podkreślić, iż ilość, różnorodność, bogactwo ornamentyki form znanych 
z Rusi przewyższa kołty znane z terenów bizantyńskich. Były one ozdo-
bami zawierającymi pierwotnie, jak się przypuszcza, pakuły nasączane 
wonnościami, które, zamocowane na opasce zdobiącej czoło, zwisały na 
wysokości policzków. Wśród kołtów znanych z Europy Wschodniej zwra-
ca uwagę egzemplarz z Voineşti na terenie Mołdawii5. Jest on zdobiony 
bardzo podobnie jak jeden z egzemplarzy z Czermna. 

Do szczególnie pięknych i interesujących ozdób należą także bransolety 
mankietowate znalezione w Czermnie, posiadające liczne analogie na terenie 
dawnej Rusi6. Warto wskazać na kilka analogii z charakterystycznym mo-
tywem arkadowym, zdobionych przedstawieniami ptaków oraz motywami 
roślinno-geometrycznymi w technice niello. Badacze wschodni grupują ten 
typ bransolet w tradycję określaną tzw. szkołą halicką. Egzemplarze tego 
typu znane są m.in. z miejscowości Molotiv, Viktoriv oraz wspomnianego 
Sokala na Ukrainie, poza tym z miejscowości Kaunas-Šančaj na Litwie oraz 
z Voineşti na terenie Mołdawii7. 

Pierścień ze skarbu znalezionego w Czermnie w naczyniu ceramicz-
nym, noszący na tarczce przedstawienie ptaka, znajduje wiele analogii na 
Rusi. Na tym terenie spotykane są także egzemplarze z napisem na otoku 
tarczki lub imitacją napisu. Uważa się je za sygnety pieczętne i datuje na 
okres od drugiej połowy XII do XIV w.8.

 3 В. П е т е г и р и ч, Дві рідкісні знахідки княжої доби із Сокаля на Львівщини, „Науковí 
студїї. Історико-краезнавчий музей м. Винники” 2010, nr 4, s. 256–257.

 4 Г. Ф. К о р з у х и н а, Русские клады IX–XIII веков, Москва–Ленинград 1954, s. 18–19, 27.
 5 D. G. T e o d o r, Obiectele de podoabă din tezaurul feudal timpuriu descoperit la Oţeleni (raionul 

Huşi, reg. Iaşi), „Arheologia Moldovei” 1964, nr 2–3, s. 343–361, 246, ryc. 5–6; С. С. Р я б ц е в а, 
Древнерусский ювелирный убор: основные тенденции формирования, Санкт-Петербург 2005, 
s. 196–197, ryc. 106:1.

 6 Г. Ф. К о р з у х и н а, dz. cyt., tab. XXXV:1, XXXVII:10, XLII:4; С. С. Р я б ц е в а, dz. cyt., 
s. 256–265.

 7 В. П е т е г и р и ч, dz. cyt., s. 258.
 8 Е. З а р у б і й, Персні княжої доби Львівського історичного музею, „Науковí студїї. 

Історико-краезнавчий музей м. Винники” 2012, nr 5, s. 163.
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Nie udało się natrafić na większą liczbę analogii do niezdobionych 
bransolet spiralnych, wykonanych z odcinków blachy o zwężających się 
końcach. Zwijane bransolety bardzo często spotykamy w Skandynawii 
i wśród Bałtów, są to jednak formy masywniejsze, zdobione, często skrę-
cane. W tym kontekście wskazać należy na dwa skarby, odnoszone przez 
G. F. Korzuchinę do IV grupy chronologicznej, znane z miejscowości 
Miropol na Ukrainie, a także z Kijowa9. Zwijane, niezdobione bransolety 
wchodziły także w skład skarbu z miejscowości Voineşti w Mołdawii10 
oraz z miejscowości Demidiv na Ukrainie11.

Zasadniczo przyjmuje się, że skarby grupy IV, wg G. F. Korzuchiny, 
ukrywane były w związku w zagrożeniem tatarskim. Należy jednak z całą 
stanowczością podkreślić, iż datowanie właśnie tej grupy skarbów, ze 
względu na znacznie rzadsze niż we wcześniejszym okresie występowanie 
w nich monet, jest bardzo niepewne i może być obarczone nawet sporym 
błędem. Dość powszechnie przyjmuje się, iż najazd Tatarów (Mongołów) na 
Ruś, uwieńczony zdobyciem Kijowa przez oddziały Batu-chana 6 grudnia 
1240 r., miał przełomowe znaczenie w dziejach Europy Wschodniej. Mimo 
oczywistości tego faktu, jasne jest jednak, iż podbój Rusi przez Tatarów nie 
doprowadził do zaniku kultury staroruskiej. Jej rozwój był kontynuowany 
przede wszystkim na obszarach północnych, niedotkniętych najazdem, jak 
choćby w Nowogrodzie. Należy także podkreślić, że również nad środko-
wym Dnieprem obserwujemy kontynuacje dawnych tradycji w wiekach 
XIV i XV. Wydaje się, że zbyt bezrefleksyjne posługiwanie się falą najaz-
dów tatarskich jako swoistym terminus post quem dla wyznaczania kresu 
różnorodnych zjawisk kulturowych jest ryzykowne12.

Wydatowanie skarbów znalezionych w Czermnie nie jest zadaniem 
prostym. Wydaje się przy tym, że obydwa depozyty, ze względu na po-
dobieństwo zabytków, pochodzą z tego samego okresu13. Skarby tzw. IV 
grupy Korzuchiny datuje się na okres między końcem XII w. a rokiem 
1240. Analogiczny do czermieńskiego depozyt z Sokala, bliski mu nie tylko 
pod względem formalnym, ale także geograficznym, pochodzi z warstwy 
kulturowej wydatowanej na XII–XIII stulecie. Niektóre z bransolet man-
kietowatych analogicznych do egzemplarza zdobionego w technice niello 
z Czermna wystąpiły w skarbach z monetami. W miejscowości Molotiv 
wraz z tego typu bransoletą znaleziono 65 czeskich monet Wacława II 
(1278–1305) i Jana I Luksemburskiego (1310–1346). W skarbie ze wspomnianej 

 9 Г. Ф. К о р з у х и н а, dz. cyt., s. 109 [nr 71], 134 [nr 137], ryc. 19.
10 D. G. T e o d o r, dz. cyt., s. 246, ryc. 1.
11 Е. З а р у б і й, Золотi та срiбнi прикраси княжої доби в колекції Львівського истричного 

музею, Львів 2009, nr 10–13.
12 M. P i o t r o w s k i, M. W o ł o s z y n, Czermno (Czerwień) – Badania w latach 2010–2011..., 

s. 189; tenże, Czermno/Cherven – archaeological investigation...
13 M. P i o t r o w s k i, M. W o ł o s z y n, Skarby biżuterii z Czermna..., s. 53.
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już miejscowości Šančaj prócz bransolety mankietowatej odkryto 87 litew-
skich monet wybitych po 1387 r. Z kolei w Voineşti tego typu bransoleta 
wchodziła do grupy znalezisk powiązanych z okresem pomongolskim. Na 
podstawie powyższych danych funkcjonowanie warsztatów złotniczych 
tzw. szkoły halickiej datuje się dość szeroko. Prawdopodobnie rozpoczęły 
swoją działalność jeszcze przed falą najazdów mongolskich (Sokal), ale 
zapewne istniały nadal po tym okresie, w XIII–XIV stuleciu14.

Bardziej szczegółowe opracowanie skarbów z Czermna jest nadal w toku, 
wydaje się jednak, że ich ukrycie można lokować na około XIII–XIV w.

ŚREDNIOWIECZNE OPISY TECHNIK JUBILERSKICH

Biżuterię ze skarbów poddano badaniom laboratoryjnym, które obej-
mowały: obserwację makro- i mikroskopową (fot. 5–10), analizy składu 
chemicznego (XRF), analizę składu i struktury przy udziale mikroskopu 
skaningowego (SEM EDS), badania defektoskopowe (rtg, tomografia). 
Badania wykonywano na różnych etapach konserwacji. Ozdoby z Czermna 
wykonano przeważnie ze srebra wysokiej próby i złota. Srebro posiada 
dobre właściwości technologiczne, odporność na korozję oraz wysokie 
właściwości estetyczne. Na podstawie analiz chemicznych potrafimy już 
dziś powiedzieć, że umiejętności rzemieślników, którzy wytworzyli biżu-
terię znalezioną w Czermnie, były bardzo wysokie, chociaż zróżnicowane. 
Poszczególne wyroby lub ich grupy pochodziły zapewne z różnych warsz-
tatów i były precyzyjnie zaprojektowane, o czym świadczy m.in. różny 
skład chemiczny detali, w zależności od tego, czy stanowiły one dekora-
cję, czy tylko element konstrukcyjny15. Dla przykładu niektóre zausznice 
posiadały ozdobne paciory wykonane ze srebra wysokiej próby, a blaszki 
konstrukcyjne ze znacznie gorszego stopu. Wśród technik złotniczych, 
które udało się zidentyfikować na biżuterii z Czermna, wymienić można 
kucie, odlewanie, drutownictwo, wytłaczanie, wybijanie, rytowanie, filigran, 
granulację, kameryzację, złocenie, fakturowanie i niello.

Szczególną uwagę zwraca technika niello, zastosowana do ornamen-
tacji jednej z bransolet mankietowatych oraz wszystkich czterech kołtów 
z depozytów czermieńskich. Aby ukazać złożoność tej techniki i wysokie 
umiejętności złotników potrzebne do wyrabiania tak zdobionej biżuterii, 
warto przytoczyć średniowieczny opis wykonywania niella. Najlepiej 
nadają się do tego fragmenty słynnego Diversarium artium schedula autor-
stwa Teofila Prezbitera, zwanego niekiedy Teofilem Mnichem, żyjącego 
na przełomie XI i XII w. W kontekście „bizantynizujących” elementów, 

14 В. П е т е г и р и ч, dz. cyt., s. 258–259.
15 M. P i o t r o w s k i, M. W o ł o s z y n, Skarby biżuterii z Czermna..., s. 53.



Skarby kobiecej biżuterii średniowiecznej z Czermna...

19

Rocznik Tomaszowski 1(2)

Fot. 5. Czermno, pow. tomaszowski. Grodzisko (stanowisko 1). Zdjęcie mikroskopowe 
srebrnej, złoconej bransolety mankietowatej zdobionej grawerowanym ornamentem 
geometryczno-roślinnym, znalezionej w skarbie w naczyniu ceramicznym (fot. P. Jurecki)

Fot. 6. Czermno, pow. tomaszowski. Grodzisko (stanowisko 1). Zdjęcie mikroskopowe 
srebrnej, złoconej bransolety mankietowatej zdobionej grawerowanym ornamentem 

geometryczno-roślinnym, znalezionej w naczyniu ceramicznym (fot. P. Jurecki)
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Fot. 7. Czermno, pow. tomaszowski. Grodzisko (stanowisko 1). Zdjęcie mikroskopowe 
paciora ażurowego srebrnej zausznicy ze skarbu odkrytego bezpośrednio w ziemi  

(fot. P. Jurecki)

Fot. 8. Czermno, pow. tomaszowski. Grodzisko (stanowisko 1). Zdjęcie mikroskopowe 
detalu kołta ze skarbu odkrytego bezpośrednio w ziemi (fot. P. Jurecki)
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Fot. 9. Czermno, pow. tomaszowski. Grodzisko (stanowisko 1). Zdjęcie mikroskopowe 
detalu kołta ze skarbu odkrytego bezpośrednio w ziemi. Zbliżenie na niello w środ-

kowej części (fot. P. Jurecki)

Fot. 10. Czermno, pow. tomaszowski. Grodzisko (stanowisko 1). Zdjęcie mikroskopowe 
detalu kołta ze skarbu odkrytego bezpośrednio w ziemi (fot. P. Jurecki)
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dających się odczytać w biżuterii z Czermna, czy w ogóle z terenów Rusi 
średniowiecznej, istotne wydaje się to, iż zdaniem wielu badaczy Teofil 
mógł być Bizantyńczykiem osiadłym w jednym w nadreńskich klaszto-
rów. W jego słownictwie technicznym można dopatrywać się pewnych 
grecyzmów. Traktat Teofila Prezbitera, wykazujący wiele cech niemieckich 
środowisk benedyktyńskich, jest fachowym, uporządkowanym średnio-
wiecznym kompendium wiedzy z dziedziny rzemiosła artystycznego. 
W jego opisach znajdujemy uzasadnienie i wyjaśnienie wielu elementów 
oraz technik spotykanych w badaniach średniowiecznej biżuterii. W za-
mieszczonych poniżej fragmentach, odnoszących się do zdobienia kielicha 
techniką niello, uderza wyraźna korespondencja pomiędzy przepisami 
technicznymi Teofila a wynikami analiz chemicznych uzyskanymi w trakcie 
badań biżuterii z Czermna.

Księga trzecia.
28. O niellu.
Należy wziąć czyste srebro i podzielić na dwie części jednakowej wagi, dodając do niego 

trzecią część czystej miedzi. Gdy się wrzuci do tygielka te trzy części, winno się odważyć tyle 
ołowiu, ile wynosi połowa miedzi, którą domieszało się do srebra; następnie do miedzianego 
naczynka kruszy się drobniutko żółtą siarkę, wrzuca ołów oraz część wspomnianej siarki, 
pozostałą zaś ilość siarki sypie się do drugiego tygielka. Gdy stopi się srebro z miedzią, 
winno się je zmieszać równo kawałkiem węgla i natychmiast wlać do niego ołów oraz siarkę 
z miedzianego naczynka i ponownie energicznie zmieszać węglem, potem szybko wlać w ty-
giel z umieszczoną w nim siarką; zaraz też odłożywszy naczynko, z którego srebro zostało 
wylane, wziąć to, w które je wlano, i trzymać na ogniu dopóki jego zawartość się nie stopi, 
następnie wymieszać je ponownie i wlać do tygla. Zanim zawartość ostygnie, należy niello 
niezbyt mocno rozklepać i lekko powtórnie rozgrzać i znowu klepać; postępuje się tak dotąd, 
aż stanie się całkiem cienkie. Natura bowiem niella jest taka, że jeśli klepie się je zimne, na-
tychmiast się łamie i kruszy, nie powinno się go także rozgrzewać do czerwoności, bo zaraz 
się stopi i spłynie na popiół. Cienko wyklepane niello wkłada się w głębokie i grube naczynie 
i nalawszy wody, kruszy je obłym młotkiem, dopóki nie stanie się bardzo drobne. Następnie 
trzeba je wyjąć i osuszyć, a to, co jest całkiem miałkie, włożyć do gęsiego pióra i zatkać, po-
zostałe zaś o grubszym ziarnie ponownie włożyć do naczynia i rozetrzeć, potem jeszcze raz 
osuszyć i włożyć do drugiego pióra16.

29. O nakładaniu niella.
Po napełnieniu w ten sposób kilku piór winno się wziąć niewielką cząstkę gumy zwanej 

„parahas” [prawdopodobnie guma arabska] i utrzeć z wodą w tym samym naczyniu, tak aby 
dzięki niej woda nieco zmętniała; miejsce, które się pragnie poczernić, najpierw nawilża się 
wodą, a wziąwszy pióro, lekkim prętem żelaznym ostrożnie wytrąca się z niego starte niel-
lo na dane miejsce, dopóki wszystko nie zostanie pokryte, podobnie postępuje się z resztą.  
Następnie winno się przygotować większą ilość rozżarzonych węgli i położywszy na nich 
czarę kielicha, starannie ją tak obłożyć, aby żaden węgiel na niellu nie leżał i go nie dotykał. 
Gdy niello zacznie się topić, bierze się czarę obcęgami i obraca nią na wszystkie strony, na 
których dostrzeże się, że niello ścieka; obracając, należy uważać, aby niello nie upadało na 

16 T e o f i l  P r e z b i t e r, Diversarum Artium Schedula i inne średniowieczne zbiory przepisów 
o sztukach rozmaitych, (przekład i opracowanie) Stanisław Kobielus, wyd. 2 rozszerzone, Tyniec 
2009, s. 73–74.
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ziemię. Jeśli się nie udało położyć niella wszędzie równo za pierwszym podgrzaniem, to 
trzeba jeszcze raz nawilżyć miejsca i nałożyć je, jak poprzednio, bacząc pilnie, aby już więcej 
nie trzeba było tego powtarzać17.

32. Jeszcze o nakładaniu niella.
Kiedy zmiesza się i stopi niello, bierze się tylko jego jedną część i wykuwa długi i cienki 

czworoboczny pręt. Następnie chwyta się ucho obcęgami i rozgrzewa w ogniu, dopóki się 
nie zaczerwieni, innymi zaś długimi i cienkimi szczypcami bierze się niello i wciera dotąd 
we wszystkie miejsca, na które pragnie się je położyć, aż wszystkie wycięcia całkowicie się 
wypełnią; zdjęte z ognia starannie równa się płaskim pilnikiem dotąd, aż ukaże się srebro, 
a wycięcia z trudem będą zauważalne; następnie pilnikiem oczyszcza się starannie z nierów-
ności, i złoci się to, co zostało. Pozłotę tę wykonuje się w następujący sposób18.

FUNKCJE ŚREDNIOWIECZNEJ BIŻUTERII KOBIECEJ

Zasadniczo przyjmuje się, zresztą słusznie, że rolą biżuterii kobiecej 
w wiekach średnich było przede wszystkim podkreślanie zamożności i pozycji 
społecznej, a także demonstrowanie przebywania w związku małżeńskim 
lub w stanie panieństwa. Ozdoby mogły także określać pochodzenie czy 
przynależność do określonej grupy etniczno-kulturowej19. W rzeczywistości 
problematyka funkcji kobiecej biżuterii średniowiecznej jest bardziej złożona, 
niż to się zazwyczaj przyjmuje. Droga do zrozumienia jej pierwotnej roli 
musi prowadzić poprzez zagadnienia dotyczące znaczenia kobiety w spo-
łeczeństwie wieków średnich oraz sprawy odnoszące się do seksualności. 
Podczas gdy dziś w kulturze Zachodu seks jest postrzegany jako spotkanie 
dwóch osób, które wspólnie podjęły taką decyzję, w średniowieczu był on 
aktem, który jedna osoba narzucała drugiej. Z tego powodu ważne jest, 
aby w kulturze średniowiecznej rozróżniać podział na stronę aktywną, jaką 
stanowili mężczyźni, i pasywną, którą tworzyły kobiety. W małżeństwie 
wybór należał do mężczyzny, dlatego zapewne magia miłosna stawała 
się domeną kobiet, chcących wzbudzić uczucie w upatrzonym chłopcu, 
i to niezależnie od pozycji społecznej20. To właśnie w kontekście infor-
macji dotyczących magii miłosnej, jakich dostarczają nam średniowieczne 
źródła pisane, odkrywamy pierwotną funkcję kobiecej biżuterii. Z tego 
samego mniej więcej okresu co skarby z Czermna, z XIII w., pochodzi 
niezwykle interesująca wzmianka, chociaż zapisana w innym zakątku 
Słowiańszczyzny – na Śląsku. Brat Rudolf z Rud w swoim podręczniku  

17 Tamże, s. 74.
18 Tamże, s. 77.
19 Por. m.in. uwagi H. K ó č k a - K r e n z, Biżuteria północno-zachodnio-słowiańska we wczesnym 

średniowieczu, Poznań 1993.
20 Enciclopedia del Medioevo, red. A. Mola, A. Mantovani, G. Maugeri, Milano 2007, 

s. 1447–1450; L. K o r c z a k, Wieki średnie, [w:] Obyczaje w Polsce. Od średniowiecza do czasów 
współczesnych, red. A. Chwalba, Warszawa 2008, s. 32–36.
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dla spowiedników, znanym jako Katalog magii, zapisał wśród ciężkich grze-
chów takie zachowanie: „W tym celu [kobiety, aby się podobać] wymawiają 
przy kąpieli nad wodą pewne słówka, inne znowu, gdy zakładają swoje 
ozdoby”. Widzimy więc, że magia w średniowieczu towarzyszyła także 
strojeniu się i dotyczyło to zapewne nie tylko niższych warstw społecznych. 
Pozwala nam to badać ornamenty na biżuterii czermieńskiej nie tylko 
jako element zdobnictwa, ale także określony komunikat o konkretnych 
funkcjach21.

21 Por. M. P i o t r o w s k i, M. W o ł o s z y n, Skarby biżuterii z Czermna..., s. 53.
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Mówiąc o opiece społecznej w Polsce przedrozbiorowej, a także w okresie 
zaborów, należy mieć na uwadze przede wszystkim wszelkie formy pomocy 
podejmowane przez Kościół oraz osoby świeckie. Głównymi instytucjami, 
które pełniły funkcje opiekuńcze względem osób potrzebujących wsparcia, 
były tzw. szpitale. Były to instytucje spełniające przede wszystkim rolę 
przytułku, a nie lecznicy. Zmiana charakteru szpitala zaczęła następować 
dopiero w XIX w., kiedy to stawał się on placówką leczniczą, a funkcje 
opiekuńcze przejmowały instytucje nowego typu, m.in. schroniska, przy-
tułki, sierocińce.

Tomaszów jako jedno z miast Ordynacji Zamojskiej wpisywał się 
w cały system opieki społecznej, jaka została zorganizowana na tym te-
renie1. Powstające w latach 1609–1611 miasto otrzymało nazwę Jelitów2. 
W 1613 r. nazwa ta została zmieniona na Tomaszów3. Jednak dopiero 
w roku 1621 Tomasz Zamoyski wystawił przywilej lokacyjny, nadając 
miastu prawo niemieckie i opisał jego granice4. Za przyczyną II ordynata 
powstała w Tomaszowie w 1627 r. także parafia5. Przypuszczalnie wraz 
z powołaniem parafii został założony w mieście szpital-przytułek, chociaż 
w wizytacji z 1629 r. nie ma wzmianek o szpitalu. W wizytacji z roku 
1638 wymieniony już został prowizor szpitalny Grzegorz Chirurg, który 
miał zbierać i zapisywać pobożne legacje i jałmużny na rzecz szpitala 

 1 Więcej na ten temat zob.: W. P a r t y k a, Opieka społeczna w Ordynacji Zamojskiej w XVII–
XVIII wieku, Lublin 2008.

 2 Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, 
s. 87–93.

 3 Tamże, s. 93–94.
 4 K. S o c h a n i e w i c z, Przywileje miasta Tomaszowa, „Teka Zamojska”, R. 4, 1921, nr 1–2, 

s.  24; J. P e t e r, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, s. 269.
 5 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), sygn. 4386, Opisanie statystyczno-histo-

ryczne dóbr Ordynacji Zamoyskiej przez Mikołaja Stworzyńskiego archiwistę 1834, s. 51 i przyp. 
s. 185.
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tomaszowskiego6. Prowizor wybierany był z grona rajców lub ławników 
na okres 1–3 lata7. Prawdopodobnie więc szpital powstał w okresie między 
tymi wizytacjami. Janusz Peter wysunął tezę, że szpital został wystawiony 
mniej więcej w tym samym czasie co kościół parafialny8. Ponieważ nie 
było o nim żadnej wzmianki w wizytacji z 1629 r., możliwe, że szpital 
postawiono dopiero kilka lat po wybudowaniu świątyni. Szpital był in-
stytucją, którą planowano założyć, podnosząc Tomaszów do rangi miasta, 
gdyż z fundacją miasta Tomaszów związana była legacja 600 florenów na 
rzecz szpitala parafialnego9. Nie do końca jasna jest sytuacja materialna 
szpitala tomaszowskiego w XVII w. W wizytacji z roku 1638 zanotowano, 
że szpital utrzymuje się wyłącznie z jałmużny i pobożnych zapisów10. 
Nie wiadomo jednak, czy te „pobożne zapisy” oznaczały jednorazowe 
sumy darowane w testamentach i przy innych okazjach, czy też chodziło 
może o zapis 600 florenów uczyniony wraz z fundacją miasta. O sumie tej 
wspomina chociażby wizytacja z 1726 r., mówiąc przy tym, że wypłacany 
jest od niej procent na rzecz szpitala11. Szpital tomaszowski miał w swoim 
posiadaniu również pewne grunty, które uprawiali zazwyczaj plebani, 
za co wypłacali ubogim roczny czynsz12. Dodatkowe źródło dochodu 
szpital uzyskał dzięki Katarzynie z Ostrogskich Zamoyskiej, która po-
twierdzając prawa cechu zdunów tomaszowskich w 1642 r., zaznaczyła, że 
wyroby „niepoprawnych partaczy” będą konfiskowane na rzecz szpitala13. 
Szpital uzyskiwał również czasem dochody z kar zasądzonych wyrokami 
sądowymi14.

Obok szpitala katolickiego funkcjonował w Tomaszowie również szpital 
żydowski. Zezwolenie na jego wybudowanie Żydzi tomaszowscy uzyskali 
od Tomasza Zamoyskiego w roku 1621 i prawdopodobnie w niedługim 
czasie po uzyskaniu tego zezwolenia został on wystawiony15. Mogłoby 

 6 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie (dalej AAL), Rep 60 A 150, Acta Visitationis 
Dioecesis Chełmensis ex speciali Commissioni Ill. et Rev. Domini Remigii a Koniecpole Koniecpolski 
Dei et Apostolicae Sedis Gratia Episc. Chełmen. Abbatiae Andreovien. Administratoris Perpetui Per 
Admodum Rev. Dominum Joannem Sasin Canonicum in Spvalii et Officialem Generalem Chełmen., 
Potelicen. et Skierbiesovie Praep. […] Anno Domini 1635, k. 147.

 7 J. P e t e r, dz. cyt., s. 264.
 8 Tamże, s. 269.
 9 AAL, Rep 60 A 154, Acta visitationis 1726–1729, k. 119v–120.
10 AAL, Rep 60 A 150, Acta Visitationis..., k. 147.
11 AAL, Rep 60 A 154, Acta visitationis..., k. 119v–120.
12 Archiwum Diecezjalne Przemyskie (dalej ADP), nr 170, Status et visitatio decanatus 

Tarnogrodensis per R. D. Wenceslaum Sierakowski Ep. Prem. a. D. 1744, k. 37v; AAL, Rep 60 A 
160, Acta Visitationem sub Ill. Excell. Domino Domino Valentino Francisco Salo ab Osiny Wężyk Ep. 
Chełmensi ex Anno 1763, k. 144.

13 J. P e t e r, dz. cyt., s. 270.
14 Tamże, s. 272.
15 Tamże, s. 288; S. F. G a j e r s k i, Szpitale żydowskie na Rusi Czerwonej w XVI–XVIII w., 

„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1979, nr 112, s. 27.
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to sugerować, że w Tomaszowie jako pierwszy pojawił się szpital ży-
dowski, a dopiero później katolicki. Być może dodatkowym impulsem 
do wystawienia szpitala były nieszczęścia, które spadły na Tomaszów na 
początku XVII w. W okresie tym miasto dwukrotnie nawiedziła zaraza16. 
Dodatkowo mieszczanie tomaszowscy w 1623 r. musieli stanąć w obliczu 
najazdu tatarskiego, który udało im się jednak odeprzeć17. Wobec tych 
wydarzeń niezbędne wręcz wydawało się to, aby pojawił się przytułek 
mogący udzielić schronienia tym, którzy ucierpieli na skutek epidemii 
czy najazdu.

Szpitale w Tomaszowie funkcjonowały przez cały XVII w. bez większych 
zakłóceń, mimo iż przez teren Ordynacji przetaczały się działania wojenne 
związane z powstaniem Chmielnickiego, potopem szwedzkim, rokoszem 
Lubomirskiego czy w końcu z walką o Ordynację po bezpotomnej śmierci 
III ordynata Jana „Sobiepana” Zamoyskiego18. Obok działającego szpitala 
parafialnego pojawił się drugi przytułek katolicki. Tuż za miastem na 
tzw. Piasku, gdzie znajdowało się źródło i kościółek z obrazem słynącym 
łaskami, powstała „filia” szpitala parafialnego19. Zarządcą tego kościoła 
był w owym czasie ks. Jędrzej Rybicki, znany egzorcysta, który poprzez 
dużą troskę, jaką otaczał przybywających tam ludzi, zyskał sobie popu-
larność, co powodowało napływ w to miejsce wielu chorych i szukających 
schronienia20. Dochodziło nawet do takich sytuacji, że podopieczni szpitala 
parafialnego w Tomaszowie rezygnowali z miejsca w przytułku i przenosili 
się na Piasek, gdzie z racji tłumnie przybywających pielgrzymów łatwiej 
było uzyskać wsparcie i warunki życia były znacznie lepsze niż w mie-
ście21. Mieszkańcy Tomaszowa bardzo ucierpieli w czasie „potopu”, kiedy 
to Szwedzi zajęli miasto (12 III 1656), a dodatkowo zostali zdziesiątkowani 
przez zarazę, co w znacznym stopniu zubożyło miasto22. Nie dziwi więc 
fakt, że pensjonariusze szpitalni, nie mając wystarczającego wsparcia 
materialnego ze strony duchowieństwa parafialnego i mieszczan, szukali 
bardziej atrakcyjnych miejsc, a takim właśnie był kościółek na Piasku, 
gdzie wkrótce powstał przytułek.

16 M. H o r n, Epidemie chorób zakaźnych na Rusi Czerwonej w latach 1600–1647, „Małopolskie 
Studia Historyczne”, R. 11, 1968, z. 1–40, s. 21.

17 Tenże, Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605–1633 na Ruś Czerwoną, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1964, s. 40.

18 R. O r ł o w s k i, Ordynacja Zamojska, [w:] Zamość i Zamojszczyzna w dziejach i kulturze 
polskiej, red. K. Myśliński, Zamość 1969, s.  110; tenże, Dzieje dóbr Ordynacji Zamojskiej do końca 
Rzeczypospolitej szlacheckiej, „Annales UMCS”, vol. II, R. 8, 1968, sectio H, s. 151.

19 J. P e t e r, dz. cyt., s. 274.
20 Tamże, s. 274.
21 Tamże, s. 273–274.
22 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulimierski, 

B. Chlebowski, W. Walewski, t. 12, Warszawa 1892, s. 375.
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Obok tych dwóch szpitali nadal funkcjonował szpital żydowski, którego 
zarządcą w 1699 r. był Jakub Leybowicz23. Żydowskie przytułki zlokali-
zowane na terenie Ordynacji Zamojskiej podlegały zamojskiemu Bractwu 
Pogrzebowemu i Dobroczynności, które sprawowało kontrolę i opiekę nad 
gminami żydowskimi z tego terenu24.

Źródła z XVIII w. przekazują informacje o dwóch szpitalach funkcjo-
nujących w Tomaszowie, z tym że przekazy z pierwszej połowy tegoż 
stulecia mówią o szpitalu parafialnym25 i szpitalu na Piasku26. W roku 1717 
świeckim prowizorem szpitala parafialnego był Józef Ziemborski27. Kiedy 
budowano nowy kościół parafialny w Tomaszowie (1730), nie postarano 
się przy tej okazji o budowę nowego szpitala – dotychczasowy zbudowany 
był z drewna i liczył sobie już ponad 100 lat28. Natomiast mimo to, że po 
śmierci księdza Rybickiego (1713) szpital na Piasku zaczął się wyludniać29, 
postarano się o wybudowanie tam nowego budynku szpitalnego w 1726 r.30. 
Zarówno szpital parafialny, jak i szpital na Piasku były budynkami drew-
nianymi o dwóch izbach.

W II połowie XVIII stulecia Tomaszów nadal posiadał dwa szpitale. 
Bezpośrednia informacja o dwóch szpitalach znajduje się jednak tylko 
w dokumentach Rady Ekonomicznej (rok 1770), gdzie mowa jest o szpitalu 
miejskim i szpitalu trynitarskim31. W szpitalu miejskim przebywało wów-
czas 5 kobiet i 5 mężczyzn, natomiast w trynitarskim 4 kobiety i 5 męż- 
czyzn32. W wizytacjach z lat 1756, 1765, 1774, 1783 podano informację tylko 

23 F. G a j e r s k i, dz. cyt., s. 32.
24 R. T o k a r c z y k, Turobin. Dzieje miejscowości, Lublin 2002, s. 125.
25 AAL, Rep 60 A 153, Actorum visitationis generalis omnium totius Dioecesis Chełmensis 

Ecclesiarum quam Ill. et Rev. Dominus Christophorus Joannes in Słupow Szembek Episcopus Chełm., 
Praepositus Generalis Miechowiensis in Persona propria perfecit. Volumen 2. [...] Perill. et Admodum 
Rev. Domini Michaelis in Piechowce Piechowski [...] Ecclesiarum Cathedralis Chełmensis Canonici et 
Collegiatae insignis Visciciens. Praepositi Scarbimiriens. Canonici et Causarum Curiae Episcopalis 
Chełmensis Auditoris Generalis et Judicis. Consumatum In fine Anni Domini MDCCXVIII, s. 368; 
AAL, Rep 60 A 154, Acta visitationis..., k. 119v–120; AAL, Rep 60 A 158, Decreta Reformationis Ab 
Illustrissimo Excellentissimo et Reverendissimo Domino Domino Josepho Eustachio Comite de Słupow 
Szembek Episcopo Chełmensi Lata, k. 766.

26 AAL, Rep 60 A 154, Acta visitationis..., k. 125v; AAL, Rep 60 A 155, Bruliony wizyt i luźne 
fragmenty akt... 1721, 1725–1729, k. 70.

27 AAL, Rep 60 A 153, Actorum visitationis..., k. 471.
28 J. P e t e r, dz. cyt., s. 275.
29 Tamże, s. 274.
30 AAL, Rep 60 A 154, Acta visitationis..., k. 125v; AAL, Rep 60 A 155, Bruliony wizyt..., 

k. 70.
31 Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy w Kijowie (dalej CPAH), fond 

256, sygn. 1451, Spis biednych znajdujących się w szpitalach przy kościołach ordynackich rodziny 
Zamoyskich – 1770, k. 3v.

32 W szpitalu miejskim przebywali wówczas: Andrzej Kukiełka, Sebastian Kotny, Antoni 
Znisistowski, Antoni Miczewski, Walenty Ochab, Marianna Kukiełkowa, Katarzyna Kmieniow-
ska, Franciszka Ciepielowska, Regina Miclerska, Regina Kotka (wszyscy określani mianem 
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o jednym szpitalu33, nie ma w nich mowy o działającym wcześniej szpita-
lu na Piasku. To, że w wizytacjach wspomniano tylko o jednym szpitalu 
w parafii nie świadczy, iż był to ciągle jeden i ten sam szpital. Wizytacje 
z lat 1756, 1765 i 1774 mówią o szpitalu przy kościele parafialnym, który 
posiadał swoje odrębne uposażenie, a od roku 1770 posiadał nowy budy-
nek, natomiast w wizytacji z 1783 r. wspomniano o odnowionym starym 
szpitalu usytuowanym na cmentarzu, który nie posiadał żadnego fundu-
szu. Wynika więc z tego, że mowa jest o dwóch różnych placówkach. Nie 
wiadomo jednak, czy jednym z tych szpitali był szpital trynitarski, czy 
były to dwa szpitale administrowane przez parafię, zaś szpital zakonny 
był trzecią placówką opiekuńczą w mieście. Opierając się jednak na bar-
dzo dokładnym wykazie sporządzonym w roku 1770, należy uznać, że 
działały tam tylko dwa szpitale (przynajmniej w roku sporządzania spisu), 
a trynitarze byli zapewne administratorami jednego z nich. Jeżeli chodzi 
o szpital na cmentarzu, to w 1800 r. był on już tak zniszczony, że nie 
nadawał się nawet do remontu34, natomiast szpital przy kościele, mimo iż 
został wybudowany w 1770 r., to w 1808 został opisany jako: „z drewna 
pod gontami o 2 izbach i tyloż spiżarkach, stary, w ziemię wlazł, potrze-
bowałby podważenia i podwalin z 8”35, został odnowiony w roku 181736. 

„dziad” i „baba”); w szpitalu trynitarskim przebywali: Jędrzej dziad kościelny, Magdalena 
Wichrczcianka baba, Anna Ciemna baba szpitalna, Antoni Russyan dziad, Pan Czerski, Pan 
Murzynski, Panna Gładyszewska, Panna Zulinska, Józef Dyzma dziad (określenia typu „pan” 
i „panna” mogą sugerować, że osoby te wywodziły się z wyższych warstw społecznych) – 
CPAH, fond 256, sygn. 1451, Spis biednych…, k. 3v.

33 AAL, Rep 60 A 160, Acta Visitationem..., k. 144; AAL, Rep 60 A 161, Acta Visitationis 
Generalis Dioecesis Chełmensis Ex Speciali Delegatione Illustrissimi Excell. et Rever. Domini Comitis 
Valentini Francisci Salesi ab Osiny Wężyk Episcopi Chełmensis Equilis Aquliae Albae Per Perillus-
trem Reverendem Dominum Melchiorem Joannem Kochnowski [...] Archidiacomum Cath. Chełm. 
Canonicum Zamoscens. Expeditae Anno Domini 1763 et sequenti 1764, k. 656–656v; AAL, Rep 60 
A 163, Visitatio Eccles. Dioecesis Chełmensis a Melchiore Joanne Kochnowski Archidiacono et Official. 
Chełmen. Custode Zamosc. Si intra Anno 1772–1774 [...] ex delegatione Ill. et Rever. Antoni Onufhri 
de Okęcie Okęcki Episc. Chełm., k. 794–795; ADP, nr 191, Acta varia ecclesias parochiales in dioecesi 
Premisliensi concernentia ex annis 1678–1689. Visitatio decanatus Tarnogrodensis sub auspicis R. D. 
Michaelis Wodzicki episcopi Premisliensis, abbatis commendatarii Czervensis et Clarae Tumbae per 
R. D. Benedictum Stephanowski vicarium Tarnogrodensem a. D. 1761, et Antonium Smalczewski a. D. 
1768 conscripta et per Franciscum Kostecki decanum foraneum Tarnogrodensem a. D. 1778 peracta. 
Actus visitationis decanalis a. D. 1783 in decanatu Potilicensi sub auspicii Antonii Venceslai Betański 
episcopi Premisliensis. Acta visitationis canonicae ex mandato R. D. Josephi Taddei Kierski episcopi 
Premisliensis in collegio Varenzensi Scholarum Piarum a. D. 1782. Visitationis conventum ord. Prae-
dicatorum in dioecesi Premisliensi et Chelmensi ex anno 1782 per R. D. Norbertum Wyszyński peracta 
ex annis 1783–1784. Wizytacje innych konwentów w diecezji przemyskiej w latach 1785–1852, k. 239.

34 J. P e t e r, dz. cyt., s. 275.
35 Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Ordynacji Zamojskiej (dalej BOZ), sygn. 

2019, Stan kosciołów, cerkiew y wszelakich budynków xiężych tak mieszkalnych iako funduszowych 
w Ordynacji Zamoyskiej się w roku 1808 opisany, s. 63.

36 AAL, Rep 60 A 203, Visitatio Ecclesiarum Decanatus Zamoscensis Peracta 1817 anno, k. 214.
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Co do podstaw materialnych szpitali tomaszowskich, to miał je jedynie 
szpital miejski. Jak to już zostało wyżej powiedziane, szpital utrzymywał 
się z pobożnych zapisów, jałmużn, gruntów i innych dodatkowych źródeł. 
Jeżeli chodzi o zapisy pieniężne, to szpital w okresie przedrozbiorowym 
dysponował sumą 1400 zł zapisaną na różnych dobrach ziemskich i nie-
ruchomościach. W momencie kiedy Tomaszów znalazł się w granicach 
zaboru austriackiego, sumy szpitalne zostały wcielone do skarbu cesarsko-
-królewskiego i wypłacano szpitalowi coroczną prowizję w wysokości 5% tej 
kwoty37. W wieku XVII i XVIII szpital dysponował 3 ogrodami. Ogrody te, 
o czym była mowa wyżej, zasiewane były przez plebanów tomaszowskich, 
którzy płacili ubogim szpitalnym z tej racji roczny czynsz. Z pewnością 
te podstawy materialne nie były wystarczające i ubodzy zmuszeni byli 
szukać dodatkowych źródeł wsparcia na własną rękę, zbierając jałmużnę, 
do czego zobowiązani byli również świeccy prowizorzy.

Brak jest natomiast jakichkolwiek informacji na temat szpitala żydow-
skiego w Tomaszowie w XVIII w. Wynika z tego, że szpital ten przestał 
funkcjonować na początku XVIII stulecia.

Jeżeli chodzi o wiek XIX, to mowa jest już tylko o jednym szpitalu. 
Był to szpital parafialny usytuowany przy kościele. Wspomniane wcze-
śniej odnowienie szpitala w roku 1817 nie przyniosło chyba zbyt trwałego 
efektu, skoro postanowiono wybudować nowy budynek szpitalny. Stało 
się to dzięki zaangażowaniu proboszcza tomaszowskiego ks. Macieja Jana 
Morawczyńskiego. Z jego inicjatywy i w dużej mierze z jego środków 
w 1828 r. wystawiony został nowy, drewniany szpital38. Pomoc materialną 
w budowie tego szpitala zaoferował również hrabia Stanisław Zamoyski 
oraz parafianie tomaszowscy39. Szpital oprócz tego, że dawał schronienie 
ubogim z parafii tomaszowskiej był również mieszkaniem dla organisty 
i zakrystiana. W ewidencji budynków tomaszowskich znajdował się pod 
numerem 71. Dokładny opis szpitala przekazuje zarówno wizytacja z roku 
1832, jak i wykaz szpitali z lat 1843–1844. Poniżej przedstawiony został 
opis szpitala z 1832 r. z zachowaniem oryginalnego języka:

Szpital pod numerem 71 w tyle po lewej stronie kościoła od strony wschodniej, frontem 
do cmentarza, wystawiony w 1828 roku z woli i funduszu śp. ks. Macieja Morawczyńskiego. 
Budynek drewniany z drzewa nowego tartego, w węgły stawiany, z wierzchu obielony, dach 
nowy z gontów, z dwoma nad dach wywiedzionymi kominami murowanymi. Dom dzieli się 
na dwie części i ma dwie oddzielne sienie, w których jest po dwie grub do pieców i otwory 
bez schodów na strych. Wchodząc do sieni od kościoła po prawej ręce są drzwi do mieszkania 
organisty. W izbie są dwa okna, komin do gotowania z piecem chlebowym, który ogrzewa, 
i przyboczny alkierz, do którego wchodzi się przez oddzielne drzwi przy piecu, w alkierzu 

37 AAL, Rep 60 IVa nr 39, Raport o szpitalach w diecezji lubelskiej z 1843–1844 roku, k. 236v–237.
38 AAL, Rep 60 A 207, Visitatio Ecclesiarum Dioecesis Lublinensis tempore Episcopatus Illmi 

Josephi Marcellini Dzięcielski (anno 1830) peractae. Vol. III, k. 37.
39 AAL, Rep 60 IVa nr 39, Raport o szpitalach..., k. 234v–235.
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jedno okno. Po lewej stronie tej sieni są drzwi do izby, w której mieszczą się ubodzy, w niej 
okno jedno, komin do gotowania i piec kamienny, za piecem są drugie drzwi do komory 
z małym okienkiem. W tej sieni są też drzwi leżące do piwnicy murowanej z cegły.

W drugiej sieni po prawej stronie są dwoje drzwi do dwóch oddzielnych izb dla ubogich, 
w których jest po jednym oknie, tudzież kominki szafiaste do gotowania, obie izdebki ogrzewa 
jeden piec kamienny. Na lewej stronie są drzwi do mieszkania zakrystiana, w izbie okien dwa, 
komin do gotowania, piec chlebowy i piec kamienny do ogrzewania, koło którego są drugie 
drzwi do komory, w której jest małe okienko.

W całym budynku są podłogi i pułapy z tarcic, a wszystkie okna są z szyb ćwiartkowych 
opatrzone zawiasami i haczykami. Wszystkie drzwi na zawiasach, z klamkami, haczykami 
i wrzeciążami do zamykania na kłódkę40.

Jak widać, szpital tomaszowski pełnił nie tylko funkcję przytułku dla 
ubogich, ale służył też za mieszkanie dla służby kościelnej, co zresztą było 
bardzo charakterystyczne również w okresie przedrozbiorowym. Czasami 
pomieszczenia szpitalne wykorzystywane były także do nauki dzieci, czyli 
pełniły rolę szkoły parafialnej, szczególnie jeżeli nauczycielem był organista 
mieszkający właśnie w szpitalu41.

Jeżeli chodzi o mieszkańców szpitala, to oprócz wyżej wymienionych 
– organisty i zakrystiana – mieszkali w nim ubodzy. Według wizytacji 
z roku 1832 było ich sześcioro42, natomiast według raportu z 1844 r. było 
ich 9 (3 mężczyzn i 6 kobiet)43.

Szpital tomaszowski w XIX w. na utrzymanie budynku i ubogich po-
siadał też pewien majątek. W jego skład wchodziła zarówno ziemia, jak 
i pewne kapitały. Co do gruntu to szpital posiadał 4 ogrody, z czego tylko 
3 były obsiewane (około 2 morgi). Podobnie jak we wcześniejszym okre-
sie ogrody uprawiał miejscowy proboszcz i płacił z tego ubogim rocznie 
4 ruble srebrem i 50 kopiejek (4 rs. 50 kop.)44. Ponadto do szpitala należało 
pół placu (długość 20 sążni, szerokość 5 sążni), na którym stał budynek, 
i z tego placu szpital zobowiązany był płacić roczny czynsz w wysokości 
15 kopiejek.

Kolejną częścią składową majątku szpitala były kapitały. Szpital dyspo-
nował trzema sumami, z czego korzyści pobierał tylko z jednej. Pierwsza 
suma w wysokości 200 zł (30 rs.) zapisana szpitalowi w roku 1826 przez 
Bazylego Makarewicza na 5% i ulokowana na dobrach Starościn i Biedaczyce 
nie przynosiła żadnego dochodu od 1838 r. Druga suma 1100 zł (165 rs.), 
zapisana testamentem dla ubogich szpitalnych przez ks. Morawczyńskiego 
w 1827 r. na 5%, ulokowana została na domu Żyda tomaszowskiego Horszla 
Wołcz. Z tej sumy ubodzy otrzymywali rocznie 55 zł, za co zobowiązani 
byli odmawiać w każdy piątek litanię do Pana Jezusa, a w każdą sobotę 

40 AAL, Rep 60 A 207, Visitatio Ecclesiarum..., k. 37–37v.
41 W. P a r t y k a, dz. cyt., s.  176–177.
42 AAL, Rep 60 A 207, Visitatio Ecclesiarum..., k. 13.
43 AAL, Rep 60 IVa nr 39, Raport o szpitalach..., k. 234v–235.
44 AAL, Rep 60 IVa nr 39, Raport o szpitalach..., k. 235v–236.
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litanię do NMP za dusze w czyśćcu cierpiące. Trzecią kwotę stanowiła 
suma 1400 zł (210 rs.), którą dysponował szpital w okresie przedrozbio-
rowym, a która 16 maja 1800 r. została wpłacona do banku austriackiego. 
Po zmianie granic zaborczych, kiedy to Tomaszów znalazł się poza Galicją, 
procent od tej sumy przestał być wypłacany45.

Prawdopodobnie szpital-przytułek przetrwał w Tomaszowie do końca 
XIX w. Szpital z prawdziwego zdarzenia, zajmujący się leczeniem chorych, 
powstał dopiero w roku 1910. Była to placówka licząca 12 łóżek, która 
zapoczątkowała rozwój opieki medycznej nad mieszkańcami.

Jak widać z powyższej analizy, Tomaszów od samego początku swego 
istnienia dysponował placówkami, które w pewnym stopniu zaspokajały 
potrzeby jego mieszkańców. Nie były to wprawdzie placówki medyczne, 
lecz opiekuńcze, przeznaczone przede wszystkim dla tych, którzy ze 
względu na wiek, chorobę czy inne przyczyny nie byli w stanie sami za-
dbać o swoje utrzymanie. Przytułki tomaszowskie wpisywały się nie tylko 
w system opieki społecznej wypracowany na terenie Ordynacji Zamojskiej, 
ale również w dużo szerszy system realizowany zarówno w okresie 
przedrozbiorowym, jak i w XIX w. przez Kościół na ziemiach polskich. 
Z tego też względu, badając system opieki w dawnej Polsce, należy przede 
wszystkim prześledzić historię poszczególnych instytucji funkcjonujących 
nie tylko w dużych aglomeracjach miejskich, jak Kraków, Lublin czy 
Warszawa, ale również w niewielkich miasteczkach, jak Tomaszów, aby 
uzyskać pełniejszy obraz wszelkich działań mających na celu niesienie 
pomocy drugiemu człowiekowi.

45 AAL, Rep 60 IVa nr 39, Raport o szpitalach..., k. 236v–237.
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Wieś Podlodów położona jest na południowo-zachodnim skraju gmi-
ny Łaszczów, w powiecie tomaszowskim. Nieznana jest dokładna daty 
założenia miejscowości. Zapewne swoimi korzeniami sięga co najmniej 
pierwszej połowy XV w., ponieważ pierwsza, pośrednia wzmianka o niej 
pochodzi z roku 1439, kiedy to w źródłach wystąpili jej właściciele bracia 
Mikołaj i Jan z Podlodowa1. W okresie staropolskim Podlodów admini-
stracyjnie związany był z ziemią bełską. Leżał na terenie dwóch funkcjo-
nujących obok siebie diecezji, tj. eparchii chełmskiej (po 1569 r. unickiej) 
oraz chełmskiej diecezji katolickiej. Granice administracyjne obu diecezji 
niemal się pokrywały2, z tej też przyczyny miejscowość zamieszkiwała 
ludność obydwu wyznań.

Najprawdopodobniej pierwotna chrystianizacja terenów parafii podlo-
dowskiej była związana z ekspansją państwa ruskiego na ziemie nadbużań-
skie, wtedy też tereny te zostały objęte działalnością Cerkwi prawosławnej 
i wcielone do jej struktur terytorialnych. Na początku tereny te najpraw-
dopodobniej podlegały eparchii kijowskiej, a następnie powołanej przed 
rokiem 1086 katedrze we Włodzimierzu Wołyńskim3. Stan taki przetrwał 
do I połowy XIII w., kiedy to książę, Daniel Halicki, organizacyjnie pod-
porządkował je nowo utworzonemu biskupstwu w Uhrowsku4. Kariera 
Uhrowska jako siedziby biskupa była bardzo krótka, ponieważ Daniel, 

 1 A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego województwa bełskiego od schyłku 
XIV do początku XVII w., Wrocław 1991, s. 43, 358. Szerzej na temat wsi Podlodów patrz 
J. F r y k o w s k i, E. i J. N i e d ź w i e d ź, Dzieje miejscowości gminy Łaszczów, powiat tomaszowski, 
Łaszczów–Zamość 2004, s. 62–70.

 2 A. G i l, Prawosławna Eparchia Chełmska do 1596 r., Lublin, 1999, s. 167; A. M i r o n o w i c z, 
Struktura organizacyjna kościoła prawosławnego w Polsce w X–XVIII wieku, [w:] Kościół prawosławny 
w Polsce dawniej i dziś, red. L. Adamczuk, A. Mironowicz, Warszawa 1993, s. 48–58.

 3 A. P o p p e, Kościół i państwo na Rusi w XI wieku, Warszawa 1968, s. 178.
 4 A. G i l, Prawosławna Eparchia..., s. 61.

Janusz Frykowski
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PARAFIA UNICKA W PODLODOWIE  
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około 1240 r., przeniósł biskupstwo do Chełma5. Powody tej decyzji nie 
są do końca znane; być może było to spowodowane jakimiś działania-
mi militarnymi, w wyniku których Uhrowsk uległ zniszczeniu, o czym 
mogą świadczyć odkryte ślady pożaru6. Prawosławna diecezja chełmska 
funkcjonowała do 1596 r., kiedy to na mocy unii brzeskiej w jej miejsce 
została utworzona Chełmska Diecezja Unicka. Diecezja chełmska organiza-
cyjnie dzieliła się na oficjalaty (chełmski i bełski), dekanaty (od 13 do 22) 
i parafie7.

Po unii brzeskiej Cerkiew unicka stała się jedynym legalnym kościołem 
ruskim w Rzeczypospolitej. Prawa Cerkwi prawosławnej zostały uznane 
dopiero przez sejmy w latach 1607 i 1609. Stosunki między tymi dwoma 
kościołami nie układały się jednak najlepiej, apogeum wrogości miało 
miejsce w 1623 r., kiedy to został zamordowany Józef Kuncewicz – unicki 
arcybiskup płocki, późniejszy święty i patron unii8. Kompromis między 
Kościołami został zawarty w 1668 r., po rozejmie andruszowskim i włącze-
niu lewobrzeżnej Ukrainy do Rosji. Wówczas metropolia kijowska została 
podporządkowana Moskwie, natomiast pozostałe eparchie prawosławne, 
tj. przemyska, lwowska i łucka, przyjęły unię9. Funkcjonowanie Kościoła 
unickiego zostało przerwane 6 kwietnia 1875 r., kiedy to cesarz Aleksander II 
ogłosił jego zjednoczenie z Kościołem prawosławnym.

Ze względu na ograniczony zasób źródeł trudno jest dzisiaj ustalić, 
kiedy w Podlodowie powstała parafia pw. Narodzenia Pańskiego. Na to 
ubóstwo źródeł wpływ miało wiele czynników. Można do nich zaliczyć 
straty i zniszczenia spowodowane działaniami wojennymi10 oraz klęskami 
żywiołowymi, a także brak skłonności Kościoła wschodniego do stałego 
dokumentowania swojej organizacji i działalności.

Nie wiemy dokładnie, kiedy została zbudowana cerkiew w Podlodowie, 
ponieważ nie zachowały się dokumenty erekcyjne. Wiemy natomiast, że 
miało to miejsce przed 1531 r., ponieważ źródło skarbowe z tego roku 
informuje, że parafia ruska w Podlodowie jest opuszczona (ecclesia ruthenis 

 5 L. B i e ń k o w s k i, Diecezja prawosławna, [w:] Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyński, 
L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, t. 3, Lublin 1988, kol. 132.

 6 J. M a z u r y k, S. P a n y s z k o , O. O s t a p i u k, Badania archeologiczne latopisiwego 
Uhrowieska, „Archiwum Polski Środkowowschodniej”, R. 3, 1998, s. 175–182.

 7 J. K a n i a, Diecezja unicka, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 3, Lublin 1988, kol. 134.
 8 A. P. D y d y c z, Opisanie odnalezienia relikwii św. Jozafata Kuncewicza na tle jego życia oraz 

dziejów doczesnych szczątków, „Rocznik Bielskopodlaski”, t. 12, 2004, s. 159–176.
 9 L. B i e ń k o w s k i, Organizacja kościoła wschodniego w Polsce, [w:] Kościół w Polsce, wiek 

XVI–XVIII, t. 2, red. J. Kłoczowski, Kraków 1970.
10 Na temat zniszczeń w diecezji chełmskiej w wyniku wojen z połowy XVII w. patrz: 

A. G i l, Chełmska Diecezja Unicka w okresie rządów biskupa Jakuba Suszy (1649–1687), [w:] Sztuka 
sakralna i duchowość pogranicza polsko-ukraińskiego na Lubelszczyźnie (Materiały z Międzynarodowej 
Konferencji „Sztuka Sakralna Pogranicza”, Lublin 13–15.10.2005 r.), red. S. Batruch, R. Zilionko, 
Lublin 2005, s. 61–66.
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deserta)11. Jak się okazało, nie było to zjawisko stałe i parafia podźwignę-
ła się z upadku, ponieważ kolejne rejestry poborowe mówią o cerkwi 
w tej wsi w kontekście płaconych podatków przez jej duchownych. I tak 
w 1564 r. cerkiew była opodatkowana w wysokości 2 florenów12, w takiej 
samej wysokości popi płacili podatek w kolejnych latach13. Nie wiemy, jak 
przebiegała w Podlodowie realizacja postanowień unii brzeskiej, wiadome 
jest natomiast, że przez XVII–XVIII w. parafia ta była notowana w deka-
nacie tyszowieckim14.

Niezbędnym zapleczem funkcjonowania każdej parafii jest budynek 
kościoła, będący jednocześnie elementem konstytuującym istnienie parafii. 
Akta wizytacji pozwalają określić stan budynku w poszczególnych latach. 
Wizytatorzy opisywali kościoły dość szczegółowo, określali ich stan, spi-
sywali wyposażenie i wyliczali ewentualne zniszczenia.

Pewne jest, że pierwsza świątynia w Podlodowie ma starsze korze-
nie niż pierwsza wzmianka źródłowa o niej. W wykazie o stanie cerkwi 
sporządzonym 30 grudnia 1849 r. jest zapis, że cerkiew pw. Narodzenia 
Chrystusa Pana w Podlodowie została wystawiona na początku XVIII w.15. 

11 Źródła dziejowe, t. 18, cz. 1, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 7, 
cz. 1, Ziemie Ruskie. Ruś Czerwona, oprac. A. Jabłonowski, Warszawa 1902, s. 243.

12 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej AGAD), Archiwum Skarbu 
Koronnego (dalej ASK), sygn. 51, k. 218.

13 W 1573 r. pop z Podlodowa płacił 2 zł, AGAD, ASK, sygn. 36, k. 305. W 1577 r. także 
2 zł, AGAD, ASK, sygn. 34, k. 830.

14 A. G i l, Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005, s. 306, 313. 
W. K o ł b u k, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1998, s. 304.

15 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), Chełmski Konsystorz Grecko-Katolicki 
(dalej ChKGK), sygn. 154, k. 40.

Podlodów. Wycinek z map F. von Miega, Karte des Königsreiches Galizien und Logomerien,  
1 : 28 800, 1779–1782, Kreigsarchiv Wiedeń, rps B. IX a, 390
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O jej wyglądzie w protokole wizytacji parafii 27 października 1732 r. pisali 
komisarze wyznaczeni przez biskupa Felicjana Filipa Wołodkowicza – Józef 
Ostaszewski i Jan Jagielnicki16. Duchowni przedstawili kościół jako budowlę 
drewnianą z dwoma oknami. Oba były oprawione w drewno, z tym że 
jedno z nich do połowy było oprawione w ołów i miało dwie żelazne 
kraty. Do świątyni prowadziło dwoje drewnianych drzwi na zawiasach 
i krukach żelaznych. Drzwi te były zaopatrzone w zamki wewnętrzne 
z proborami i zaszczepką. Przy cerkwi znajdowała się dzwonnica z czterema 
dzwonami.

Należy sądzić, że jej stan techniczny nie był najlepszy, skoro między 
1745 a 1751 r. została postawiona nowa, drewniana cerkiew z trzema ko-
pułami17. Zapewne o tej cerkwi w protokole przeprowadzonej wizytacji 
19 grudnia 1760 r. pisze biskup Maksymilian Ryłło18. Hierarcha zanotował, 
że cerkiew zarówno w ścianach, jak i w dachu była dobra. Były w niej 
cztery okna oprawione w drewno i drzwi na zawiasach żelaznych. Przy 
cerkwi stała dzwonnica z czterema dzwonami. Wizytator wspomniał tak-
że, że cmentarz był ogrodzony. Niestety nie określił położenia nekropolii. 
Opierając się na wykazie cmentarzy grzebalnych dekanatu tyszowieckiego 
z 1853 r., gdzie w przypadku Podlodowa jest zapis „cmentarz grzebalny 
na polu przy cerkwi, ale cerkiew niedaleko wsi”19, możemy się domyślać, 
że i w interesującym nas okresie też tam był. W tym miejscu należałoby 
także podać, że pozostałości tego cmentarza pozostają „za wsią” do dzisiaj. 
Ostatnia informacja dotycząca cerkwi podlodowskiej znajduje się w pro-
tokole wizytacji z 14 marca 1775 r. Wizytujący wówczas parafie regens 
seminariów diecezji chełmskiej i bełskiej Faustyn Kaube nakazał plebanowi 
i parafianom, aby w cerkwi naprawili kopułę, dach i okna oraz dokończyli 
budowę dzwonnicy20.

Wyznacznikiem kondycji i zamożności kościoła, oprócz okazałości 
bryły świątyni i jej uposażenia, jest także jej zasobność w sprzęty. Ogólnie 
rzecz biorąc, wśród sprzętu kościelnego możemy wyróżnić naczynia li-
turgiczne – argentaria (kielich, patena, ampułki, puszki na komunikanty), 
wyposażenie ołtarza (krzyż, świecznik, obrusy) i szaty liturgiczne, czyli 
oficjalny strój dla celebransów i ich pomocników (alba z paskiem, ornat, 
komża, sutanna, stuła, kapa itp.). Stan wyposażenia cerkwi podlodowskiej 
w tym zakresie możemy prześledzić na podstawie XVIII-wiecznych źródeł 
historycznych.

16 Tamże, sygn. 103, k. 170.
17 В. С л о б о д я н, Церкви Холмскоі епархії, Львів 2005, s. 329.
18 APL, ChKGK, sygn. 110, k. 413.
19 Tamże, sygn. 245, k. 22v.
20 APL, ChKGK, sygn. 122, k. 277v.
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Pierwsza informacja o wyposażeniu cerkwi w Podlodowie pochodzi 
z roku 173221. Z naczyń liturgicznych źródło wymienia drewnianą puszkę pro 
venerabilis oraz kielich z pateną22, gwiazdą23 i łyżeczką z cyny24. Wyposażenie 
ołtarza stanowiły trzy srebrne korony, tabliczka, dwa drewniane krzyże, 
krzyż drewniany do procesji, mosiężny trybularz25, mosiężna miseczka, 
dzwonek do elewacji, cztery chorągwie, antymis26, dwa korporały27, „ha-
rasowe” zielone antependium28, welon29, dwa sznurki prostych paciorków, 
trzy puryfikarze30, 2 bławatne zasłonki i szarfowa. Ponadto wizytator 
podał ogólnie dwadzieścia dwa różnych obrusów, tuwalni31, zawis i bia-
łych chust. Z szat liturgicznych wymieniono tylko „sajowy” z kołnierzem 
adamaszkowym aparat32 i dwie alby. Do tego był także humerał33, trzy 
patki i taka sama liczba pasków.

21 Tamże, sygn. 103, k. 170–170v.
22 Patena (dyskos) jest to złoty, pozłacony lub wykonany z innego drogocennego metalu 

mały talerzyk, na którym kapłan kładzie chleb eucharystyczny (prosforę). Dyskos powinien 
mieć nóżkę, która pomaga przenosić chleb eucharystyczny ze stołu ofiarnego (proskomydy-
inyka) na Święty Ołtarz. Podczas obrzędu przygotowania darów ofiarnych symbolizuje żłóbek 
betlejemski, a także pojednanie i zjednoczenie wszystkich ludzi wierzących w Jezusa.

23 Gwiazdato dwa metalowe łuki, które, połączone, tworzą formę krzyża greckiego. Sym-
bolizuje gwiazdę betlejemską, która doprowadziła do Chrystusa trzech mędrców ze Wschodu. 
Stawia się ją na dyskosie (symbolu żłóbka). Drugą funkcją gwiazdy jest oddzielenie leżącego 
na dyskosie chleba eucharystycznego od pokrowców, którymi nakrywa się dyskos.

24 Łyżeczka – zwana w liturgicznych księgach lawyna, służy do udzielania wiernym Ko-
munii Świętej. Ma być wykonana z tego samego materiału co kielich i dyskos. Symbolizuje 
kleszcze, którymi Serafin wziął żarzący się węgiel z ołtarza Bożego i oczyścił nim usta proroka 
Izajasza. Podobnie kapłan przy pomocy łyżeczki udziela wiernym Komunii Świętej i oczyszcza 
ich grzechy. Przenajświętsze Ciało i Krew Pańska, niejako żarzący się węgiel, oczyszcza ciało 
i duszę tych, którzy wierzą w naukę Chrystusa – słowa z modlitwy na poświęcenie łyżeczki 
liturgicznej.

25 Trybularz – kadzielnica, A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, Popularny słownik sakralizmów 
polskich i ukraińskich, Poznań 2001, s. 113.

26 Antymis – jedwabna lub płócienna chusta przedstawiająca scenę złożenia Chrystusa 
do grobu rozkładana na prestole (najświętsze miejsce w ołtarzu cerkwi) do sprawowania 
Eucharystii, A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 12–13.

27 Korporał – lniane płótno, na którym stoi kielich i patena z hostią w czasie mszy świętej, 
A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 53.

28 Antependium – dekoracyjna zasłona przedniej części mensy ołtarzowej, z przedstawie-
niem scen z życia Chrystusa, Matki Bożej lub świętych, B. M. S e n i u k, Osiemnastowieczna 
terminologia z zakresu architektury i sztuki cerkiewnej oraz organizacji Kościoła wschodniego. Materiały 
do słownika na podstawie protokołów wizytacyjnych Eparchii Włodzimierskiej, [w:] Polska Ukraina 
1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień, t. 5, Przemyśl 2000, s. 336.

29 Welon – biały lub w kolorze dnia bądź ornatu – którym nakryty jest kielich, kiedy stoi 
przed przygotowaniem darów na kredencji.

30 Puryfikarz – ręczniczek do czyszczenia kielicha i pateny na hostie, A. M a r k u n a s, 
T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 9.

31 Tuwalnie (towalnie) – ręczniki, B. M. S e n i u k, dz. cyt., s. 345.
32 Aparaty – szaty liturgiczne, B. M. S e n i u k, dz. cyt., s. 320.
33 Humerał – biała, lniana chusta, niekiedy z kapturem, okrywająca szyję i ramiona księdza, 

wkładana pod albą, A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 41.
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Niezbędnym elementem wyposażenia świątyni były księgi liturgicz-
ne i kościelne. Wizytator wymienił ewangelię powleczoną czerwonym 
aksamitem, służebnik wileński i lwowski34, typikon35, oktoich36, apostoł37, 
dwa psałterze38, trebnik lwowski39, czasosłowów40, które były drukowane. 
Ponadto dwie księgi pisane ręcznie, tj. triod postnaja41 i irmołoj42.

Z protokołu następnej wizytacji dają się zauważyć niewielkie zmiany 
na lepsze w wyposażeniu świątyni43. Z naczyń liturgicznych przybyła 
puszka pro venerabilis srebrna na „sedesie tambakowym suto pozłacana”, 
kielich z pateną srebrny wewnątrz pozłacany, podobnie gwiazda i łyżeczka. 
Źródło wymieniło także cynowe miernice44. W przypadku szat liturgicz-
nych zakrystia wzbogaciła się o 2 aparaty, kamlotowy żałobny i satynowy. 
Biblioteczka cerkiewna wzbogaciła się o pisaną księgę triod cwietnaja45.

34 Służebnik – księga przeznaczona dla diakonów i prezbiterów Kościoła wschodniego, 
zawiera porządek nabożeństw i krótkie uwagi dla chóru lub psalmisty, A. M a r k u n a s, 
T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 100.

35 Księga zawierająca pełny opis rytuału wschodnich nabożeństw na wszystkie dni roku 
i wskazówki, jak korzystać z różnych ksiąg i jak się zachowywać podczas nabożeństwa, 
A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 113.

36 Oktoich – księga zawierająca materiał liturgiczny przeznaczony dla chóru i psalmisty 
podczas nabożeństw w cerkwi w ciągu tygodnia oraz w ciągu roku według ośmiu tonacji 
śpiewu liturgicznego w cyklu ośmiotygodniowym, A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., 
s. 73–74.

37 Apostoł – księga zawierająca dzieje i listy apostołów, A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, 
dz. cyt., s. 13.

38 Psałterz – część księgi Liturgii zawierająca psalmy, podzielona na różne dni i pory dnia 
w cyklu czterotygodniowym, A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 92.

39 Trebnik – zbiór modlitw okazjonalnych i rytuałów towarzyszących posługom religijnym 
w Kościele wschodnim. Zawiera porządek udzielania sakramentów, sakramentaliów, błogo-
sławieństw, A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 112.

40 Czasosłow – księga niezbędna dla psalmisty oraz chóru cerkiewnego przy odprawianiu 
codziennych nabożeństw, zawiera teksty niezmienne i zmienne, odnoszące się do Liturgii 
cyklu tygodniowego lub rocznego z podaniem kalendarza liturgicznego, A. M a r k u n a s, 
T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 25.

41 Triod postnaja i cwietnaja – ogólna nazwa księgi liturgicznej w Kościele wschodnim, 
zawierającej porządek nabożeństw świąt ruchomych. Postnaja zawiera części zmienne liturgii 
godzin okresu przedpościa i wielkiego postu, do Wielkiej Soboty. Cwietnaja zawiera zmienne 
części liturgii godzin okresu paschalnego do Niedzieli Wszystkich Świętych, B. P a ń c z u k, 
Księgi liturgiczne, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, kol. 110.

42 Irmologion (irmołoj) – księga liturgiczna zawierająca utwory muzyczne wykonywane 
podczas liturgii.

43 Wizytacja parafii z 19 XII 1760 r.; APL, ChKGK, sygn. 110, k. 413–414.
44 Miernica – pojemnik na specjalny wonny olej – mirrę, sporządzany z wielu aromatycznych 

składników, A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 74, stosowany przy bierzmowaniu, 
A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 43.

45 Triod cwietnaja – ogólna nazwa księgi liturgicznej w Kościele wschodnim zawierającej 
porządek nabożeństw świąt ruchomych. Cwietnaja zawiera zmienne części liturgii godzin 
okresu paschalnego do Niedzieli Wszystkich Świętych, B. P a ń c z u k, dz. cyt., kol. 110.
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Wizytacja piętnaście lat późniejsza, z roku 1775, ostatnia odnotowana 
w źródłach, także nie pokazuje świątyni zbyt zasobnej w paramenty. Oprócz 
wcześniej wymienionych naczyń liturgicznych wymienia parę ampułek46 
i vasula pro oleis sacris47. Podobnie przedstawiała się sprawa w stosunku 
do aparatów, których liczba zwiększyła się o 3 nowe. Pierwszy aparat 
„peruwianowy farfurowy” ze wszystkim, drugi na dnie „grodetowym” 
białym w kwiaty różne ze wszystkim i zielony z kapą białą ze wszystkim48.

Przy omawianiu uposażenia w ziemię świątyń unickich i ich duchow-
nych należy jednak pamiętać, że nie było ono zbyt okazałe w odróżnieniu 
od parafii Kościoła rzymskokatolickiego, największego właściciela ziem-
skiego. Uposażenie w ziemię świątyń unickich najczęściej było kilkakrotnie 
mniejsze49. Jedynie biskupstwo miało uposażenie większych rozmiarów50.

Podstawę uposażenia duchowieństwa stanowiły majątki beneficjalne, 
z którymi związane były także serwituty. Beneficja plebańskie składały się 
z ziemi uprawnej, łąk, ogrodów, dziesięcin, kolędy, mesznego i stołowego51. 
Na uposażenie składały się także dochody z karczem (prawo propinacji), 
młynów, sadzawek, kapitałów złożonych na procenty. Uzupełnienie tego 
wszystkiego stanowiły serwituty: wolny wyrąb w lasach na opał i budo-
wę, prawo warzenia piwa i palenia gorzałki, korzystania z bezpłatnego 
mielenia w młynach dworskich, połowu ryb i sycenia miodu. Ważnym 
źródłem dochodów duchowieństwa były opłaty iura stolae, a także do-
chody z tacy i jałmużny52. Pierwszy rodzaj świadczeń powodował jednak 

46 Naczynia liturgiczne na wino i wodę, A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 11.
47 Naczynie na oleje święte, A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 74.
48 Trudno jest określić, co oznaczają określenia przy aparatach typu: „grodetowy”, „peru-

wianowy”, „sajowy”, czy autorowi chodziło o kolor, czy rodzaj materiału. Jeżeli miał na myśli 
rodzaj materiału, to sprawa jest trudniejsza, jeżeli natomiast w taki sposób określił kolor, to 
sprawa jest bardziej przejrzysta. W tradycji bizantyjskiej wyróżnia się 5 kolorów szat liturgicz-
nych: białą (srebrną), symbolizującą światłość Bożej Chwały i oświecenie umysłu, używa się 
jej na największe święta, np. Paschę – Zmartwychwstanie Pańskie; żółty (złoty) symbolizuje 
aniołów, używany najczęściej w przeciągu roku liturgicznego; czerwony – symbolizuje szatę, 
w którą był ubrany Chrystus przed Piłatem, krew męczenników; kolor postny – używany 
szczególnie w Wielkim Poście, na pogrzebach; niebieski kolor – używany podczas świąt ma-
ryjnych; zielony – raz w roku na Zesłanie Ducha Świętego.

49 W całej ziemi chełmskiej cerkwie parafialne w połowie XVII w. posiadały zazwyczaj 
uposażenie, w skład którego wchodziły 1–2 łany ziemi wolne od podatków oraz daniny od 
ludności z całego okręgu parafialnego.

50 Katolicki biskup chełmski w XVII w. miał 3 miasteczka, 9 wsi oraz dochody z domów 
w mieście, gdy tymczasem chełmskie biskupstwo unickie dysponowało tylko 6 wioskami, 
AGAD, ASK, Dz. I, sygn. 71, k. 69–71, 507–507v.

51 Meszne – rodzaj daniny rocznej, składanej przez parafian proboszczowi w formie czynszu 
pieniężnego lub w naturze (zapewne zobowiązującej go do odprawiania mszy). Stołowe – ro-
dzaj czynszu płaconego od domów proboszczowi. A. Z a j d a, Nazwy staropolskich powinności 
feudalnych, danin i opłat (do 1600 roku), Warszawa, Kraków 1979, s. 126, 186.

52 Szerzej na temat iura stolae patrz: M. K a r b o w n i k, Ofiary „iura stolae” na ziemiach 
polskich w latach 1285–1918, Lublin 1995.
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pewne nadużycia, które polegały na żądaniu przez kapłanów wygóro-
wanych należności z tytułu świadczenia posług religijnych. Dlatego też, 
aby uniknąć takiej sytuacji, w kościele były powszechnie stosowane taksy 
opłat iura stolae53. Największy jednak dochód płynął z dziesięcin (snopowej 
i w pieniądzu)54.

Z upływem czasu ilość ziemi stanowiącej uposażenie plebana ulegała 
pewnym wahaniom. Część uposażenia była tracona, a drogą różnych legatów 
i spadków dochodziły niejednokrotnie nowe nadania. W pierwszym rzędzie 
znaczne zmiany w tej kwestii następowały na skutek upadku niektórych 
parafii. W tych sytuacjach zazwyczaj beneficjum było przejmowane przez 
któregoś z sąsiednich plebanów, który przejmował także administrację nad 
wakującym kościołem. W następstwie przejęcia przez plebana beneficjów 
należących do świątyń, które stały się filiami, nastąpił wyraźny wzrost 
uposażenia znajdującego się w rękach poszczególnych zarządców parafii.

Pierwotne uposażenie plebanów podlodowskich nie jest znane. 
Wizytujący 27 października 1732 r. cerkiew w Podlodowie pw. Narodzenia 
Pańskiego komisarze zanotowali: „Funduszu przy tej cerkwi nie ma, tyl- 
ko prezenta przy dawnych gruntach utwierdzająca kapłana”55. Zgodnie 
z tym dokumentem grunty cerkiewne znajdowały się w trzech częściach. 
Pierwszy kawałek gruntu położony był nad stawem, zajmował obszar, na 
którym można było wysiać półtora korca zboża. Druga część o wielkości 
wysiewu na korzec znajdowała się na zagumienku56. Trzecia na jeden 
korzec znajdowała się pod zapustem. Jak podaje wspomniane źródło, 
paroch ze wszystkich swoich gruntów zebrał osiemdziesiąt kop zboża. 
Oprócz tego przy cerkwi było sianożęcie w „Łojowie” na sześciu kosiarzy 
i ogród z zagumienkiem. Dziesięcina była pobierana po piętnaście snopów 
od „pociągnego”. Taki sposób pobierania dziesięciny uległ zmianie, nie 
wiadomo dokładnie kiedy, ale w protokole wizytacji z 19 grudnia 1760 r. 
jest zapis, że była ona pobierana w wysokości pół kopy ćwierci gruntu57. 
Dzięki wizytacji z 14 marca 1775 r. mamy doprecyzowaną wielkość wy-
żej wymienionych 3 kawałków gruntów i ich położenie58. Pierwsze pole 

53 Tamże.
54 J. P ó ł ć w i a r t e k, Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii na wsi pańszczyźnianej 

ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI–XIX wieku, Rzeszów 1974, s. 93.
55 APL, ChKGK, sygn. 103, k. 170–170v. W „Spisie dokumentów funduszowych kościoła r.g. 

dekanatu tyszowieckiego w powiecie tomaszowskim, obwodu hrubieszowskiego na skutek 
wezwania komisarzy obwodu hrubieszowskiego dat. 21.12.1820 r.” jest zapis, że kościół 
w Podlodowie ma konsygnację funduszu z podpisem dominium z 28 sierpnia 1798 r., tamże, 
sygn. 230, k. 30.

56 Zagumienek – pole przy domu z zabudowaniami gospodarskimi, J. K o ś ć, Słownictwo 
regionalne w XVII–XVIII-wiecznych księgach miejskich wschodniej Lubelszczyzny, [w:] Studia języ-
koznawcze, t. 13, Wrocław 1988, s. 75.

57 APL, ChKGK, sygn. 110, s. 414.
58 Tamże, sygn. 122, k. 277v–278.
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o obszarze ćwierci było na 5 dni orania. Ćwierć ta ciągnęła się od sadu 
do granicy łubeckiej (wieś Łubcze), od miedzy Pawła Krawca z jednej 
strony, z drugiej od Jakuba Kucharskiego. Drugi kawałek pola na 5 dni 
orania, w kształcie klina, ciągnął się od Woli Gródeckiej, między polem 
Stefana Szewca, z jednej, a łąką pańską, z drugiej strony. Ostatnia ćwierć 
gruntu na 5 dni orania ciągnęła się od drogi żernickiej do łanów rzeczyc-
kich. Z jednej strony graniczyła przez miedzę z polem Semka Maślanego, 
z drugiej z polem „żołnierskim”. Wizytator wymienił także dwa kawałki 
łąki, łąkę za karczmą od ogrodów do granicy pieniańskiej na 4 kosiarzy 
i wspomnianą wcześniej łąkę w Łojowie, ciągnącą się od granicy żernickiej 
do granicy ratyczowskiej, na 4 kosiarzy.

Jak już wcześniej wspomniano, stałym źródłem dochodów plebana 
były tzw. iura stolae, czyli ofiary składane przy okazji różnych posług reli-
gijnych. Niestety dla parafii Podlodów nie mamy danych w tym zakresie, 
ale pewne jest, że ksiądz takowe pobierał.

Zachowane źródła niewiele mówią na temat mieszkań księży. Pierwsza 
wzmianka o plebanii pochodzi z 27 października 1732 r.59. Wizytujący 
wówczas parafię duchowni lakonicznie zapisali „Ogród, na którym plebania 
stoi...”. Niewiele nowego w tej sprawie wniosła druga, a zarazem i ostatnia 
wzmianka źródłowa, która poinformowała, że plebania była wykonana 
z drewna i w 1775 r. była w dobrym stanie technicznym60.

W przypadku zabudowań gospodarczych mamy nieco więcej informacji 
zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich. Są to informacje zawarte, podob-
nie jak w przypadku plebanii, w protokole wizytacji parafii w 1732 r.61. 
Wizytator co prawda nie wymienił bezpośrednio zabudowań gospodarczych, 
ale zapisał, że proboszcz miał w gospodarstwie 2 woły, 2 krowy, jałowicę 
oraz 4 konie. Mimo braku bezpośredniego zapisu logiczne wydaje się, 
że w gospodarstwie musiały być pomieszczenia, w których te zwierzęta 
byłyby trzymane. Wobec tego w tym miejscu trzeba by było wymienić 
stajnię, oborę, chlew czy też stodołę, w której była trzymana pasza. Mimo 
braku wzmianki pewne jest także, że w gospodarstwie popowskim był 
drób, a skoro był, musiały być i pomieszczenia, w których był trzymany. 
Dopiero w wizytacji z 1775 r. jest informacja, że obok plebanii znajdowało 
się nowe chruściane gumno62. Należy sądzić, że wizytator zamieścił o nim 
informację, ponieważ była budynkiem nowo wystawionym, którego wcze-
śniej nie było.

Wśród duchowieństwa parafialnego naczelną pozycję zajmował pleban-
-proboszcz, któremu podlegali pozostali duchowni działający przy kościele 

59 Tamże, sygn. 103, k. 170v.
60 Tamże, sygn. 122, k. 278.
61 Tamże, sygn. 103, k. 171.
62 Tamże, sygn. 122, k. 278.
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parafialnym. W naszym przypadku plebanem nazywano duchownego sto-
jącego na czele kościoła parafialnego. Był on zarządcą parafii. Decydujący 
wpływ na wybór plebana mieli w ówczesnym czasie kolatorzy kościołów 
parafialnych, którzy przedstawiali kandydata biskupowi. Kandydata tego 
biskup instytuował, a odpowiedni dziekan wprowadzał na urząd.

Drugą grupę duchowieństwa parafialnego stanowili wikariusze. Byli oni 
jego najbliższymi współpracownikami. W okresie staropolskim wikariusze 
utrzymywani byli wyłącznie z prowizji plebanów, pleban więc określał 
wikariuszowi należną pensję.

Dla interesującego okresu dało się ustalić personalia czterech duchow-
nych związanych z cerkwią podlodowską63. Pierwszym odnotowanym 
w źródłach w 1725 r. był hospodyn Stefan Rudnicki, po nim w 1732 r. 
wystąpił paroch Stefan Świdnicki. W roku 1760 po raz pierwszy źródła 
notują parocha Bazylego Borowskiego, który następnie 14 lutego 1773 r. 
zrezygnował z funkcji. Zmarł w lipcu 1778 r. Prezentę na probostwo po 
jego rezygnacji otrzymał 27 kwietnia 1773 r. jego syn, także Bazyli64. Dane 
dotyczące ilości wiernych w parafii Podlodów są bardzo ubogie, pochodzą 
dopiero z XVIII w., a źródłem ich są protokoły wizytacji parafii. Źródła 
te nie podają liczby grekokatolików65, ograniczając się jedynie do określe-
nia parafian „sposobnych do spowiedzi”. Pierwsza tego typu informacja 
znajduje się w protokole powizytacyjnym biskupa Maksymiliana Ryłły66. 
Według tego źródła w 1760 r. w parafii w Podlodowie było 140 unitów 
mogących przyjmować sakrament komunii. Natomiast według protokołu 
z 1775 r. wizytatora Faustyna Kaube liczba ta wzrosła do 15067.

Mając tego typu dane, chcąc oszacować ogólną liczbę wiernych, należy 
za Cezarym Kuklo do komunikujących doliczyć co najmniej 25% wiernych, 
procent ten stanowiły dzieci młodsze68. Posługując się taką metodą, może-
my wyliczyć, że w 1760 r. w Podlodowie było około 175, a piętnaście lat 
później około 188 parafian.

Parafia prawosławna pw. Narodzenia Chrystusa Pana w Podlodowie 
swoimi korzeniami sięga XVI w. i jako samodzielna jednostka, po unii 
brzeskiej jako parafia unicka, przetrwała prawie do końca XVIII stulecia, 
kiedy to władze austriackie włączyły ją w struktury parafii Pieniany jako 
cerkiew filialną.

63 Tamże, sygn. 103, k. 170–170v; sygn. 110, s. 414; sygn. 122, k. 278.
64 Tamże, sygn. 636, k. 293, 811.
65 Grekokatolicy, zwani także unitami, należą do ukraińskiego Kościoła katolickiego obrząd-

ku bizantyjsko-ukraińskiego. Nazwę „Kościół greckokatolicki” wprowadziła cesarzowa Maria 
Teresa w 1774 r. dla odróżnienia wiernych tej wspólnoty od wiernych Kościoła łacińskiego 
oraz Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego.

66 APL, ChKGK, sygn. 110, s. 414.
67 Tamże, sygn, 122, k. 277v.
68 C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 74.
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W ciągu pierwszych lat istnienia cerkiew otrzymała niezbędne pod-
stawy ekonomiczne i wyposażenie do obrzędowości unickiej. Paramenty 
liturgiczne stale zmieniano i uzupełniano. Mimo to ich ilość i jakość była 
często przyczyną trosk wizytujących parafię duchownych.

Niewiele można powiedzieć na temat warunków mieszkaniowych 
parocha i budynków gospodarczych, ponieważ XVIII-wieczne protokoły 
wizytacji są bardzo powściągliwe w tym zakresie.

Określenie liczby wiernych jest szczególnie trudne dla XVII i XVIII 
stulecia, kiedy to wizytatorzy nie badali szczegółowo tego zjawiska, za-
dowalając się jedynie pobieżnymi wyliczeniami. Mało jest także danych 
na temat duchowieństwa zarządzającego parafią, w tym przypadku udało 
się ustalić personalia jedynie 4 księży.

Kończąc, należy zaznaczyć, że artykuł na pewno nie wyczerpał tematu, 
a pozwala jedynie przyjrzeć się funkcjonowaniu parafii grecko-unickiej 
w Podlodowie w omawianym okresie.
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Miejscowość Podlodów jest położona na południowo-zachodnim 
skraju gminy Łaszczów, 23 kilometry na wschód od miasta powiatowego 
Tomaszowa Lubelskiego, w obrębie Grzędy Sokalskiej powstałej pomiędzy 
dolinami dwóch rzek, płynących z zachodu na wschód. Rzeka Huczwa, 
płynąca po północnej stronie Grzędy, wpada do Bugu, a rzeka Rzeczyca, 
płynąca po południowej stronie, stanowi dopływ Sołokiji. Wieś i nieistnie-
jące obecnie zabudowania dworskie zostały zlokalizowane na wzniesionym 
brzegu Huczwy.

Badania archeologiczne prowadzone na terenie Podlodowa wykaza-
ły wiele znalezisk sięgających epoki neolitu, z okresu brązu, wpływów 
rzymskich i średniowiecza. Do połowy XX w. w parku otaczającym ostatni 
dwór w Podlodowie (spalony w roku 1939) znajdowały się dwa, znacznych 
rozmiarów, kurhany o niezidentyfikowanym pochodzeniu.

Po raz pierwszy miejscowość Podlodów jest wymieniana w 1439 r. jako 
miejsce pochodzenia Mikołaja i Jana, a w latach 1449–1484 Jakuba Duszy 
z Podlodowa i Podchorzec, wojskiego horodelskiego. W roku 1495 Seweryn 
z Podlodowa i Podhorzec został odnotowany jako właściciel obu tych wsi. 
Z kolei w 1567 r. wieś Podlodów należała do Łukasza Gołębiowskiego 
z Podlodowa, który posiadał 6 i ¼ łana użytków.

W końcu XVI w. w Podlodowie istniał dwór o charakterze obronnym, 
murowany, zbudowany na planie prostokąta, trójdzielny, dwutrakto-
wy z sienią na osi, obwiedziony dokoła ostrokołem i wałem ziemnym 
w kształcie czworoboku, z czterema bastionami w narożnikach. Dwór ten 
spłonął około roku 1695 i został odbudowany przed 1740 r. Ponadto we 
wsi Podlodów istniał w 1678 r. dwór zwany domem administracyjnym, 
zbudowany również na planie prostokąta, pokryty gontem i przypusz-
czalnie wystawiony w połowie XVII w. Istniał tu również trzeci dwór 
z pierwszej połowy tegoż wieku, zwany folwarcznym, także zbudowany 
na planie prostokąta, pokryty dranicami.

Elżbieta i Maciej Sobieszczańscy 
(Bielsko-Biała)

100 LAT OBECNOŚCI SOBIESZCZAŃSKICH  
W PODLODOWIE
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W końcu XVII w. Podlodów przechodzi w ręce rodziny Kucharskich. 
Jednym z nich był Michał Kucharski, miecznik podolski, ożeniony z Konstancją 
z Gruszeckich. W wieku XVIII w wyniku podziałów spadkowych i wyku-
pów dobra podlodowskie zaczynają należeć do większej liczby właścicieli, 
co staje się przyczyną późniejszego ich podziału na części A, B, C, D. 
W dokumencie „Specyfikacja dóbr ziemskich powiatu tomaszowskiego do 
powtórnego wywołania”, stanowiącym załącznik do „Repertorium dóbr 
ziemskich powiatu lubelskiego” z roku 1823, pod pozycją 26 wymienia 
się: Franciszka Rodeckiego jako właściciela Podlodowa „A”, Stanisława 
Kucharskiego – Podlodowa „B”, Ignacego Kucharskiego – Podlodowa „C” 
i Antoniego Hryniewieckiego jako właściciela Podlodowa „D”.

W wieku XIX dobra podlodowskie przechodzą stopniowo, począwszy od 
roku 1835, w ręce rodziny Sobieszczańskich. Pierwszym Sobieszczańskim, 
właścicielem ziemi w Podlodowie, był Wojciech Stanisław Teofil Piorun-
Sobieszczański, który urodził się 30 marca 1776 r. w Sobieszczanach jako 
młodszy syn Tomasza. W okresie wojen napoleońskich Wojciech Stanisław 
brał udział w kampanii roku 1812 (jego mundur z tego okresu był prze-
chowywany w Podlodowie do 1939 r.). Po tym okresie nie wraca do 
Sobieszczan, lecz osiedla się wraz z bratem Józefem w Dubience. W tym 
czasie w Mirczu koło Hrubieszowa dokonuje swojego zasłużonego żywota 
Józef Stanisław Piorun-Sobieszczański herbu Rogala, podkomorzy bełzki, 
Szambelan Dworu Polskiego, wnuk Jana, pradziadka Wojciecha i Józefa. 
Józef Stanisław, właściciel od 1772 r. głównej części Mircza, ożeniony 
z Anną Biberstein-Błońską, zamieszkujący dom nr 1 w Mirczu; umiera 
bezdzietnie 17 marca 1817 r. Jego śmierć spowodowała napływ do Mircza 
spokrewnionych z nim członków rodziny, wiedzionych bądź to uczucia-
mi rodzinnymi, bądź sprawami spadkowymi. Pojawił się w Mirczu Jan 
Cebrowski herbu Hołobok, zięć Katarzyny Teresy Michałowskiej, siostry 
zmarłego, oraz dwoje jej wnuków Albin (ur. 1790) i Karolina (ur. 1794), 
dzieci po Salomei i nieżyjącym już Feliksie Swoszcz-Trzebińskim herbu 
Jastrzębiec, posesorze wsi Dietnica w kraju rosyjskim. W tym czasie współ-
właścicielem części Mircza był Ignacy Apolinary Piorun-Sobieszczański, 
brat stryjeczny Wojciecha i Józefa, a syn Michała z Sobieszczan. W wyniku 
kontaktów z rodziną w Mirczu Wojciech Stanisław 23 kwietnia 1818 r. 
wziął ślub w kościele parafialnym w Nabrożu ze swoją daleką kuzynką 
Karoliną Swoszcz-Trzebińską herbu Jastrzębiec. Świadkami zaślubin byli: 
Ignacy Apolinary Sobieszczański h. Rogala, dziedzic części majątku Mircze, 
oraz Jan Cebrowski, wuj Karoliny urodzony w 1761 r. W tym samym roku 
(1818) umarł Ignacy Apolinary, a bracia Wojciech i Józef przeprowadzili 
się do Mircza. Skomplikowana sytuacja majątkowa (o prawa spadkowe 
upomniała się również druga córka Katarzyny Teresy, Rozalia, żona Stefana 
Zalewskiego herbu Godziemba z Podola) sprawiła, że majątek Mircze 
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został początkowo wydzierżawiony Urszuli i Antoniemu Malinowskim 
(1822), a w roku 1825 sprzedany Wincentemu Rulikowskiemu z Honiatycz.

Po sprzedaży Mircza Wojciech Stanisław wraz z bratem Józefem prze-
nieśli się do Zadębiec koło Trzeszczan, gdzie podjęli dzierżawę majątku 
od Józefa Kulińskiego. Dalsze losy pierwszej żony Wojciecha Stanisława 
nie są znane, wiadomo jednak, że Karolina Swoszcz-Trzebińska zmarła 
w młodości, a jej brat Albin w dalszej drodze swojego życia towarzyszył 
nieodłącznie Wojciechowi Stanisławowi. Zmarł w Podlodowie w roku 1859 
i został pochowany w grobowcu rodziny Sobieszczańskich na cmentarzu 
w Gródku. Albin Trzebiński został również umieszczony na tablicy pa-
miątkowej rodziny Sobieszczańskich w gródeckim kościele parafialnym 
z adnotacją: „krewny, przyjaciel domu”. Według Repertorium Dóbr 
Ziemskich dla Sobieszczan z 1823 r. Wojciech Stanisław Sobieszczański, 
zamieszkały w tym czasie w Mirczu, był wspólnie z bratem Józefem wła-
ścicielem połowy kolokacji we wsi Sobieszczany oznaczonej symbolem „O”, 
której druga połowa należała do ich stryjecznego brata Krzysztofa. W roku 
1827 powyższą część kolokacji „O” bracia Wojciech i Józef Sobieszczańscy 
sprzedali za 1000 złotych Józefowi Czernickiemu podporucznikowi Wojska 
Polskiego, właścicielowi innych kolokacji w Sobieszczanach „A”. 24 czerwca 
1835 r. Wojciech Stanisław Piorun-Sobieszczański żeni się po raz drugi, 
tym razem z Julią Tuszewską herbu Śreniawa, córką Jana i Małgorzaty 
z Masierowskich, dziedziców części Sobieszczan. Ślub odbył się w kościele 
parafialnym w Trzeszczanach. Świadkami ślubu był Michał Lewicki, pod-
sędek powiatu hrubieszowskiego (lat 57), i Feliks Świdziński, dzierżawca 
majątku Bohutycze (lat 54). Równocześnie z Wojciechem Stanisławem 
w związek małżeński wstępuje jego brat Józef, który wiąże się z młodszą 
siostrą Julii, Agnieszką Tuszewską.

27 marca 1836 r. w Zadębcach urodziła się córka Wojciecha, Joanna 
Kornelia, ochrzczona w kościele parafialnym w Trzeszczanach. A 27 marca 
1838 r., również w Zadębcach, urodził się pierwszy syn Wojciecha, Rupert 
Kwiryn Franciszek, który również został ochrzczony w trzeszczańskim 
kościele.

W marcu 1835 r. Wojciech Stanisław Sobieszczański wpłacił sumę 
7812 złotych Janowi Tuszyńskiemu na rzecz zakupu przynależnej temu 
ostatniemu części dóbr Podlodowa „A”. Z kolei w grudniu tegoż roku 
odkupił kolejną część Podlodowa „A” od Franciszka Rodeckiego. W stycz-
niu 1839 r. Wojciech przenosi się, wraz z rodziną i bratem Józefem, do 
swojej części Podlodowa „A” i obejmuje dzierżawę na pozostałej części 
Podlodowa „A”. Jeszcze w tymże roku na drodze zapisu przejmuje od 
Michała Antonowicza kolejną część Podlodowa „A”. Dalszą część tego 
Podlodowa wykupuje od Franciszka Rodeckiego w roku 1841 za sumę 
26 000 złotych. W styczniu 1842 r. Józef Sobieszczański, brat Wojciecha, 
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za sumę 80 000 złotych kupuje od Martyny Rajskiej z Bobrowiczów 
pozostałą część Podlodowa „A”, stanowiącą jej spadek po Franciszku 
Rodeckim. Od tego momentu Podlodów „A” w całości stanowi własność 
braci Sobieszczańskich – Wojciecha Stanisława i Józefa.

Już w okresie zamieszkania w Podlodowie 2 lipca 1841 r. Wojciechowi 
Stanisławowi i Julii urodziła się druga córka Marcjanna Ignacja Teodozja, 
a 3 czerwca 1843 r. drugi syn Antoni Bonifacy. Obie ich córki zmarły 
jednak w dzieciństwie, pozostawiając Wojciechowi i Julii tylko dwóch 
męskich potomków. Żony Wojciecha i Józefa, Julia i Agnieszka, miały 
trójkę rodzeństwa: Wojciecha, Joannę i Mariannę Tuszewskich. Marianna 
była żoną Józefa Kańskiego, właściciela dóbr ziemskich w Konopnicy „B” 
pod Lublinem. Z małżeństwa tego urodziła się trójka dzieci: Wincenty, 
Pelagia i Marianna, które wcześnie zostały osierocone przez oboje rodzi-
ców. W związku z tym w czerwcu 1848 r. Rada Familijna, w której imieniu 
występował Józef Sobieszczański, podjęła uchwałę o opiece nad nieletnimi 
dziećmi oraz zdeponowaniu funduszy uzyskanych ze sprzedaży Konopnicy 
„B”. Fundusze te postanowiono wypłacić dzieciom Marianny i Józefa po 
uzyskaniu przez nie pełnoletniości. Wincenty Kański całe swoje dalsze 
życie spędził w Podlodowie, gdzie zmarł 26 września 1868 r.

Wojciech Stanisław Sobieszczański zmarł w Podlodowie 2 września 1850 r. 
i został pochowany w Gródku koło Tomaszowa Lubelskiego. Jego zgon 
zgłosili brat Józef Sobieszczański i Jan Chłopecki, dzierżawca z Podlodowa 
„D”. Nazwisko i data śmierci Wojciecha jest umieszczona na wspólnej 
tablicy pamiątkowej w kościele parafialnym w Gródku. W rok później, 
22 października 1851 r., zmarł bezdzietnie Józef Sobieszczański, pozosta-
wiając sukcesję Podlodowa „A” dwóm wdowom – Julii i Agnieszce, oraz 
dwóm synom Wojciecha i Julii, braciom Rupertowi Kwirynowi i Antoniemu 
Bonifacemu. W chwili śmierci ojca Wojciecha Rupert Kwiryn miał dwa-
naście lat, a jego brat Antoni Bonifacy zaledwie siedem. W tym czasie na 
mocy upoważnienia Wojciecha Stanisława i Józefa majątkiem Podlodów 
„A” zarządzał Albin Swoszcz-Trzebiński.

W styczniu 1854 r. Julia zobowiązała się do spłaty Agnieszce 
Sobieszczańskiej sukcesji na Podlodowie „A” w ratach w łącznej wyso-
kości 15 000 zł polskich, ponadto wpisem hipotecznym z 15 lipca tegoż 
roku zagwarantowano jej dożywotnie prawa do: zamieszkania w domu 
w Podlodowie, użytkowania 2 mórg ogrodu przy domu, otrzymywania 
rocznie 6 korców żyta, 2 korców jęczmienia, 4 korców hreczki, 1 korca 
grochu i 6 korców pośladu oraz utrzymywania 4 krów razem z bydłem 
dworskim, a także dostarczania 24 dni w roku koni do wyjazdu. Powyższe 
zobowiązania zostały opatrzone klauzulą, że nie mogą być scedowane na 
inne osoby i tracą moc w przypadku ponownego wyjścia za mąż wdowy 
po Józefie Sobieszczańskim. Klauzula ta została wykorzystana w roku 
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1867, kiedy to Agnieszka wyszła ponownie za mąż za „niejakiego” pana 
Jankowskiego. Wpis hipoteczny z lipca 1854 r. ustala również, że bracia 
Rupert i Antoni stają się właścicielami trzech czwartych Podlodowa „A”, 
pozostałego po Wojciechu i Józefie, a czwarta część, przypadająca ich mat-
ce Julii, zobowiązuje ich do wypłacania jej dożywotniej pensji. Prawnym 
opiekunem młodocianych Ruperta Kwiryna i Antoniego Bonifacego został 
ustanowiony Antoni Karwowski, patron Trybunału Lubelskiego. W roku 1857 
Julia, Agnieszka i wyżej wspomniany opiekun zaciągają w Towarzystwie 
Kredytowym Ziemskim pożyczkę w wysokości 15 000 złotych na rzecz nielet-
nich Ruperta i Antoniego. W styczniu 1859 r. Julia Sobieszczańska ostatecznie 
wykupiła na rzecz swoich synów od swojej siostry i bratowej Agnieszki  
jej sukcesję (¼ Podlodowa „A”) po zmarłym Józefie Sobieszczańskim.

Rupert Kwiryn Piorun-Sobieszczański  
pobierał nauki początkowo w Szczebrzeszy-
nie, a następnie w gimnazjum im. Stanisława 
Staszica w Lublinie, które ukończył w 1857 r. 
W roku 1863 brał czynny udział w po-
wstaniu styczniowym; został aresztowany 
i osadzony w fortach Zamościa. Chociaż po 
pewnym czasie został zwolniony, to nadal 
pozostawał pod politycznym nadzorem. 
W maju 1869 r. nałożono na niego nadzór 
policyjny za kontakty z zagranicą w związku 
ze sprowadzaniem przez Ruperta Kwiryna 
zagranicznych książek.

W październiku 1865 r. Rupert Kwiryn 
i jego matka Julia Sobieszczańska z Tu-
szewskich wykupili od Antoniego Bonifacego 
Sobieszczańskiego część dóbr Podlodowa 
„A”, stanowiących jego sukcesję i później 
nabyte własności.

Antoni Bonifacy gimnazjum ukończył 
w Lublinie w 1860 r. W latach 1860–1861 studiował na Uniwersytecie 
w Kijowie, a następnie od roku 1862 w Szkole Głównej w Warszawie 
(obecnie Uniwersytet Warszawski), gdzie w 1869 r. ukończył Wydział 
Prawa i Administracji, broniąc pracę dyplomową pod tytułem O kadukach 
według dawnego prawa polskiego. Rękopis tej pracy znajduje się w Archiwum 
Oświecenia Publicznego w Warszawie. Po opuszczeniu Podlodowa Antoni 
Bonifacy został właścicielem majątku we wsi Zbożenna koło Przysuchy. 
Równocześnie mieszkał w Radomiu, gdzie był znanym i cenionym praw-
nikiem. Ożenił się z Jadwigą Żochowską herbu Brodzic urodzoną w roku 
1855, z którą miał dwóch synów – Wacława i Stefana. Antoni Bonifacy 

Rupert Kwiryn Franciszek 
Piorun-Sobieszczański h. Rogala 

(1838–1913)
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zmarł 11 maja 1901 r. w Radomiu i został pochowany w rodzinnym gro-
bowcu na starym radomskim cmentarzu przy głównej alei w kwaterze 
1A. Jadwiga Piorun-Sobieszczańska z Żochowskich zmarła 4 lipca 1927 r. 
w Komorowie.

8 listopada 1866 r. Rupert Kwiryn wziął ślub w kościele w Chodywańcach 
z Różą Józefą Janiszewską herbu Ostoja, córką Hipolita Janiszewskiego 
i Pauliny ze Zdanowiczów, właścicieli majątku w Chodywańcach. Ponieważ 
rodzice Józefy zmarli wcześniej, zgodę na ślub wydała Rada Familijna 
Rodziny Janiszewskich. 27 maja 1870 r. w Podlodowie zmarła Julia 
Sobieszczańska z Tuszewskich, żona Wojciecha Stanisława i matka Ruperta 
Kwiryna. Julia została pochowana obok męża w rodzinnym grobowcu 
w Gródku. Akt zgonu zapisany w księgach parafialnych 28 maja 1870 r. 
jest opatrzony numerem 14/1870. Jej nazwisko umieszczono wraz z datą 
śmierci na wspólnej tablicy pamiątkowej w kościele parafialnym w Gródku.

W tym czasie, na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, 
korzystając z pomocy wielu wykształconych emigrantów z zaboru rosyj-
skiego, unikających carskich represji po powstaniu, oraz na bazie fundacji 
hrabiego Augusta Cieszkowskiego w Wielkopolsce powstała Wyższa Szkoła 
Rolnicza im. Haliny w Żabikowie koło Poznania. Szkoła ta wsławiła się 
kulturalną inicjatywą polską w okresie ucisku narodowego i istniała do 
roku 1876, kiedy to na skutek rosyjskich protestów władze pruskie wydaliły 
z Wielkopolski wszystkich polskich emigrantów. Rupert Kwiryn ukończył 
tę szkołę w roku 1871 jako jeden z najwybitniejszych jej absolwentów. 
Cytując za Marianem Wachowskim, autorem opracowania Szkoła Żabikowska 
(Warszawa, 1959): „Do najwybitniejszych studentów szkoły w Żabikowie 
należeli: Michał Girdwoyń, Karol Filipowicz, Kwiryn Sobieszczański [...]”. 
Dalej: „Kwiryn Sobieszczański po studiach w Żabikowie wstąpił jako robotnik 
do krochmalni pod Frankfurtem, później zaś założył pierwszą krochmalnię 
w byłym Królestwie. Interesował się stroną naukową rolnictwa, był jednak 
typem raczej działacza niż naukowca; on też był głównym motorem pod-
trzymywania więzi między żabikowiakami w byłym Królestwie. Rupert 
Kwiryn był czynnym i dożywotnim członkiem Towarzystwa dla Popierania 
Nauki Rolnictwa, którego zadaniem było doprowadzić do uruchomienia 
wydawnictwa »Roczniki Nauk Rolniczych«. W 1903 r. przedstawił temu 
Towarzystwu wniosek o urządzenie publicznej dyskusji na temat kształcenia 
rolniczego. W piśmie z 1904 r., w którym podaje motywy swego kroku, 
przebija zapał dla nauki, zrozumienie jej roli i dążność do maksymalnego jej 
popierania. W głosach Sempołowskiego i Sobieszczańskiego w tej dyskusji 
znać wpływ doświadczeń żabikowskich [...]”. Nieco wcześniej M. Wachowski 
pisze: „»Ziemianin« (czasopismo rolnicze) przynosi również wiadomość, 
że 14 lutego 1888 r. ma się odbyć w Warszawie zebranie byłych uczniów 
Żabikowa. Zebranie to zgromadziło 80 osób [...]”. I dalej: „Prezesem zjaz-
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du był Kwiryn Sobieszczański z Podlodowa [...]”. Kwiryn Sobieszczański 
brał również czynny udział w kolejnym zjeździe absolwentów Żabikowa, 
który odbył się w Warszawie 12 listopada 1900 r.

Po powrocie z praktyki w Niemczech Rupert Kwiryn sprowadza do 
Podlodowa pierwszą w Polsce młockarnię mechaniczną oraz żniwiarkę ze 
stołem i czterema nastawnymi grabiami. Jednocześnie stopniowo wykupuje 
ziemie Podlodowa „C”, „D” i „B”. Podlodów „C” Felicja Drzewicka, sukce-
sorka po Rodeckim, Krajewskim (?) i Kucharskim, w roku 1843 przekazała 
aktem rejentalnym Antoniemu Kielanowskiemu, który wcześniej, w 1840 r., 
nabył od księdza Hryniewieckiego Podlodów „D”. Z kolei Tytus Kielanowski 
wraz z Janem Prosperem, spadkobiercy po Antonim Kielanowskim, sprze-
dali w roku 1850 Podlodów „C” i „D” za sumę 40 000 złotych Marcinowi 
Chłopeckiemu. Ten ostatni w 1866 r. sprzedał te dobra za sumę 52 000 zło-
tych Janowi Soleckiemu. W wyniku kolejnych dwóch licytacji, spowodo-
wanych zadłużeniem Podlodowa „C” i „D” w Ziemskim Towarzystwie 
Kredytowym, w roku 1871 ostatecznym właścicielem tych dóbr stał się 
również Rupert Kwiryn Piorun-Sobieszczański. Z kolei Podlodów „B” został 
sprzedany przez Stanisława Kucharskiego w 1839 r. za sumę 39 140 złotych 
księdzu Ignacemu Dąbkowskiemu. Ten ostatni w roku 1874 jedną czwartą 
część dóbr Podlodowa „B” przekazał na rzecz parafii rzymskokatolickiej 
w pobliskim Gródku, a pozostałe dobra tej części Podlodowa sprzedał 
Rupertowi Kwirynowi Piorun-Sobieszczańskiemu. 18 marca 1878 r. dobra 
Podlodowa „A”, „B”, „C” i „D” zostały połączone w jedną całość hipoteczną 
stanowiącą własność Ruperta Kwiryna Piorun-Sobieszczańskiego. W roku 
1874 Podlodów składał się z folwarku „A” i folwarku „C” i „D” o łącznej 
powierzchni 817 mórg, w tym 603 mórg ziemi ornej. Wieś Podlodów „A” 
liczyła 23 domy i 208 mórg ziemi, Podlodów „B” – 12 domów i 171 mórg 
ziemi, a Podlodów „C” i „D – 12 domów i 130 mórg ziemi.

Dobra podlodowskie w okresie zarządzania nimi przez Ruperta Kwiryna 
Piorun-Sobieszczańskiego uległy dalszemu powiększeniu i unowocześnie-
niu. Rupert Kwiryn dokupił ziemie, sąsiadujących z Podlodowem, wsi 
Werszczyca i Przewłoka. W roku 1878 nad stawem podlodowskim, poło-
żonym około jednego kilometra na południowy wschód od dworu, przy 
drodze do Telatyna zbudował pierwszą w Polsce fabrykę mączki kartoflanej. 
Fabryka ta, produkująca rocznie 20 tysięcy pudów mączki, osiągnęła w roku 
1880 wartość produkcji 228 000 złotych. W tym też czasie Rupert Kwiryn 
również sprowadził pierwszą w kraju żniwiarkę z ruchomymi grabiami 
oraz młockarnię do młócenia zboża. 23 lipca 1879 r. Rupert Kwiryn zakła-
da księgę hipoteczną „Podlodów Fabryczny”. S. Janicki w swojej książce 
O rozwoju krochmalnictwa w Królestwie Polskim, wydanej w Warszawie 
w 1913 r., pisze, że potomni Ruperta Kwiryna Sobieszczańskiego nadali 
mu przydomek ojca krochmalnictwa w Królestwie Polskim. Wysoka ren-



52

Elżbieta i Maciej Sobieszczańscy Rocznik Tomaszowski 1(2)

towność wytwórni krochmalu oraz dochody finansowe z produkcji rolnej 
dały podstawę do rozwoju Podlodowa i podjęcia wielu inwestycji mająt-
kowych na terenie Lubelszczyzny. Powiększając swoje posiadłości, w roku 
1887 Rupert Kwiryn zakupił posiadłość Chorążankę (356 mórg), stanowiącą 
wydzieloną część Majdanu Górnego pod Tomaszowem Lubelskim. W roku 
1895 nabył „część dolną” majątku Rachanie, a następnie sąsiadującą z nim 
Pawłówkę. Jednocześnie w końcu XIX w. we wsi Podlodów z inicjatywy 
Ruperta Kwiryna powstaje szkoła początkowa.

Rupert Kwiryn i Róża Józefa z Janiszewskich herbu Ostoja mieli sześcioro 
dzieci, które urodziły się w Podlodowie i zostały ochrzczone w kościele 
w Gródku: Ludwikę (ur. 1867), Wojciecha Stanisława (ur. 1869), Amelię 
Bronisławę (ur. 1872), Zygmunta Macieja (ur. 1878), Julię Marię (ur. 1879) 
i Zofię (ur. 1884). Najstarsza córka Ludwika nie dożyła dojrzałości i zmarła 
w dzieciństwie.

Na przełomie wieku XIX i XX Rupert Kwiryn Sobieszczański podej-
muje kroki związane z przeniesieniem się do Lublina i wyposażeniem 
swoich dzieci w odpowiednie majątki ziemskie. Można uważać, że jednym 
z głównych powodów zamieszkania Ruperta Kwiryna koło Lublina była 
chęć intensywniejszego włączenia się w działalność społeczną związaną 
z rozwojem nauki, publicystyki i krzewieniem postępu w rolnictwie. 
Ponieważ tego typu działalność na terenie zaboru rosyjskiego wymagała 
posiadania szlacheckich przywilejów „dworjanskogo dostoinstwa”, Rupert 
Kwiryn wraz ze swoim bratem Antonim Bonifacym już w roku 1898 
wystąpili do władz carskich (Rządowego Senatu Departamentu Heroldii) 
o uznanie swojego szlacheckiego pochodzenia, wcześniej – bo już w 1836 r. 
– potwierdzonego przez władze zaboru austriackiego. Uzyskanie takiego 
dokumentu wymagało, zgodnie z zasadami panującymi w Rosji, sądowe-
go potwierdzenia jego nazwiska i imion ojca. W związku z powyższym 
w akcie ślubu Wojciecha Stanisława (ojca Kwiryna) z roku 1835, na pod-
stawie postanowienia Lubelskiego Sądu Okręgowego z 1898 r., dopisano 
do imienia Wojciech drugie imię – Stanisław z adnotacją: „dwojga imion”. 
Ponadto na podstawie wyroku tegoż sądu z 21 stycznia 1905 r. ustalono 
brzmienie nazwiska rodowego Piorun-Sobieszczański, utworzonego przez 
dodanie do właściwego nazwiska Sobieszczański przydomku Piorun. 
Początkowe starania, z uwagi na udział Ruperta Kwiryna w powstaniu 
styczniowym, przyniosły w roku 1905 wynik negatywny, dopiero na 
podstawie odwołania od tego werdyktu decyzją Senatu z 1907 r. uznane 
zostało pochodzenie szlacheckie Ruperta Kwiryna i jego brata Antoniego. 
Należy dodać, że Rupert Kwiryn, niezależnie od formalnych regulacji 
prawnych, w życiu codziennym używał imienia Kwiryn i nazwiska 
Sobieszczański, co znajdowało ogólne potwierdzenie w wielu oficjalnych 
dokumentach.
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Regulując swoje sprawy majątkowe, Rupert Kwiryn w roku 1897 kupuje 
od Tadeusza Gałeckiego i jego siostry Eugenii z Gałeckich Strużyńskiej 
majątek pod Lublinem – Konstantynówkę. Dwór tego majątku, stojący 
obecnie na terenie miasta Lublina, w dzielnicy Konstantynów, po grun-
townej renowacji służy Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu. Po 
przeprowadzeniu się do Konstantynówki Rupert Kwiryn mieszka w niej 
do końca swojego życia wraz z żoną Józefą. W roku 1897 Rupert Kwiryn 
przekazuje majątek Podlodów w dziedzictwo swojemu najstarszemu synowi 
– Wojciechowi Stanisławowi. W roku 1906 na podstawie aktu sprzedaży 
przekazuje majątki w Rachaniach i Pawłówce swojemu zięciowi Emilowi 
Redychowi, mężowi córki Julii Sobieszczańskiej. Zygmunt Maciej, drugi syn 
Ruperta Kwiryna, w roku 1907, wraz ze swoim szwagrem Kazimierzem 
Wereszczyńskim, zakupił od Stanisława Węglińskiego majątek Węglin 
(leżący obecnie w granicach miasta Lublina) i stał się właścicielem jego 
200-hektarowej części wraz z murowanym w stylu eklektycznym dworem 
i pięknym krajobrazowym parkiem. Amelia Bronisława, żona adwokata 
Kazimierza Wereszczyńskiego, zamieszkała w Radomiu, a Zofia wraz 
z mężem Włodzimierzem Żulińskim pozostali w Konstantynówce.

Ostatni okres życia Rupert Kwiryn poświęcił wzmożonej działalności 
społecznej i charytatywnej. Intensywnie działał na polu popularyzacji 
wiedzy rolniczej, był organizatorem Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego, 
organizował zjazdy absolwentów Szkoły Rolniczej w Żabikowie i działał 
na rzecz uruchomienia czasopisma rolniczego tego towarzystwa oraz brał 
czynny udział w dyskusjach nad zakresem i metodami kształcenia rolnicze-
go. Był również współorganizatorem i czynnym uczestnikiem Lubelskich 
Wystaw Rolniczo-Przemysłowych. Na przykład w roku 1901 na Wystawie 
Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie wystawiał z majątku w Konstantynówce 
żyto typu „Probstein” oraz kiszonkę z liści buraczanych. Jednocześnie brał 
udział i wspierał działalność kulturalną. Należał do grona inicjatorów 
i organizatorów Towarzystwa Przyjaciół Teatru Polskiego w Lublinie. 
Był również członkiem-założycielem Towarzystwa Biblioteki Publicznej 
im. Hieronima Łopacińskiego i w 1907 r. wpłacił na rzecz uzupełnienia 
jej księgozbioru sumę 50 rubli.

Ze wspomnień rodzinnych wynika, że Rupert Kwiryn był człowiekiem 
wielkiej prawości, budzącym ogólny szacunek. W życiu prywatnym i ro-
dzinnym kierował się surowymi zasadami patriotyzmu, uczciwości oraz 
pracowitości. Rupert Kwiryn Piorun-Sobieszczański herbu Rogala zmarł 
w Konstantynówce koło Lublina 19 marca 1913 r. Został pochowany 
21 marca tegoż roku na lubelskim cmentarzu przy ulicy Lipowej, gdzie 
do dziś widnieje jego pomnik w kwaterze 21A.

Żona Ruperta Kwiryna, Róża Józefa, po śmierci męża pozostała 
w Konstantynówce pod Lublinem, mieszkając z córką Zofią i jej mężem 
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Włodzimierzem Żulińskim. Zmarła 10 marca 1930 r. i została pochowana 
w Lublinie, we wspólnym grobowcu z mężem.

Wojciech Stanisław Piorun-Sobiesz-
czański, najstarszy syn Ruperta Kwiryna 
i Józefy z Janiszewskich, dziedzic Podlodowa, 
urodził się w Podlodowie 6 sierpnia 1869 r. 
Został on ochrzczony 12 sierpnia tegoż 
roku w kościele parafialnym w Gródku, 
a jego rodzicami chrzestnymi byli Antoni 
Bonifacy Piorun-Sobieszczański, brat ojca, 
i Zuzanna Janiszewska, siostra matki. 
Wojciech Stanisław skończył studia prawni-
cze w Kijowie oraz biologię na Uniwersytecie 
Warszawskim. W roku 1897, na mocy wpisu 
hipotecznego zaakceptowanego przez całe 
rodzeństwo, został dziedzicem i właści-
cielem dóbr rodzinnych w Podlodowie. 
Fakt ten został ostatecznie potwierdzony 
w czerwcu 1906 r. wpisem nr 689 do hi-
poteki Podlodowa. Dnia 1 października 
1905 r. ożenił się z Heleną Świdzińską her-
bu Półkozic, urodzoną 30 kwietnia 1886 r. 

w majątku jej ojca Romana Świdzińskiego w Łaziskach koło Zamościa. Ślub 
odbył się w Skierbieszowie w kościele parafialnym Łazisk. Świadkami na 
ślubie byli Walenty i Joanna Kozyrscy, służący u rodziców panny młodej 
w Łaziskach. Wojciech Stanisław Sobieszczański był dobrym gospodarzem, 
dbającym o majątek i wieś Podlodów, która według spisu z roku 1921 liczyła 
65 domów i 315 mieszkańców, w tym 163 Ukraińców i 9 Żydów. Według 
Spisu ziemian Rzeczpospolitej Polskiej w roku 1930, wydanego w Warszawie 
w 1990 r., ziemie uprawne dóbr podlodowskich liczyły 311 hektarów. Wojciech 
Stanisław w roku 1922 założył we wsi Podlodów jednostkę Ochotniczej 
Straży Pożarnej, której został pierwszym prezesem. Oprócz zarządzania 
Podlodowem brał czynny udział w życiu gospodarczym i społecznym. 
Był wieloletnim prezesem Tomaszowskiego Związku Ziemian i członkiem 
Ziemiańskiego Towarzystwa Kredytowego w Warszawie. Posiadał udziały 
oraz zasiadał w zarządzie cukrowni w Wożuczynie, której prezesem był 
hrabia Aleksander Szeptycki z Łabuń. Według listy akcjonariuszy tej cu-
krowni z 27 lutego 1922 r. posiadał akcje o wartości 20 000 marek polskich. 
Ponadto należał do władz Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego 
prowadzącego prace na rzecz lokalnych społeczności. Wojciech Stanisław 
Sobieszczański został odznaczony Orderem Polonia Restituta V klasy. 
W okresie I wojny światowej (1914), unikając zagrożenia ze strony walk 

Wojciech Stanisław Józef 
Piorun-Sobieszczański h. Rogala 

(1869–1941)
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frontowych, wraz z całą rodziną wyjechał do Kijowa, gdzie pracował jako 
prawnik kancelarii adwokackiej. Tu też w gronie najbliższych uroczyście 
obchodził wkroczenie polskiego Legionu Wschodniego pod dowództwem 
generała Józefa Dowbór-Muśnickiego.

Wojciech Stanisław w życiu rodzinnym był barwną postacią. Używał 
imienia Stanisław, które w ustach żony Heleny brzmiało „Stasiulek”, co 
jednak nie oznaczało spoufalenia, gdyż był zdecydowanym zwolennikiem 
patriarchatu. Jego miejscem posiłków był szczyt stołu jadalnego usytu-
owany przed kominkiem. Przy nakryciu stała zawsze świeca w osobistym 
lichtarzu, która, wraz z okularami, była wykorzystywana przy jedzeniu 
ulubionych ryb. Był człowiekiem towarzyskim, utrzymującym szerokie 
kontakty rodzinne i społeczno-zawodowe. Przez Podlodów przewijały się 
dziesiątki gości oraz wielu rezydentów. Podlodowskie spotkania towarzyskie 
zawsze kończyły się wielogodzinnymi partiami brydża, których ulubiony-
mi uczestnikami byli szwagier Józef Kiełczewski z Guzówki i senator RP 
Maciej Glogier z Radomia. Wojciech Stanisław posiadał samochód Ford T 
w wersji kabriolet, miał też szofera Mikołaja Kwiatkowskiego. Wyjeżdżając 
do Warszawy, Lwowa czy Lublina, często zabierał żonę Helenę. Miał 
przy tym zwyczaj komunikowania w ostatniej chwili o zamiarze wspólnej 
podróży, budząc popłoch i zamieszanie. W czasie przygotowań do wy-
jazdu, stojąc przy swoim biurku, układał „szybciutkiego” pasjansa, który 
zazwyczaj trwał znacznie dłużej niż wszelkie przygotowania do wyjazdu. 
W czasie jego samodzielnych wyjazdów Podlodów „odżywał”. Odbywało 
się malowanie i przestawianie mebli, synowie Jurek i Józio siodłali konie 
i wyjeżdżali do sąsiadów w odwiedziny, córka Jadzia zaprzęgała Siwkę 
do linijki i wojażowała po podlodowskich polach. Nawet gospodyni domu 
pani Sławińska miała mniej stresów z zarządzaniem kuchnią. W ramach 
swoich wyjazdów raz w roku odwiedzał Bielsko (obecnie Bielsko-Biała), 
gdzie sprzedawał podlodowskie owcze runo i zaopatrywał się w miejscowe 
wełny na ubrania. W późniejszych latach w czasie pobytów w Warszawie 
zapraszał swoich dorosłych synów z żonami na dobre obiady w restau-
racji Georga, której był częstym gościem. Obiady te z reguły owocowały 
nowymi kreacjami dla synowych (które inspirowała „mama” Helena) jako 
nieodzownymi dla odpowiedniej prezentacji. Wojciech Stanisław z Heleną 
mieli czworo dzieci: Jerzego Wojciecha, urodzonego 13 lipca 1906 r., Jadwigę 
Marię, urodzoną 12 października 1907 r., Józefa Stanisława, urodzonego 
18 listopada 1910 r., i Stanisława Zygmunta, urodzonego 11 stycznia 1926 r. 
Córka Jadwiga z uwagi na mały wzrost, nazywana „małą Jadzią”, była 
bardzo aktywną uczestniczką życia w Podlodowie. Jadwiga zajmowała 
się głównie opieką socjalną nad pracownikami majątku i ich zdrowiem. 
Brała udział we wszystkich wiejskich urodzinach, weselach i pogrzebach, 
wspomagając zainteresowanych w imieniu „dziedzica podlodowskiego” 
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lekarstwami, pieniędzmi lub pomocą gospodarską w postaci cielęcia bądź 
zboża. Można sądzić, że stosunki pomiędzy dworem a jego pracownika-
mi oraz samodzielnymi gospodarzami rolnymi Podlodowa były dobre. 
Niezaprzeczalnym świadectwem tego był powojenny artykuł w „Sztandarze 
Ludu”, w którym Dionizy Gardzioła określa Podlodów jako wieś „bez 
przednówku”, ponieważ dziedzic wspomagał pożyczkami lub zbożowymi 
zapomogami potrzebujących gospodarzy podlodowskich.

Siedzibą rodziny Sobieszczańskich w drugiej połowie XIX i pierwszej 
połowie XX w. był modrzewiowy dwór, zbudowany na planie prostokąta, na 
podmurówce ceglanej, z piętrem mieszkalnym i pokryty gontem. Budynek 
dworu, otoczony wysokopiennym parkiem, znajdował się po wschodniej 
stronie drogi biegnącej z Pienian, przez dolinę rzeki Huczwy, za dworem 
skręcającej na wschód, do Telatyna. Stał on na wzniesieniu ograniczo-
nym od północy doliną rzeki Huczwy, a od wschodu obniżeniem terenu 
utworzonym przez strumyk oddzielający dworski park od zabudowań 
gospodarczych folwarku „A”. Lokalizacja dworu, frontem wystawionego 
na południe, oraz otaczającego go parku, z ogrodową sadzawką i dwoma 
wcześniej wspomnianymi kurhanami usytuowanymi przy alei wjazdowej, 
prawdopodobnie pokrywała się z lokalizacją obronnego dworu z XVI–
XVII w. Dla zilustrowania wewnętrznego rozkładu dworu poniżej cytuję 
fragment opisu sporządzonego przez Janusza Frykowskiego na podstawie 
relacji mieszkanek Podlodowa – Marianny Taranowicz i Zofii Kopiec.

Centralnym miejscem majątku był drewniany dwór kryty dachówką. Budynek ten posiadał 
13 pomieszczeń na parterze oraz dwa pomieszczenia na poddaszu. Na parterze znajdowała 
się kuchnia ze spiżarką oraz przylegającym pokoikiem dla kucharki. Kuchnie od innych 
pomieszczeń przedzielał hol, w którym po obu stronach znajdowały się drzwi wyjściowe. 
Mniej więcej od środka holu do wnętrza dworu biegł korytarz, po którego obydwu stronach 
znajdowały się pomieszczenia. Z jednej strony do holu przylegał pokój zwanym „biurkiem” 
[kancelaria – dop. Autora], w którym dziedzic przyjmował sprawozdania rządcy i pisarza. 
W pomieszczeniu tym znajdowało się drewniane biurko, dwa krzesła i szafa z dokumentami. 
Do biurka przylegał pokoik służącej, w którym stało żelazne łóżko, stolik, krzesło oraz szafka 
na ubrania. Kolejnym pomieszczeniem był pokój dziecinny, w którym znajdowały się dwa 
łóżka, łóżeczka dziecinne, stolik oraz krzesła. Za pokoikiem dziecięcym znajdowała się jadalnia, 
a następnie salon. W jadalni w centralnym miejscu znajdował się duży prostokątny stół z 12 
krzesłami. Przy ścianie stał duży drewniany kredens z naczyniami oraz barek z alkoholem. Obok 
barku stał stolik, na którym stało radio. Cała jadalnia była wyłożona drewnem i pomalowana 
farbą olejną. Salon był ostatnim pomieszczeniem po tej stronie korytarza. Stał w nim duży 
kwadratowy stół z 10 krzesłami, kanapa i pianino. Na ścianach wisiały różnorodne obrazy. 
Z salonu można było wyjść na ogrodzoną drewnianym płotkiem werandę. Na werandzie stały 
ławeczki oraz piękne kwiaty. Po drugiej stronie korytarza, zaczynając od holu, znajdowały 
się obok siebie dwa pokoje. W jednym przebywał syn dziedzica Stanisław Sobieszczański, zaś 
w drugim nauczyciel, który uczył dzieci francuskiego. Na wyposażenie tych pokoi składały 
się żelazne łóżka z materacami, po jednym miękkim krześle oraz szafki bieliźniarki. Z tymi 
pokojami sąsiadowała sypialnia dziedziców. Znajdowały się tam dwa drewniane łóżka z ma-
teracami, duża szafa, oraz dwa stoliki i krzesła. Za sypialnią znajdował się gabinet, w którym 
dziedzic przyjmował petentów. Stała tam toaleta z lustrem oraz stolik z krzesłami. Na ścianach 
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gabinetu wisiały portrety przodków. Obok gabinetu były dwa pokoiki gościnne umeblowane 
w żelazne łóżka z materacami, stoliki i krzesła. Jako ostatnie pomieszczenie po tej stronie był 
tzw. przedpokój, na którego ścianach były wieszaki na ubrania. Z przedpokoju można było 
wyjść na zewnątrz, gdzie znajdowało się dobudowane pomieszczenie, w którym odprawiano 
majówki. Oprócz wymienionych pomieszczeń na korytarzu po jednej stronie znajdowała się 
ubikacja, w której stała muszla i naczynie z wodą, po drugiej zaś łazienka z wanną i umywal-
ką. Z holu schodami wchodziło się na poddasze, gdzie znajdowały się dwa pomieszczenia. 
Jednym z nich był pokoik panienki, w drugim zaś spiżarka, w której znajdowały się świeże 
owoce i warzywa. W każdym pomieszczeniu znajdował się piec kaflowy.

Obok dworu znajdowały się dwie piwnice. W jednej przechowywano ziemniaki oraz 
różnego rodzaju warzywa, zaś druga służyła jako chłodnia. W zimie zwożono do niej bryły 
lodu, które posypywano solą i przysypywano trocią. W niej całe lato przechowywano mięso 
oraz przetwory mleczne. W skład zabudowań dworskich wchodziły: dwór, murowana obora 
dla bydła i świń, murowana stajnia dla koni, spichlerz na zboże, stodoła, kuźnia oraz tak 
zwana majsternia.

Należy dodać, że reprodukowany obraz dworu w Podlodowie, na-
malowany przez Romana Sławińskiego w roku 1928, nie bardzo pasuje 
do powyższego opisu. Jednak cytowany opis jest bardziej wiarygodny, 
a ponadto w opinii Jadwigi Piorun-Sobieszczańskiej malarz, być może 
z przyczyn kompozycyjnych, znacznie go zmniejszył.

Modrzewiowy dwór w Podlodowie koło Tomaszowa Lubelskiego  
(obraz olejny Romana Sławińskiego z 1928 r.)
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Codzienne życie majątku Podlodów bardzo dobrze charakteryzuje 
zapis Janusza Frykowskiego oparty na relacjach Marianny Taranowicz 
i Zofii Kopiec:

Folwark St. Sobieszczańskiego liczył około 500 morgów pola rozrzuconych w Podlodowie 
i Kolonii Podlodów. Oprócz gruntów ornych, których była większość, majątek obejmował 
także kilka morgów lasu, stawy hodowlane, sad owocowy oraz pastwiska. Podstawową for-
mą produkcji majątku była produkcja roślinna. Uprawiane było zboże oraz buraki cukrowe, 
które były głównym źródłem dochodów Sobieszczańskich. Do uprawy tych roślin w dworze 
posiadano pługi, siewniki, narzędzia do obróbki międzyrzędowej, gryfy. Dziedzic posiadał 
także maszynę parową do młócenia zboża. Oprócz produkcji roślinnej zajmowano się ho-
dowlą na potrzeby własne: trzody chlewnej, drób (kury, kaczki), krowy oraz konie jako siłę 
pociągową. Organizatorem jak i kontrolerem pracy w polu i obejściu był rządca, na którym 
spoczywała cała odpowiedzialność przed dziedzicem. Do swojej pomocy miał dozorcę, który 
kontrolował pracę ludzi na polach, i polowego, którego zadaniem było chronienie płodów 
rolnych przed kradzieżą. Bardzo ważną osobą był także stróż nocny, którego zadaniem było 
pilnowanie dworu w nocy oraz budzenie fornali i dojarek do pracy. Fornali było dwie gru-
py, pierwsza to ci, którzy byli zatrudnieni we dworze przez cały rok, a druga to ci, którzy 
byli zatrudnieni na sezon. Ci, którzy byli zatrudnieni na cały rok, mieszkali w dwojakach 
i czworakach dworskich oraz mieli płacone pensje i deputaty w produktach. Przeciętnie fornal 
otrzymywał na rok 12 q zboża, 2 wozy drzewa oraz co kwartał 32 zł. Fornale zatrudnieni na 
stałe do pracy używali dworskich koni, zaś sezonowi mogli pracować swoim zaprzęgiem. Do 
opieki nad dworskimi końmi byli zatrudnieni stajenni, których zadaniem było wydawanie 
paszy dla koni oraz nadzór nad fornalami. Do obsługi dworu zaliczyć należy także kowala, 
który posiadał kuźnię przy zabudowaniach dworskich, i stelmacha, który służył jako „złota 
rączka’’, czyli naprawiał sprzęt dworski. Oprócz wyżej wymienionych pracowników należy 
wspomnieć o dwóch pastuchach, którzy w lecie paśli owce i bydło, zaś w zimie zajmowali się 
oporządzaniem tych zwierząt. Nad całością spraw związanych z dokumentacją czuwał pisarz 
dworski. To właśnie pisarz i rządca byli prawą ręką dziedzica. Sobieszczański administrację 
majątku całkowicie zostawił w ich rękach. Osobną grupę pracowników dworskich tworzyła 
służba. W dworze była to kucharka i dwie pokojówki: z tego jedna była okrągłą dobę, zaś 
druga przychodziła podczas dnia.

Dziedzic bardzo rzadko spotykał się ze swoimi pracownikami i ludźmi ze wsi. Jedną 
z takich okazji były dożynki. Wtedy to ludzie zatrudnieni w dworze robili wieniec dożynko-
wy i wręczali go dziedzicowi. Ten zaś dziękował i zapraszał wszystkich do zastawionych na 
świeżym powietrzu stołów. Inną okazją do spotkania były coroczne rozliczenia pracowników, 
w których zawsze uczestniczył dziedzic. W nowym roku dziedzic rozliczał pracowników, jeżeli 
któregoś zwolnił, to musiał on do 1 kwietnia opuścić mieszkanie.

Dziedzic obchodził imieniny, na które przybywali goście z okolicznych dworów. Na 
imieninach bardzo często była orkiestra żydowska z Łaszczowa.

Z kolejnej relacji można się dowiedzieć o podstawowym menu obo-
wiązującym we dworze:

Śniadania: kawa, chleb z masłem, dżem, kanapki. Obiady: zawsze dwudaniowe, zupy 
– ogórkowa, jarzynowa, pomidorowa, barszcz; drugie danie – schabowy, mielony, pierogi 
z mięsem, kasza z gulaszem; desery: budyń, ciasteczka. Przed wieczorem: kawa i ciasteczka. 
Kolacje: kawa, herbata, kanapki.

Znajdują się tu również wiadomości o pracownikach zatrudnionych 
w majątku:
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Kucharka: Zofia Kopiec. Pokojówki: Stefka, Adela Taranowicz i Marianna Taranowicz [moja 
prababcia – przypis J. F.]. Fornale: tu, gdzie mieszka Kawka, przed wojną dla dwóch fornali 
był czworak. A tam, gdzie mieszka Anielka Kopiec, był czworak dla sześciu fornali. Gumien-
ny: Gardzioła Paweł. Kowal: Baran Jan. Furman, który woził tylko dziedzica: Mazurek Jan.

Na początku II wojny światowej, już od 22 września 1939 r., w Podlodowie 
stacjonowało zgrupowanie piechoty pod dowództwem płk. M. Ocetkiewicza, 
wchodzące w skład armii generała Przedrzymirskiego, przygotowujące się 
do obrony Tomaszowa Lubelskiego. W wyniku działań frontowych dwór 
w Podlodowie został doszczętnie spalony. W tym okresie stan zdrowia 
Wojciecha Stanisława uległ znacznemu pogorszeniu, w wyniku czego 
zarządzanie majątkiem powierzył młodszemu synowi Józefowi, dzier-
żawiącemu w tym czasie majątek w Dutrowie od Janiny Kokeli, córki 
Heleny Krumplowej i wnuczki babci Toli Janiszewskiej, a sam wraz z żoną 
Heleną, córką Jadwigą i synem Stanisławem przeniósł się do swojego 
domu w Tomaszowie Lubelskim, położonego przy ulicy Listopadowej 11. 
Po powrocie z frontu najstarszego syna Jerzego przekazał mu gospodaro-
wanie w Podlodowie. W maju 1940 r. spisał testament, w którym dobra 
podlodowskie, liczące: 195 ha ziemi ornej, 6,5 ha łąk, 3 ha stawów ryb-
nych, 14,5 ha sadów, parków, ogrodów warzywnych i powierzchni pod 
zabudowaniami oraz 14 ha nieużytków, łącznie 291,5 hektarów, zostały 
równo rozdzielone pomiędzy wszystkie dzieci, jednocześnie gwarantując 
dożywocie żonie Helenie. Wojciech Stanisław zmarł 13 czerwca 1941 r. 
w Tomaszowie Lubelskim i został pocho-
wany w grobowcu wraz ze swoimi dziad-
kami Wojciechem Stanisławem i Józefem 
na cmentarzu parafialnym w Gródku koło 
Tomaszowa Lubelskiego.

W latach 1941–1944 dobrami podlodow-
skimi zarządzał najstarszy syn Wojciecha 
Stanisława Jerzy Wojciech Roman Piorun-
Sobieszczański, urodzony w Podlodowie. 
Jerzy Wojciech uczęszczał do szkoły śred-
niej, początkowo w Lublinie, a następnie 
w Krakowie i we Lwowie, gdzie uzyskał 
świadectwo maturalne w 1927 r. Jerzy 
Wojciech po maturze odbył staż w 2. Pułku 
Ułanów i został skierowany do Szkoły 
Podchorążych Rezerwy w Grudziądzu, którą 
ukończył w 1928 r. jako plutonowy podcho-
rąży. Ponieważ wybrał karierę wojskową, 
w tym samym roku odbył kurs unitarny 
dla wszystkich broni w Ostrów-Komorowie, 

Jerzy Wojciech Roman 
Piorun-Sobieszczański h. Rogala 

(1906–1983)
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a następnie wstąpił do Szkoły Podchorążych Kawalerii w Grudziądzu, którą 
ukończył w 1930 r. Przydzielony do 5. Pułku Ułanów w Ostrołęce w randze 
podporucznika był dwa lata w szwadronie liniowym, potem w szwadro-
nie CKM, a po awansie na porucznika dowodził samodzielnym plutonem 
łączności. W roku 1936 został przeniesiony do Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu na stanowisko instruktora w Szkole Podchorążych 
Rezerwy Kawalerii, gdzie pełnił funkcję dowódcy III plutonu w I szkolno- 
-liniowym szwadronie. W latach trzydziestych został odznaczony Srebrnym 
Krzyżem Zasługi i Medalem Dziesięciolecia WP. Po wybuchu II wojny 
światowej został skierowany do Ośrodka Zapasowego Białystok, gdzie 
formułował II szwadron wchodzący w skład 110. Pułku Ułanów. Po roz-
formowaniu 23 września 1939 r. otoczonego przez bolszewików pułku 
(dowodzonego przez płk. Dąbrowskiego) Jerzy Wojciech przedarł się 
w rodzinne strony (Podlodowa i Dutrowa), gdzie przebywała jego żona 
Jadwiga z synem Maciejem. Po objęciu zarządu nad majątkiem Podlodów 
zamieszkał z rodziną w pobliskim majątku Łubcze u Stanisława Chajęckiego, 
od którego wynajął połowę dworu. W styczniu 1940 r. został zaprzysiężony 
pod pseudonimem „Wulkan” przez kpt. Skarżyńskiego w szeregach Służby 
Zwycięstwu Polsce, która przekształciła się w Związek Walki Zbrojnej, 
a następnie w Armię Krajową.

W początkowym okresie działalności konspiracyjnej pełnił funkcję ko-
mendanta Rejonu Łaszczów–Telatyn–Poturzyn, który osobiście zorganizował. 
Od roku 1944 został oficerem szkoleniowym Obwodu Tomaszów Lubelski, 
biorąc udział w walkach z oddziałami ukraińskimi. Wiosną 1944 r. został 
odznaczony przez Komendanta Okręgu Lublin gen. „Marcina” Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami i awansowany do stopnia rotmistrza. W maju 
1944 r. został przeniesiony do Inspektoratu Lublin, gdzie pod dowództwem 
ppłk. Jasińskiego („Nurta”) pełnił funkcję oficera do zleceń na teren miasta 
Lublina i powiatów lubelskiego i lubartowskiego. Zamieszkanie rodziny 
Jerzego Wojciecha na terenie Łubcza nie było bezpieczne z uwagi na nocne 
napady na dwory ziemiańskie uzbrojonych band, złożonych ze zbiegłych 
jeńców sowieckich i ukrywających się po lasach Żydów, oraz coraz śmielej 
działające oddziały ukraińskie, bezpardonowo mordujące Polaków. Stąd 
w lecie 1942 r. Jerzy Wojciech przeniósł żonę Jadwigę z dziećmi Maciejem 
i Anną początkowo do Tomaszowa Lubelskiego, a następnie w 1943 r. 
na Węglin do Zygmunta Sobieszczańskiego. Po krótkim ponownym za-
mieszkaniu w Tomaszowie Lubelskim na wiosnę 1944 r. jego najbliżsi 
ostatecznie opuścili rodzinne strony, mieszkając do czasu wyzwolenia przez 
sowiecką armię w Łopienniku (niedaleko Sobieszczan) u spokrewnionych 
Kochanowskich, a następnie na Dzbeninie pod Lublinem u Franciszka 
i Hanny Rzączyńskich.
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Pod koniec listopada 1944 r., po wpadce w „kocioł” zorganizowany 
przez NKWD w Lublinie, ratując się przed wywózką na Syberię, wstąpił 
do Ludowego Wojska Polskiego, gdzie początkowo był zastępcą szefa szta-
bu formującej się 7. Dywizji, a następnie dostał przydział na Komendanta 
Rejonowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. W roku 1945 został odzna-
czony medalem za Zwycięstwo i Wolność, Odznaką Grunwaldzką oraz 
zweryfikowany do stopnia majora. W roku 1946 za kontakty z podziemną 
organizacją Wolność i Niepodległość został aresztowany, skazany na 10 
lat więzienia i osadzony we Wronkach koło Poznania

Jerzy Wojciech był ostatnim z rodziny Piorun-Sobieszczańskich her-
bu Rogala, który zarządzał majątkiem w Podlodowie. Nie był jednak 
prawnym właścicielem całej posiadłości Sobieszczańskich, a jedynie jej 
czwartej części, wynikającej z testamentowego podziału dokonanego 
przez Wojciecha Stanisława pomiędzy wszystkie swoje dzieci. Wojciech 
Stanisław, nie mogąc sam zarządzać Podlodowem, przekazał to zadanie 
najstarszemu synowi, Jerzemu Wojciechowi, do czasu odzyskania niepodle-
głości kraju i przeprowadzenia odpowiednich procedur spadkowych. Jerzy 
Wojciech został uznany właścicielem Podlodowa (Besitzer von Podlodov) 
przez niemieckie władze okupacyjne i tym samym uniknął wysłania do 
oficerskiego obozu jenieckiego. W okresie wojny majątek podlodowski 
musiał wywiązywać się z nałożonych kontrybucji okupacyjnych, ale jed-
nocześnie był ważnym źródłem zaopatrzenia organizacji podziemnych 
ZWZ, a następnie Armii Krajowej oraz wspomagania polskich oficerów 
zamkniętych w obozach jenieckich. Jerzy Wojciech podjął w tym czasie 
w Podlodowie intensywną produkcję rolną i hodowlaną, zakupił traktor 
Lanz-Buldog i nowe maszyny rolnicze. Jednak władze niemieckie, zainte-
resowane rolnictwem, miały (z wyjątkiem specjalnie uprawianej dla nich 
cykorii) niewielkie korzyści z działalności w Podlodowie. Oficjalne wyniki 
produkcji rolnej były skutecznie zaniżane, a urzędowe kolczyki w uszach 
podlodowskich świń były sprawnie przenoszone na młodsze pokolenia 
trzody – w ten sposób ukrywano rzeczywisty jej przyrost. W roku 1944 
po wkroczeniu armii sowieckiej i powołaniu komunistycznego rządu pro-
sowieckiej Polski, Podlodów, na mocy ustawy PKWN o reformie rolnej, 
27 września tego roku został odebrany rodzinie Sobieszczańskich i osta-
tecznie przestał być jej siedzibą. Potomkowie Wojciecha Stanisława roz-
pierzchli się po całej Polsce, obecnie mieszkają w Gdańsku, Łodzi, Kaliszu 
i Bielsku-Białej.

Helena, żona Wojciecha Stanisława, zmarła w Łodzi 20 marca 1972 r., 
Jerzy Wojciech, syn Wojciecha i Heleny, zmarł również w Łodzi 22 kwietnia 
1983 r., a jego żona Jadwiga zmarła w Bielsku-Białej 20 sierpnia 1996 r. 
Wszyscy oni spoczywają na cmentarzu w Łodzi w Rudzie Pabianickiej.



62

Elżbieta i Maciej Sobieszczańscy Rocznik Tomaszowski 1(2)

ŹRÓDŁA I LITERATURA

I. Źródła
Źródła archiwalne
Archiwum Państwowe w Lublinie (APL):
– Akta parafii rzymskokatolickiej w: Chodywańcach, Nabrożu, Sobieszczanach i Trzesz-

czanach.
– Księgi hipoteczne wsi Sobieszczany pod Lublinem.
Archiwum Państwowe w Zamościu (APZ):
– Księgi hipoteczne: Podlodowa A, Podlodowa B, Podlodowa C i D,
– Akta parafii rzymskokatolickiej w: Gródku i Skierbieszowie.
Biblioteka Muzeum w Kórniku koło Poznania:
– Materiały dotyczące Szkoły Rolniczej im. Haliny w Żabikowie pod Poznaniem.
Księgi parafialne Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej:
– Akta parafii rzymskokatolickiej w Gródku koło Tomaszowa Lubelskiego,
– Akta parafii rzymskokatolickiej w Nabrożu koło Łaszczowa,
– Akta parafii rzymskokatolickiej w Trzeszczanach koło Hrubieszowa.
Urzędy Stanu Cywilnego w: Jarczowie, Hrubieszowie, Lublinie, Konopnicy.

Źródła w posiadaniu prywatnym
Akty: urodzeń, ślubów i zgonów w parafiach rzymskokatolickich w: Nabrożu, Sobiesz-

czanach, Trzeszczanach, Gródku i Hodywańcach.
1854, 3/15 lipca – Ustalenia spadkowe po Wojciechu Stanisławie i Józefie Piorun-Sobiesz-

czańskich; księgi hipoteczne majątku Podlodów wpis nr 519.
1898, 19–22 kwietnia – Postanowienie sądu w sprawie uporządkowania imion Ruperta 

Kwiryna Piorun-Sobieszczańskiego na troje imion: „Rupert Kwiryn Franciszek”, Sąd Okręgowy 
w Lublinie [1875]1876–1915[1916–1931], sygn. 8932, k. 16-18v.

1899, 16–28 października – Wniosek Ruperta Kwiryna i Antoniego Bonifacego Piorun- 
Sobieszczańskich o potwierdzenie szlachectwa.

1905, 3 lutego – Centralne Historyczne Archiwum Rosji w Petersburgu – Orzeczenie 
o potwierdzeniu szlachectwa Piorun-Sobieszczańskich, archiwalny numer akt 1343-38-1692(94).

1905, 21 czerwca – Postanowienie sądu w sprawie ustalenia brzmienia nazwiska na:  
„Piorun-Sobieszczański”, Sąd Okręgowy w Lublinie [1875]1876–1915[1916–1931], sygn. 9837, 
k. 38-39v.

1906, czerwiec – Akt przekazania majątku w Podlodowie Wojciechowi Stanisławowi 
Piorun-Sobieszczańskiemu przez jego ojca Ruperta Kwiryna; Księgi hipoteczne majątku Pod-
lodów, wpis nr 689.

1907, 26 czerwca – Akt potwierdzenia szlachectwa Ruperta Kwiryna Franciszka Piorun-
-Sobieszczańskiego.

1933, 10 listopada – Akt nadania Wojciechowi Stanisławowi Piorun-Sobieszczańskiemu 
Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

1940 – Testament Wojciecha Stanisława Piorun-Sobieszczańskiego wraz ze szkicem podzia-
łu majątku Podlodów; spisany w Tomaszowie Lubelskim i zaopatrzony w opłatę skarbową.

1943, 2 października – Zaświadczenie potwierdzające zapis w księdze hipotecznej dóbr 
Podlodów A.C.D w dziale II, o podziale majątku Podlodów pomiędzy spadkobierców: Jerzego, 
Jadwigę, Józefa i Stanisława oraz w dziale III o zabezpieczeniu dożywotnim Heleny Sobiesz-
czańskiej; Bezirksgericht in Zamość Hipothekenamt nr 318.

1944, 27 września – Protokół w sprawie przejęcia na cele Reformy Rolnej majątku Podlodów, 
na podstawie dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r.; archiwum Starostwa Powiatowego 
w Tomaszowie Lubelskim.
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1944, 30 listopada – Protokół w sprawie parcelacyjnego podziału majątku Podlodów wła-
sność po śp. Stanisławie Sobieszczańskim; archiwum Starostwa Powiatowego w Tomaszowie 
Lubelskim.
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TOMASZOWSKIE W OKRESIE  
MANIFESTACJI PATRIOTYCZNYCH

W roku 1795 doszło do trzeciego rozbioru terytorium państwa polskiego 
pomiędzy wrogich nam sąsiadów. Akt ten zakończył proces niszczenia 
Rzeczypospolitej zapoczątkowany wraz z upadkiem jej znaczenia na prze-
łomie wieków XVII i XVIII.

Od tego momentu naród polski kilkakrotnie chwytał za broń, chcąc 
uwolnić się od zależności pogrążającej w niemocy polskie społeczeństwo.

Kolejne zrywy nie dały jednak zamierzonego efektu. Nawet kilkuletni 
okres funkcjonowania Księstwa Warszawskiego nie uchronił nas przed 
upadkiem, gdy wyprawa Napoleona na Moskwę poniosła klęskę. Wprawdzie 
podtrzymana została idea polskiego państwa dzięki stworzeniu Królestwa 
Polskiego, ale wprowadzony na jego terenie system rządów nie sprzyjał 
samodzielności politycznej. Spowodowało to zryw niepodległościowy 
w postaci powstania listopadowego. Jego przegrana (aczkolwiek według 
niektórych nie było ono bez szans) spowodowała represje i pogrzebanie 
myśli o samodzielności państwowej na wiele lat.

Lata 50. i początek 60. XIX w. to okres tworzenia się nowego ruchu 
kreowanego przez młodzież, która nie pamiętała klęski powstania listopa-
dowego. Była to głównie młodzież służąca w wojsku rosyjskim. Duża jej 
liczba została wciągnięta do wojska za karę, ale zdarzali się i tacy, którzy 
wstępowali ochotniczo, jak Sierakowski, Padlewski czy Traugutt.

Ustępstwa cara Aleksandra II, czynione w końcu lat 50., na fali odwilży 
posewastopolskiej, doprowadziły do wzrostu patriotyzmu, a w końco-
wym efekcie do manifestacji roku 1861. Dały im początek wystąpienia 
związane z rocznicą bitwy grochowskiej. Miały one różnorodny charakter. 
Formowano pochody, układano krzyże z kwiatów, koronowano Chrystusa 
koroną cierniową. Ogłoszono też żałobę narodową, ubierano się na czarno, 

Mariusz Dariusz Bednarski
(Puławy)

TOMASZOWSKIE W OKRESIE  
POWSTANIA STYCZNIOWEGO
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obchodzono rocznice, które były okazją do różnego rodzaju wystąpień. 
Rosjanie na te wystąpienia reagowali energicznie, ale niezbyt często.

Akcja manifestacyjna trwała do 14 października 1861 r., czyli do mo-
mentu wprowadzenia stanu wojennego. Jeszcze przed jego ogłoszeniem 
powstała organizacja, która 14 października zeszła do podziemia, gdzie 
utworzyła ruch spiskowy. Powstał obóz „czerwonych” i obóz „białych”. 
„Czerwonymi” kierować będzie Komitet Miejski, a „białymi” tzw. Dyrekcja.

W listopadzie Komitet Miejski tworzyli m.in. Frankowski i Malczewski. 
Na jesieni wydał on polecenie do województw, by tworzono organizacje 
spiskowe. Według instrukcji każde województwo miało łożyć na te orga-
nizacje.

Podobnie do prowincjonalnych grup „czerwonych” działały także 
grupy „białych”. Organizowali oni zjazdy szlachty, zaś wśród chłopów 
podjęli ciekawą inicjatywę – zakładali na wsiach szkółki elementarne, kasy 
zapomogowe, organizowali pomoc dla dzieci. Starali się też półśrodkami 
oddziaływać na chłopów.

Obok Dyrekcji, w roku 1862, powstał Centralny Komitet Narodowy. 
Była to już organizacja podziemna, przygotowująca do wystąpienia.

Zapoczątkowany w 1860 r. przez młodzież ruch dotarł na teren 
Tomaszowskiego z pewnym opóźnieniem. Tłumaczono to tym, że tereny te 
stanowiły, jak zauważa Z. Klukowski, „kresy Kongresówki jedne z najbar-
dziej oddalonych od stolicy”1. Jednak według R. Bendera zaktywizowanie 
działalności spiskowej, które nastąpiło po 14 października, nie ominęło 
Ordynacji Zamojskiej, w tym także okolic Tomaszowa, zwanego wówczas 
Tomaszowem Ordynackim. 

Oficjaliści i dzierżawcy czynnie zaangażowali się w pracę konspiracyjną. 
Także włościanie ordynaccy, których świadomość narodowa była duża, 
wiązali się z działalnością spiskową i przygotowaniami powstańczymi. 
Wielu włościan przystąpiło do organizacji „czerwonych” i opłacało usta-
nowiony na cele powstańcze podatek. W ich domach lubelska organiza-
cja spiskowa zamierzała ukryć przed branką poborowych, dokonać tzw. 
dyslokacji2.

Główne punkty oporu przeciw zaborcy i jego władzy koncentrowały 
się w miastach i większych osadach. Podczas rozpoczęcia żałoby naro-
dowej „wezwano ludność do usunięcia szyldów z napisami rosyjskimi, 
a pozostawienia tylko napisów polskich. Opornych spotykała zwykle jakaś 
kara w postaci wybicia szyb, zepsucia szyldu lub czegoś podobnego”. 
Te objawy zakłócenia spokoju publicznego stały się tak powszechne, że 
w końcu gubernator cywilny lubelski w styczniu 1861 r. wydał naczelnikom 

 1 Z. K l u k o w s k i, Ruch narodowy na Zamojszczyźnie w przeddzień wybuchu powstania 
styczniowego, „Teka Zamojska” 1938, z. 2, s. 98.

 2 R. B e n d e r, Reforma czynszowa w Ordynacji Zamojskiej 1833–1864, Lublin 1969, s. 206.
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powiatów odpowiednie instrukcje, jak mieli się zachować w podobnych 
wypadkach3.

Wprawdzie w wielu miastach prowincjonalnych Królestwa powstawały 
tzw. Delegacje Miejskie, lecz w Tomaszowie nie odnotowano takiej instytucji. 
Wiemy o tym stąd, iż gdy w kwietniu 1861 r. nadszedł rozkaz rozwią-
zania wszystkich Delegacji na prowincji, naczelnik powiatu zamojskiego 
doniósł gubernatorowi, że w miastach mu podległych nie istniały Komitety 
Obywatelskie, zwane Delegacjami, które by wymagały rozwiązania4.

Z okresu wystąpień roku 1861 na uwagę zasługują jeszcze dwa wyda-
rzenia: odpust w Janowie, który odbył się 8 września 1861 r., oraz „kocia 
muzyka” wyprawiona w Szczebrzeszynie tamtejszemu burmistrzowi 
Wiciejewskiemu, człowiekowi bardzo nielubianemu przez obywateli, 
a zwłaszcza przez młodzież. Opis tego przykrego dla siebie zajścia dał 
Wiciejewski w raporcie z 2 lipca 1861 r. do naczelnika powiatu zamojskiego:

W dniu dzisiejszym o godzinie pierwszej po południu p. Ksawery Moreaux ze Zwie- 
rzyńca, młody człowiek, przybywszy do miasta Szczebrzeszyna, przybrał do siebie Józefa 
Ochockiego, bednarza, nałogowego pijaka mającego kilka spraw kryminalnych, oraz Pawła 
Bieleckiego, podobnego pierwszemu, sukiennika z miasta Szczebrzeszyna, za którymi zebrało 
się mnóstwo hołoty. Zebrali się pod dom podpisanego burmistrza z kocią muzyką i najwięk-
sze miotali obelgi. Burmistrz, stosując się do Najwyższego Ukazu z dnia 8 kwietnia, kazałem  
uderzyć w bęben trzykrotnie, a gdy i to nie poskutkowało, wezwałem dowódcę batalionu o siłę 
wojskową; wtenczas dopiero zbiegowisko rozeszło się, a gdy po razy dwa toż samo ponawiali 
z podburzenia wyżej trzech hersztów, zmuszony byłem ich aresztować – tym postąpieniem 
oburzone zbiegowisko domagało się natychmiastowego uwolnienia, zagrażając pobiciem 
podpisanego, że go aż na kijach zaniosą, a może i co więcej mogłoby wyniknąć, zmuszony 
byłem ich uwolnić, obawiając się większych następstw, którzy zarazem przeprosili, że więcej 
tego nie zrobią.

W końcu swej korespondencji burmistrz pytał, jak ma postąpić, gdyby 
wypadki tego typu się powtórzyły5.

„Kocia muzyka”, zwana także popularnie serenadą, była jedną z naj-
większych uciech gawiedzi miejskiej, która mogła przynajmniej w ten 
sposób dokuczyć nielubianym urzędnikom i władzom. W raportach służ-
bowych z tego okresu spotykamy także wzmianki o „zdejmowaniu lub 
zanieczyszczaniu orłów, czyli herbów rządowych z biur różnych władz 
krajowych, magistratów, sądów, stacji pocztowych, magazynów solnych 
itp.”. Wypadki takie miały miejsce m.in. w Krzeszowie, Hrubieszowie oraz 
innych miastach i miasteczkach6.

Wobec szczególnie odważnych ludzi władze rosyjskie stosowały suro-
we represje. Na przykład „starca” Jana Szubartowskiego skazano na dwa 

 3 Z. K l u k o w s k i, dz. cyt., s. 98.
 4 Tamże, s. 100.
 5 Tamże, s. 104–105.
 6 J. R i a b i n i n, Lublin i Lubelskie w przeddzień powstania styczniowego, Lublin 1925, s. 40–41.
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miesiące więzienia poprawczego w Zamościu za publiczne stwierdzenie, 
że „ten rząd trzeba skasować, a inny zrobić”. Natomiast późniejszy bo-
hater wydarzeń w Tomaszowie, oficjalista ordynacki – Hugo Gramowski, 
został aresztowany w Zamościu za obrażające przyzwoitość zapisanie się 
w książce meldunkowej7. W tym czasie do więzienia trafiło także wielu 
chłopów. Oficjalnym powodem ich aresztowania było podejrzenie o chęć 
dokonania „rzezi szlachty”8.

Szczególny przypadek zdarzył się w tym czasie w Biłgoraju, gdzie 
na murze dzwonnicy cerkiewnej zostały wymalowane czarne krzyże 
z cierniowymi koronami. Krzyże te z polecenia władz ksiądz proboszcz 
Purkiewicz nakazał zabielić jeszcze w lutym 1862 r., jednak już w nocy 
z 8 na 9 kwietnia 1862 r. krzyże te zostały odmalowane farbą olejną na 
czarno. Na tym jednak tajemniczy „malarze” nie poprzestali. U dołu każ-
dego krzyża umieszczono napisy: pod pierwszym drukowanymi literami 
namalowano – „Wszelka moc jest ode mnie”, zaś pod drugim – „Zadrżyjcie 
nieprzyjaciele krzyża”9. Kolejne miesiące przyniosły doniesienia o areszto-
waniu kolejnych mieszkańców tomaszowskiego – Dziewickiego z Turobina 
i Staniszewskiego z gminy Ruda.

W okresie poprzedzającym bezpośrednio powstanie liczba wojsk 
rosyjskich na terenie Królestwa Polskiego uległa dalszemu zwiększeniu. 
S. Kieniewicz pisał w związku z tym, że „Carskie dowództwo w Polsce 
od blisko dwóch lat przygotowywało się na chwilę powstania. Armię 
okupacyjną w tym czasie powiększono co najmniej dwukrotnie. W stycz-
niu 1863 roku liczyła ona 66 batalionów piechoty, 24 szwadrony jazdy, 60 
sotni kozackich i 176 dział – w sumie blisko 100 tysięcy ludzi, nie licząc 
innych formacji”10. Z tej masy wojska na województwo lubelskie przypadała 
jedna dywizja piechoty oraz cztery pułki kawalerii, w tym dwa kozackie, 
co razem stanowiło 10 batalionów piechoty oraz 19 szwadronów i sotni 
kawalerii. Do tego dochodziło 56 dział, rozmieszczonych bateriami po 
różnych miejscowościach. Ogólna liczba wojska znajdującego się na terenie 
guberni lubelskiej dochodziła do 15 tysięcy11.

 7 Tamże, s. 64.
 8 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), Rząd Gubernialny Lubelski (dalej RGL), 

Adm. sygn. 1804, Wykaz aresztowanych za nieposłuszeństwo i przebywających w Janowie 
w dn. 1 V 1861 r., k. 721.

 9 APL, RGL, Adm. sygn. 1777, Raport burmistrza m. Biłgoraja z dn. 28 IV 1862 r., k. 79–80.
10 S. K i e n i e w i c z, Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 361.
11 G. P u z y r e v s k i j, Wojennyje Diejstwa w Carstwie Polskom, Warszawa 1894, s. 148.
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WYBUCH POWSTANIA

Przystępując do powstania, Komitet Centralny Narodowy zadecydował 
o ogłoszeniu manifestu do narodu. Miał się tym zająć Jan Maykowski. 
Faktycznie manifest ułożyła jego siostra, poetka, Maria Ilnicka. Był on, 
odpowiednio do ducha epoki, poetycki i patetyczny. W treści swej stwier-
dzał, że KCN „ogłasza wszystkich synów Polski, bez różnicy wiary i rodu, 
pochodzenia i stanu, wolnymi i równymi obywatelami kraju”12. W grudniu 
1862 r. organizacja powstańcza na Lubelszczyźnie dochodziła do 20 tysięcy 
(tzn. tyle było podpisów na listach zaprzysiężonych członków organizacji). 
Z tej liczby zorganizowanych w systemie dziesiątkowym było około 5 tysięcy 
ludzi13. Jednakże tylko 300 spiskowych było uzbrojonych. Rekrutowali się 
oni w większości spośród oficjalistów dworskich. Nie stanowiło to jednak 
problemu dla romantycznie myślących i działających członków organizacji 
narodowej. Jeden z nich, Leon Frankowski, ukuł nawet powiedzenie, które 
przeszło do historii, stwierdzając, że niedobór broni nie był największym 
problemem spiskowych, albowiem „kijami zdobędziemy karabiny, kara-
binami armaty, a armatami twierdze”.

W grudniu 1862 r. sprawa wybuchu powstania w najbliższym czasie 
wcale nie była tak oczywista, jak się mogło wydawać. W samym Komitecie 
Centralnym Oscar Awejde dążył do odłożenia powstania. Swoje stanowisko 
tłumaczył dysproporcją sił. Według Awejdy tych członków organizacji, 
którzy głosowali za powstaniem, należało uznać za „wariatów”. W takiej 
sytuacji na początku stycznia 1863 r. grupa działaczy „czerwonych” sku-
piona wokół Padlewskiego i Bobrowskiego przeforsowała decyzję o wy-
buchu powstania. Argumentem za przeprowadzeniem powstania stała 
się ostatecznie decyzja o przeprowadzeniu branki w Warszawie w nocy 
z 14 na 15 stycznia (aresztowano około 2 tysiące osób). Aby nie dopuścić 
do dalszego rozbicia organizacji przez pobór i aresztowania, Komitet 
Centralny stanął przed koniecznością rozpoczęcia walki. Termin wybuchu 
powstania uzgodniono na 22 stycznia 1863 r. O dwa dni wyprzedzał on 
termin branki na terenie całego kraju

Czy społeczeństwo chciało czy też nie chciało powstania? Odpowiadając 
na tak postawione pytanie, T. Mencel stwierdził, iż „czy chciało, czy nie 
chciało, ale poszło za powstaniem”. Niewątpliwie przyczyniła się do tego 
także postawa duchowieństwa, które na swoim zjeździe w Podkowie 
Leśnej w 1862 r. zadecydowało o podporządkowaniu się powstaniu. 
O pewnej jedności społeczeństwa mieszkającego na początku lat 60. na 
terenie Królestwa świadczył choćby fakt, że nawet Rosjanki, nie chcąc się 
wyróżniać, z chwilą ogłoszenia żałoby narodowej nosiły się na czarno. 

12 S. K i e n i e w i c z, dz. cyt., s. 361.
13 Tamże, s. 352.
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W dniach poprzedzających powstanie Komitet Centralny, obok wyda-  
nia manifestu i dekretów uwłaszczeniowych, ustalił także pieczęć, którą 
miano się posługiwać podczas powstania – symbolizującą władzę na-
rodową. Na pieczęci umieszczono hasło powstania: Wolność, Równość, 
Niepodległość, a także symbole ziem Rzeczypospolitej, które miały wziąć 
udział w zrywie narodowym. Polskę symbolizował Orzeł, Litwę – Pogoń, 
a Ruś – Święty Jerzy.

Doszło jednocześnie do porozumienia z Rosjanami przebywającymi na 
emigracji w Londynie co do tego, że walka będzie się toczyła o wyzwolenie 
wszystkich ziem Rzeczypospolitej, a potem dopiero narodowości miałyby 
zadecydować do którego z państw, Polski czy Rosji, chciałyby należeć. 
Ważnym zagadnieniem w okresie powstania była sprawa chłopska – od 
niej zależało bardzo wiele, gdy chodziło o losy powstania. Rozumiał tę 
sytuację także Wielopolski, stąd przeprowadził reformę, która oczynszo-
wała chłopów powyżej 3 mórg ziemi. Według niektórych historyków 
Rosja i Wielopolski mogli zapobiec skutecznie powstaniu, gdyby reformy 
rolne zostały przeprowadzone przed 1863 r., a nie dopiero wiosną 1864 r. 
Uważa się, że powstanie zostało sprowokowane przez Wielopolskiego, 
który posłużył się w tym celu branką. Branka ogłoszona przez margrabie-
go miała szczególny charakter, albowiem tym razem zostały sporządzone 
listy imienne. Znalazło się na nich 20 tysięcy nazwisk. Jej skuteczne prze-
prowadzenie mogło oznaczać rozbicie organizacji „czerwonych”. Stąd już 
sama zapowiedź branki spowodowała, że Komitet Narodowy przyspieszył 
termin wybuchu powstania, wyznaczając go na 22 stycznia 1863 r. Było 
to związane m.in. z kryzysem wewnątrz organizacji spiskowej. Doszło 
bowiem do aresztowania Bronisława Szwarcego oraz ludzi zakupujących 
broń za granicą na potrzeby przyszłego wystąpienia. Uległa likwidacji 
także drukarnia „Ruchu”, a Rosjanie przeprowadzili dyslokację oddziałów. 
Kierownictwo „czerwonych” nie było jednak jednomyślne w kwestii wy-
buchu powstania. Komentujący ówczesne wypadki Oscar Awejde stwier-
dził nawet, że tych, którzy głosowali wówczas za wybuchem powstania, 
należało uznać za wariatów. Także Giller zaprotestował wobec zbrojnego 
wystąpienia przeciw Rosji. Jednak Stefan Bobrowski na jednym ze spotkań 
spiskowych wygłosił słynną, ponadgodzinną mowę, w której podkreślił, że 
powstanie jest ostatecznym celem Organizacji Narodowej, a sama dysloka-
cja poborowych była środkiem niedostatecznym wobec branki do wojska. 
Bobrowski twierdził, że w takiej sytuacji mogło dojść do niekontrolowanej 
walki młodzieży z Rosją. Ostatecznie wszyscy poparli Bobrowskiego i od 
3 stycznia rozpoczęto przygotowania do powstania.

Władze powstańcze podczas powstania styczniowego działały jako 
rząd podziemny. Wszystkie decyzje i działania odbywały się na zasadzie 
bezwzględnego podporządkowania się instrukcjom rządu. Jest rzeczą cie-
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kawą, że do końca powstania Rosjanie nie zdołali rozszyfrować organizacji 
władz powstańczych.

W całym Królestwie owej styczniowej nocy zaatakowano 24 garnizony, 
z czego na Gubernię Lubelską przypadło 10 ataków: 7 w województwie 
podlaskim i 3 w lubelskim. Cele, jakie sobie postawili powstańcy owej 
styczniowej nocy, były jasne i zrozumiałe dla każdego Polaka:

– powstanie miało przybrać charakter ogólnonarodowy,
– Polska niepodległa miała być Rzecząpospolitą w granicach z 1772 r.
Powstanie styczniowe, jako ruch, deklarowało przyjaźń wobec narodu 

rosyjskiego, kierując swą walkę przeciw caratowi. Było to przyczyną, dla 
której zaraz po wybuchu powstania władze rosyjskie rozpętały propagandę 
nienawiści do Polaków w ogóle, a do powstańców w szczególności.

Siłą powstania było zaskoczenie. Rosjanie nie spodziewali się go. 
Uważano, że skoro branka w Warszawie przeszła bez echa, to na prowincji 
powinno być podobnie.

Od początku powstania na terenie południowo-wschodniej Lubelszczyzny 
(Guberni Lubelskiej) trwały starcia zbrojne. Jednym z ruchliwszych dowód-
ców powstańczych był tutaj Henryk Gramowski, leśnik ordynacki. W końcu 
stycznia i na początku lutego starł się on kilkakrotnie z oddziałami rosyj-
skimi w okolicy Tomaszowa Ordynackiego. W utarczce z 1 lutego 1863 r. 
zginął sam Gramowski. Pozostali powstańcy wkroczyli do Tomaszowa 
i ogłosili tam Rząd Narodowy. Później opuścili to miasto. 

Podczas powstania na terenie powiatu tomaszowskiego stoczono ogółem 
36 większych i mniejszych bitew oraz potyczek. To te, które zostały odno-
towane przez S. Zielińskiego w opracowaniu Bitwy i potyczki 1863–1864, 
a następnie zacytowane przez Antoniego Walentyna14. 10 z tych bitew sto-
czono już w ciągu pierwszego miesiąca trwania powstania styczniowego15.

Już 23 stycznia powstańcy zajęli Janów Lubelski, który jednak następ-
nego dnia opuścili. Także 23 stycznia koło wsi Słupi Modliborowskiej pod 
Janowem starł się mały oddział powstańców ze znacznymi siłami piechoty 
moskiewskiej. Moskale, mszcząc się na właścicielu wsi, z uwagi na podejrze-
wanie go o sympatie propowstańcze, napadli na jego posiadłość 28 stycznia 
i śmiertelnie poranili właściciela Władysława Gorzkowskiego, a Solmona, 
właściciela sąsiedniej Wolicy, oraz brata Gorzkowskiego zamordowali16.

14 A. W a l e n t y n, Tomaszowskie w powstaniu styczniowym, Tomaszów Lubelski 1992, s. 33–38; 
Walentyn podaje powyższą liczbę bitew, posługując się opracowaniem Stanisława Zielińskiego 
z 1913 r., bazującego na materiałach drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum Narodowego 
w Rapperswilu, zob. S. Z i e l i ń s k i, Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913, s. 82–123.

15 Tamże, Walentyn wymienia m.in. zajęcie Hrubieszowa, walki w Józefowie Ordynackim, 
atak na Szczebrzeszyn, ponowny atak na Józefów, atak na Tomaszów, atak na oddział 6. roty 
rosyjskiej pod Tarnogrodem, krwawy dzień w Tomaszowie Ordynackim, spalenie zamku 
i folwarku w Zwierzyńcu, napad na Tarnogród, bitwę pod Potokiem Górnym.

16 S. Z i e l i ń s k i, dz. cyt., s. 82.



72

Mariusz Dariusz Bednarski Rocznik Tomaszowski 1(2)

24 stycznia 15 kozaków z 10. Pułku Dońskiego wysłanych zostało do 
Józefowa Ordynackiego. Podczas swej misji zostali oni zaatakowani przez 
powstańców, którzy zabiwszy 3 kozaków i tyluż zraniwszy, zabrali im 
wszystkie konie17. Nie był to bynajmniej koniec śmiałych wypadów po-
wstańców przebywających na terenie Tomaszowskiego. Już 28 stycznia 
powstańcy zaatakowali oddział piątej roty, stacjonującej w komorze celnej18. 
30 stycznia Henryk Gramowski – ruchliwy leśnik ordynacki, przewodzący 
powstaniu na terenie Ordynacji Zamojskiej w jego początkowym okresie, 
„z garstką ludzi rzucił się na Szczebrzeszyn” i zaatakował broniących się 
w budynku szkoły Moskali19. Następnie Gramowski ruszył na Józefów. 
Tu ponownie dochodzi do starcia z żołnierzami rosyjskimi – trzech z nich 
położył trupem, a kilkunastu wziął do niewoli. W ten sposób kontynuując 
marsz, Gramowski wraz ze swym oddziałkiem znalazł się w okolicach 
Tomaszowa Ordynackiego. Miejscowe władze, poinformowane wcześniej 
o pojawieniu się w okolicy oddziału powstańczego, obawiały się napadu. 
Postanowiono w związku z tym zwiększyć możliwości obronne załogi, 
składającej się ze 150 kozaków i straży granicznej, przez ściągnięcie posił-
ków z różnych punktów celnych. Kasę komory wywieziono do Zamościa, 
natomiast załoga zamknęła się w koszarach. W tym czasie Gramowski, 
wraz ze swym oddziałkiem liczącym 40 ludzi, podszedł pod miasto, a po 
usunięciu przednich straży rosyjskich posunął się aż pod koszary i tu 
rozpoczął ogień skierowany do wojsk rosyjskich. Moskale nie pozostali 
mu dłużni. Z powodu nadchodzącej nocy i nieznajomości sił przeciwnika 
Gramowski polecił wstrzymać wymianę ognia i rozłożył się obozem pod 
miastem. W tej utarczce z 1 lutego Rosjanie mieli kilkunastu zabitych 
i rannych. Natomiast powstańców spotkała inna strata – okazało się, że 
wśród trzech poległych w owym starciu powstańców znalazł się także ich 
dowódca – Gramowski, a oprócz niego Koziejowski i nieznany z nazwiska 
piekarz. Po odejściu powstańców Rosjanie wymknęli się z Tomaszowa 
różnymi drogami i zatrzymali się dopiero w Zdanowie, zaś powstańcy, 
nad którymi dowództwo przejął F. Piasecki, wkroczyli na drugi dzień do 
miasta i ogłosili Rząd Narodowy20.

KRWAWY DZIEŃ W TOMASZOWIE ORDYNACKIM

Wówczas do Tomaszowa przybyli na „podwodach” Rosjanie. Siły 
ich składały się z 2 kompanii piechoty i 200 kawalerzystów (Kozaków) 

17 Tamże.
18 Tamże.
19 Tamże, s. 83.
20 Tamże.
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z 1 działem. Dowodził nimi ppłk Jemanow21. Było to konsekwencją donosu, 
jaki sporządził dla komendanta twierdzy Zamość szpieg rosyjski, którym 
był Żyd – Gołdak, felczer z Tomaszowa.

Przed Tomaszowem stało wówczas 100 powstańców przybyłych pod 
dowództwem Jana Czarneckiego z zaboru austriackiego. Czarnecki, nie 
mogąc się mierzyć z przeważającymi siłami wroga, po krótkim boju ty-
ralierskim, w którym stracił pięciu ludzi, zabiwszy kilkunastu żołnierzy 
nieprzyjacielowi, pociągnął ku Pasiekom i wrócił za kordon. Jemanow, nie 
mając zamiaru ścigać powstańców, wkroczył do Tomaszowa i urządził 
rzeź tamtejszych mieszkańców, której sam przewodził. Po skończonej rzezi 
następnego dnia ruszył do Zwierzyńca, aby powtórzyć te same gwałty, 
a ponadto spalił tam m.in. archiwum Ordynacji Zamojskiej22.

Wydarzenia, które miały miejsce w Tomaszowie, były jednymi z bardziej 
spektakularnych podczas trwania powstania styczniowego na Lubelszczyźnie. 
Co się tak naprawdę wówczas wydarzyło? Oto 5 lutego 1863 r. z rana, 
około 5, pojawił się w Tomaszowie oddział wojsk rosyjskich. Wojsko to 
z dwóch stron otoczyło miasto i zaatakowało stacjonujących tam powstań-
ców. Insurgenci pod naciskiem żołnierzy rosyjskich wycofali się z miasta. 
Wówczas Rosjanie zamiast ścigać „miateżników”, jak najczęściej nazywano 
w raportach urzędowych polskich powstańców, powrócili do Tomaszowa 
i gęstym ogniem ostrzelali domy zajmowane przez urzędników oraz oby-
wateli miasta Tomaszowa. Następnie żołnierze rosyjscy rozbiegli się po 
całym terenie miasta i rozpoczęli mordy oraz rabunki bezbronnych ludzi.

Pierwszą ofiarą terroru był Karol Dąbrowski, kierownik komory celnej, 
który zabity został wystrzałem karabinowym we własnym domu. Drugim, 
który padł ofiarą rozboju, był Mecheda – sztabskapitan generalnego sztabu 
Kwatermistrzostwa 74. Rezerwowej Dywizji, szwagier Karola Dąbrowskiego. 
Mecheda był tymczasowo urlopowany z powodu choroby. Wyskoczył on 
z łóżka, włożył swój oficerski mundur i krzyknął do żołnierzy, że jest ofi-
cerem wojsk rosyjskich, licząc, że w ten sposób uda mu się powstrzymać 
rozwścieczone żołdactwo. Jednak „sołdaci” tylko odkrzyknęli pytaniem: 
„To cóż, żeś ty i oficer?”, i podobnie jak i inne osoby pozbawili go życia 
strzałem z karabinu. Podobnemu losowi ulegli inni mieszkańcy tego ma-
łego miasteczka. Naliczono wśród nich 23 osoby zabite i wiele rannych. 
Moskale w dzikiej furii zabijali nieomal każdego, kto napatoczył się im 
przed oczy. Zabito między innymi Ignacego Brzózko, uprzednio naczelni-
ka komory celnej (Urzędu Celnego), który liczył sobie 70 lat, nauczyciela 
Ferdynanda Jarochowskiego (63 lata), Kazimierza Chmielińskiego (52 lata) 
czy też Wojciecha Żelkowskiego, lekarza medycyny i chirurgii. Żołnierze 
wyprowadzili z domów i zastrzelili na ulicy także wielu innych mieszkań-

21 Tamże, s. 82.
22 Tamże.
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ców Tomaszowa (m.in. Wincentego Dąbrowskiego, który był urzędnikiem, 
Aleksandra Raszewskiego, pracującego w Urzędzie Skarbowym, Czesława 
Czartoryskiego, pracującego w Urzędzie Celnym, i mieszczan: Wojciecha 
i Antoniego Nadwodników oraz Michała Hurkało). Obok swoich domów 
ponieśli śmierć ponadto: starozakonna Ruchla Malarzowa, Kazimierz 
Świderek i wielu innych23.

Dokonując aktu zniszczenia, Rosjanie, nagromadziwszy znaczną ilość 
słomy z sąsiednich domów, obłożyli nią dookoła domy dwóch obywateli 
tomaszowskich i rozmyślnie podpalili. Ogień bardzo szybko, mimo zimowej 
pory, strawił budynki. Tylko ofiarność mieszkańców przy gaszeniu poża-
rów zapobiegła dalszemu rozszerzania się ognia. Ale i tutaj nie obyło się 
bez ofiar: idących na ratunek płonącym budynkom dwóch ludzi (Michała 
Podgórskiego i Kazimierza NN – furmana doktora Żelkowskiego) żoł-
nierze rosyjscy pchnęli bagnetami, a jednego zastrzelili (był to kowal Jan 
Poglodziński). Drastycznym przykładem dzikiej furii rosyjskich żołnierzy 
stało się potraktowanie przez nich jednej z obecnych w Tomaszowie kobiet. 
Była nią siostra obywatela tomaszowskiego – Lewkowicza, która została 
pchnięta lancą kozacką w bok w chwili, gdy opatrywała rany swojemu 
bratu24.

Ponadto żołnierze rosyjscy zbili kolbami burmistrza Połtawskiego, 
kasjera Gosiewskiego i sekretarza magistratu Piątasińskiego. Sekretarzowi 
Piątasińskiemu założono na szyję arkan i w ten sposób uczepionego do 
konia ciągnięto go za miasto. Wiemy też, że niemal z każdym urzędnikiem 
w Tomaszowie obchodzono się w podobny sposób. Spotkanym w mieście 
żołnierzom rosyjskim znajdującym się na urlopie obdzierano szlify, plwano 
w twarz i policzkowano – konającym zaś ucinano szablami palce u rąk 
dla zdobycia pierścieni, które w inny sposób nie chciały zejść. Szalejące 
po mieście żołdactwo nie tylko mordowało, ale też wzięło się wkrótce do 
penetrowania domów obywateli tomaszowskich25.

Spośród innych ofiar wypadków tomaszowskich wspomnianych przez 
raport magistratu tomaszowskiego można jeszcze wymienić: Szoela Brandela, 
nieznanego furmana pracującego u komornika tomaszewskiego, i Filipa 
Umińskiego, kontrolera skarbowego.

Po przejściu wojsk rosyjskich to spokojne skądinąd miasteczko, jakim 
był Tomaszów Ordynacki, przedstawiało żałosny widok. Wszystkie po-
rządniejsze domy, zamieszkiwane przez zamożne osoby, były zrujnowane. 
Podobnie stało się także z budynkami administracyjnymi. 

W wyniku opisanych wydarzeń miasto opustoszało, albowiem nawet 
wdowy z dziećmi, boso, opuściły Tomaszów. Na miejscu pozostała ledwie 

23 APL, RGL, Adm. sygn. 1638, Raport Naczelnika Powiatu zamojskiego, k. 357.
24 Tamże, k. 339.
25 Tamże.
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trzecia część mieszkańców. Zaistniałe wypadki spowodowały jednak, że 
niektórzy z nich zostali dotknięci pomieszaniem zmysłów.

Do tak opustoszałego miasteczka 7 dni później, 12 lutego, przybyła 
komisja lekarska. Stwierdziła ona, że tragicznie zmarłe osoby pochowano 
zbyt szybko, albowiem obdukcja na nich przeprowadzona i raport z niej 
sporządzony wykonano zbyt ogólnie. Polecono zatem przeprowadzenie 
ekshumacji zwłok. Wiemy dzięki temu, że zmarłych, owego feralnego 
5 lutego w Tomaszowie, pochowano w 4 grobach. Wyniki ekshumacji 
potwierdzały, że Rosjanie ucinali palce dla zdobycia pierścieni. Większość 
z denatów została zastrzelona z bliskiej odległości. Niektórych zwłok ko-
misja lekarska nie potrafiła zidentyfikować. Sporządzony protokół stanowił 
załącznik do raportu naczelnika powiatu zamojskiego dla gubernatora 
lubelskiego z 19 lutego 1863 r. Sporządzono go 13 lutego 1863 r. Skład 
komisji lekarskiej był następujący:

– Pelczewski – asesor sądu polityczno-poprawczego,
– Dylewski – pomocnik naczelnika powiatu zamojskiego,
– Wasilewski – lekarz powiatu zamojskiego,
– Fuciarski – protokolant sądowy.
Komisja, która zjawiła się w Tomaszowie już 12 lutego 1863 r., uda-

ła się początkowo do magistratu tomaszowskiego. Zastano tam kasjera 
Gosiewskiego i sekretarza Piątasińskiego. Urzędnicy ci oświadczyli, że 
z polecenia Sądu Okręgowego zwłoki zostały pochowane na cmentarzu. 
Następnie komisja udała się do podsędka, nie zastano go jednak i dlatego 
ruszono do podpisarza, gdzie podsędek urzędował z powodu zniszczenia 
lokalu sądowego i jego własnego26. Otrzymawszy potrzebne dokumenty, 
komisja przejrzała protokół i stwierdziła, że czynności dokonane na osobach 
zabitych były wykonane zbyt ogólnie i niedostatecznie, gdyż uwzględniły 
jedynie nazwiska osób „bez należytego opisania a to z powodu braku 
lekarzy”27. Po tych wstępnych ustaleniach przystąpiono do czynności 
związanych z ekshumacją.

Wyłoniły się wówczas pewne trudności, ponieważ brakowało ludzi do 
odkopywania grobów, w dodatku była już późna pora. W związku z tym 
czynności ekshumacyjne odłożono do następnego dnia. Ta jednodniowa 
zwłoka pozwoliła komisji dokooptować do swego składu jeszcze trzech 
ludzi: kasjera Poziorkowskiego, sekretarza Piątasińskiego i ławnika ko-
mory – Umińskiego. Zostali oni powołani do rozpoznania zabitych osób. 
Po tym uzupełnieniu składu komisja udała się na tomaszowski cmentarz. 
Po przybyciu na miejsce i zidentyfikowaniu czterech grobów zawierających 
zwłoki zabitych osób zalecono ich odkopanie. Razem we wszystkich czte-
rech grobach znajdowały się ciała 23 osób – ofiar tomaszowskiej masakry.

26 APL, RGL, Adm. sygn. 1639, Protokół Komisji Lekarskiej, k. 226.
27 Tamże.
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Pierwszy z rozkopanych grobów zawierał zwłoki 2 osób: Ludwika 
Lewkowicza, podkomorzego komory celnej, i Ferdynanda Jaruchowskiego, 
nauczyciela miejskiego. Lewkowicz został zabity we własnym domu i tam 
go odnaleziono. Ubrany był w palto, czarne spodnie, kamizelkę, koszulę, 
spodenki, skarpetki i buty. Denat postrzelony był z ręcznej broni prosto 
w piersi tak, że kula przeszła na wylot. Podczas obdukcji dostrzeżono 
u niego ucięty mały palec u lewej ręki. Prawdopodobnie znajdował się na 
nim pierścień, którego napastnikom nie udało się zdjąć – usunięto więc 
go razem z palcem. Drugie ciało należało do Ferdynanda Jaruchowskiego, 
mężczyzny 60-letniego. Jego także zabito w jego własnym domu. Ubrany 
był w surdut sukienny koloru tabaczkowego, spodnie płócienne szaracz-
kowe, kamizelkę ciemną, koszulę, spodenki, skarpetki i buty. Cała odzież 
była zbroczona krwią. Otrzymał on postrzał w lewe oko, w wyniku czego 
cały oczodół był zgruchotany. Strzaskane były także kości ciemieniowe – 
kula nie wyszła z czaszki28.

W drugim grobie pochowanych zostało 17 osób. Byli to: Wojciech 
i Antoni, bracia Nadwodnikowie, Czesław Czartoryski, Wincenty 
Dąbrowski, Aleksander Raszewski, Karol Dąbrowski, Michał Hurkało, 
Kazimierz Świderek, Kazimierz Chmieliński, Józef NN – furman, Konstanty 
Budzyński. Oprócz nich były tam jeszcze zwłoki 6 osób, których komisja 
nie potrafiła zidentyfikować. Wypada teraz przyjrzeć się poszczególnym  
denatom bliżej.

Antoni Nadwodnik – zabity we własnym mieszkaniu. Ubrany był 
w kapotę sukienną, wytartą, koloru zielonego, koszulę, spodenki i buty. 
Włosy miał ciemne, mocno zlepione krwią. Między żebrami można było 
dostrzec ranę wielkości kuli karabinowej. Pod pachą znajdowała się druga 
rana, poszarpana, o większym obwodzie, będąca miejscem wyjścia kuli. 
Na głowie Nadwodnika stwierdzono dwie rany cięte od broni siecznej, 
skutkiem których nastąpiło odcięcie skóry od czaszki. Także i tutaj z po-
wodu braku narzędzi, środków i warunków odstąpiono od sekcji zwłok.

Wojciech Nadwodnik – brat Antoniego, został zabity strzałem w przód 
głowy, nie stwierdzono u niego innych obrażeń. Nie przeprowadzono sekcji.

Czesław Czartoryski – kolejny denat, którym zajęła się komisja, został 
zastrzelony we własnym mieszkaniu. Ubrany był w palto syberynowe ko-
loru popielatego, wojskowego kroju z guzikami mundurowymi, spodenki 
i skarpetki – wszystko to było zbroczone krwią. Na szyi dostrzeżono ranę 
wielkości kuli karabinowej od postrzału z broni ręcznej. Na plecach, na 
łopatce dostrzegalna była podobna rana, lecz nieco większa. Tworzyła ona 
figurę o kształcie koła – tędy kula wyszła, na lewym boku dostrzeżono 
ranę zadaną postrzałem z ręcznej broni.

28 Tamże, k. 229.
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Wincenty Dąbrowski – lekarz, był kolejnym ekshumowanym. Ubrany 
był w palto syberynowe koloru popielatego, wojskowe, jakiego używali 
zazwyczaj lekarze wojskowi. Stwierdzono u niego na szyi ranę z ręcznej 
broni wielkości kuli karabinowej. Drugą ranę, większą od poprzedniej, 
znaleziono blisko żebra drugiego grzbietowego – jej obwód był poszar-
pany – było to miejsce wyjścia kuli. Prawa ręka była mocno skrwawiona 
i stłuczona. Bezwarunkowym powodem śmierci, według komisji lekarskiej, 
była rana zadana w szyję. Tu także odstąpiono od sekcji.

Aleksander Raszewski – w jego przypadku stwierdzono, że powodem 
zgonu był postrzał w krtań. Oprócz tego na powierzchni głowy zauważono 
dwie rany cięte. Raszewski poniósł śmierć w tym samym czasie i miejscu 
co lekarz Dąbrowski. Raszewski był pomocnikiem kontrolera Okręgu 
Tomaszowskiego. W chwili ekshumacji ubrany był w surdut mundurowy 
ze złoconymi guzikami, koszulę i spodenki, mocno zbroczone krwią. Jego 
śmierć była gwałtowna, natychmiastowa.

Karol Dąbrowski – był kasjerem komory celnej, a zabity został we 
własnym mieszkaniu. Ubrany był w czarne palto, czarne spodnie kor-
towe, ciemną kamizelkę, koszulę, spodenki, buty krótkie. Jego odzież 
była zbroczona krwią i cała nią przesiąknięta. Na szyi, zaraz pod kością 
mostkową, znajdowała się rana od postrzału z broni ręcznej. Na plecach 
Dąbrowskiego stwierdzono sześć ran kłutych od pchnięć bagnetem. Duży 
palec u prawej ręki był ucięty. Przyczyna tego była prawdopodobnie ta 
sama co i u Lewkowicza. Według komisji pierwsza rana, od postrzału, 
była bezwarunkowo przyczyną zgonu i „zarządziła śmierć gwałtowną”.

Michał Hurkało – szewc tomaszowski, zabity został we własnym domu. 
Po wydobyciu zwłok stwierdzono, że ubrany był w surdut sukienny, jasno-
zielone szaraczkowe spodnie, koszulę i buty. Z prawej strony między żebrami 
(pierwsym i drugim) widniała rana postrzałowa z ręcznej broni. Podobna 
rana była na plecach z tej samej strony, nieco jednak większa i poszarpa-
na – stanowiła ona wylot kuli i była powodem natychmiastowego zgonu.

Kazimierz Świderek – ubrany był w siwą sukmanę, koszulę, spodenki 
i buty. Także i jego odzież była mocno zbroczona krwią. Na szyi, pod ko-
ścią mostkową, znajdowała się rana zadana z ręcznej broni, a na plecach 
stwierdzono większą ranę z poszarpanymi brzegami – było to miejsce 
wyjścia kuli. Prócz tego na lewej dłoni znajdowała się rana od postrzału 
z broni ręcznej – spowodowała ona zgruchotanie kości lewej ręki. Komisja 
stwierdziła, że bezwarunkową przyczyną zgonu była pierwsza rana.

Kazimierz Chmieliński – denat ten był właścicielem dóbr Grabowczyk, 
a został zabity we własnym domu. W odróżnieniu do innych denatów cia-
ło jego było złożone w prostej, sosnowej trumnie. Przyczyną jego śmierci 
był postrzał z broni ręcznej – kula trafiła w kość mostkową, a wyszła pod 
łopatką.
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Następnie wydobyto ciało trzydziestoletniego, jak stwierdzono, człowieka, 
którego nikt nie potrafił rozpoznać, aczkolwiek byli tacy, co zapewniali, 
że był to furman od dzierżawcy Sierpińskiego z Pukarzowa i że na imię 
miał Józef, choć nikt nie potrafił podać jego nazwiska. Wiadomo o nim 
jeszcze i to, że znaleziony został na drodze z Tomaszowa do Łaszczowa 
5 lutego 1863 r. Ubrany był w koszulę, spodenki oraz kamizelkę i poń-
czochy. Po dokonaniu obdukcji stwierdzono, że na powierzchni brzucha, 
niedaleko pępka, znajdowała się rana od postrzału z broni ręcznej – było 
to miejsce wyjścia kuli; z tyłu, około kości pacierzowej, znajdowała się 
nieco mniejsza rana od kuli karabinowej, która była miejscem jej wejścia. 
Zatem, jak wielu, człowiek ten otrzymał postrzał w plecy, być może podczas 
ucieczki.

Następny nieznany denat został znaleziony po wypadkach z 5 lutego 
na szosie z Tomaszowa do Lwowa. Nie znaleziono przy nim żadnych 
dokumentów mogących umożliwić identyfikację. Całe jego ubranie było 
przesiąknięte krwią. Na plecach pod lewą łopatką stwierdzono ranę od 
postrzału z broni ręcznej, wielkości kuli karabinowej. Na lewym boku 
dostrzeżono taką samą ranę, lecz większą i mającą poszarpany obwód – 
rana ta stanowiła miejsce wyjścia kuli.

Konstanty Budzyński z Kościa – ciało jego znaleziono na drodze 
z Tomaszowa do Łaszczowa. Ubrany był w koszulę, spodnie płócienne 
i buty, a wszystko to było mocno zbroczone krwią. Rany, jakie otrzymał 
Budzyński, były zbieżne z tymi, które były przyczyną śmierci innych ofiar 
owego feralnego dnia w Tomaszowie Ordynackim.

W tym samym grobie znajdowało się jeszcze pięć ciał nieznanych męż-
czyzn. Znaleziono ich na drodze z Tomaszowa do Lwowa. Przyczyną ich 
śmierci były rany od postrzału z broni ręcznej i rany cięte.

Trzeci z grobów, które rozkopano, mieścił w sobie zwłoki sztabskapi-
tana wojska rosyjskiego Mechedy i Michała Czarneckiego.

Mecheda – był oficerem przebywającym w Tomaszowie na urlopie. 
Zastrzelono go z broni ręcznej. Kula przeszła na wylot i spowodowała 
śmierć Mechedy.

Michał Czarnecki – był stolarzem. Strzelono do niego z bliskiej od-
ległości, trafiając go w lewe ucho, a ponadto z tyłu widoczna była rana 
cięta w poprzek głowy, wskutek której części miękkie odstawały od kości.

Wreszcie w czwartym, murowanym grobowcu znajdowały się zwłoki 
dwóch mężczyzn. Jednym z nich był Ignacy Brzózka, zaś drugi zmarł 
w okolicznościach niezwiązanych z opisywanymi wypadkami.

Ignacy Brzózka – były naczelnik komory celnej w Tomaszowie. Stracił 
życie we własnym mieszkaniu. Na piersiach (w okolicach serca) dostrze-
żono ranę od postrzału z broni ręcznej wielkości kuli karabinowej i ona 
to była przyczyną śmierci Brzózki. 
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Wojciech Żelkowski – był jeszcze jedną ofiarą masakry tomaszowskiej, 
jednak zwłok jego nie znaleziono między ekshumowanymi, a to dlatego, że 
został zabity we własnym domu, a następnie razem z tym domem spalony.

Raport komisji lekarskiej zawiera jeszcze informację o Żydówce – Ruchli 
Malarzowej, która została raniona podczas wypadków tomaszowskich, 
a następnie „będąc wleczona na kurację” do Zamościa, w drodze skończyła 
życie i została pochowana na cmentarzu starozakonnym. Ekshumacji jej 
ciała zaniechano.

Różne opracowania podają nieco odmienną liczbę ofiar tomaszowskiej 
masakry. Stanisław Wiśniewski doliczył się 24 ofiar, ale bez wliczania 
w to powstańców. U A. Walentyna możemy odnaleźć 25 nazwisk. Autor, 
przeglądając źródła archiwalne, także doliczył się 25 osób. Według komisji 
lekarskiej liczba poszkodowanych wyglądała podobnie. Magistrat toma-
szowski doliczył się 25 ofiar, a naczelnik powiatu zamojskiego podaje 22 
ofiary śmiertelne.

Jak wynika z powyżej opisanych faktów, Rosjanie od samego począt-
ku byli zdecydowani na stanowcze zwalczanie powstania skierowanego 
przeciwko panowaniu carskiemu na polskich ziemiach.

Rosjanie uważali powstanie za bunt przeciw prawowitej władzy. 
Zasadnicze znaczenie przy zwalczaniu powstania miała rosyjska armia. 
Liczyła ona 98 tysięcy żołnierzy na terenie Królestwa Polskiego w chwili 
wybuchu powstania. Jej liczba wzrosła do 210 tysięcy w końcu 1863 r. 
Natomiast w roku 1864 na terenie Litwy, Ukrainy i Królestwa znajdowało 
się już 400 tysięcy żołnierzy rosyjskich.

Elementem zwalczania powstania było czuwanie nad życiem społeczeń-
stwa polskiego. Prowadzono bardzo drobiazgową kontrolę paszportów, 
kontrolowano jarmarki, targi, wieś, pocztę i administrację. Rozwinięto 
bardzo szeroko system funkcjonowania naczelników wojskowych – było 
ich ponad 200. Rozbudowano także system tymczasowych i stałych komisji 
śledczych. Istotną rolę w zwalczaniu powstania przydzielono też sądom 
polowym. Wydawały one wyroki, a same podlegały tylko naczelnikom 
wojskowym. Sądy te działały na zasadzie rosyjskiego kodeksu wojskowego, 
czyli w istocie na zasadzie pełnej dowolności. Bardzo ostre wyroki wyda-
wano na szlachtę i inteligencję – o wiele łagodniej traktowano chłopów.

Istotnym instrumentem zwalczania powstania były żandarmeria i po-
licja. Kierował nią gen. Berg.

Pewnym sposobem na zwalczanie powstania stała się także wprowa-
dzona przez władze rosyjskie „godzina policyjna” i polecenie, dotyczące 
przede wszystkim ludności polskiej, poruszania się po zmroku z latarkami. 
W takich warunkach ulice zapełniły się rosyjskimi żołnierzami i policjan-
tami. Kontrolowano paszporty, targi, jarmarki, kontrolowano wieś, pocztę, 
administrację. Rozwinięto system naczelników wojskowych. Rozwinięto 
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działalność tymczasowych i stałych komisji śledczych. Bardzo ważna była 
komisja działająca w Cytadeli – kierował nią Andriej Starożenko. Komisje 
takie kierowały do sądów polowych. Od wyroków śmierci podjętych przez 
sądy polowe można było się odwołać do wyższych sądów polowych, czyli 
audytoriatu. Te sądy z kolei działały na zasadzie rosyjskiego kodeksu 
wojskowego, co w rzeczywistości oznaczało „wolną amerykankę”.

Policja rosyjska wprowadziła perfekcyjny system inwigilowania społe-
czeństwa polskiego. System ten miał spowodować w społeczeństwie po-
czucie bezradności. Jednak Polacy nie ulegli tego typu presji. Organizacja 
powstańcza była tak sprawnie zorganizowana, że aż do aresztowania dwóch 
bardzo istotnych członków kierownictwa powstania – Oscara Awejdego 
i Karola Majewskiego, Rosjanie nie mieli pojęcia o tym, jak wyglądała 
organizacja powstańcza.

Powstanie styczniowe charakteryzowało się m.in. tym, że nie miało 
wydzielonego terytorium. Spotkało się z kampanią nienawiści ze strony 
Rosji. Podczas powstania styczniowego stoczono około 1200 potyczek. 
Przez szeregi powstańcze przeszło 200 tysięcy osób. 30 tysięcy spośród 
nich zginęło. Na Syberię wywieziono 40 tysięcy ludzi, byli to głównie 
mieszczanie, duchowni i sporo szlachty. W stosunku do chłopów zasto-
sowano taryfę ulgową. Po kilkudziesięciu latach połowa z tych 40 tysięcy 
wywiezionych powróciła do kraju. Poważnymi stratami okazały się także 
konfiskaty dóbr ziemskich należących do Polaków. Rosja przeprowadziła 
uwłaszczenie skierowane przeciwko polskiej szlachcie, a próbujące po-
zyskać chłopa. Parafie i klasztory straciły większość swoich majątków. 
Na terenie Królestwa zniesiono polską administrację, a samo Królestwo 
przemianowano na „Priwislanskij Kraj”. Na wschodnich terenach Rzeczy-
pospolitej Rosjanie przystąpili z zawziętością do niszczenia przejawów 
polskości. Wsławił się w tym szczególnie Michał Murawiow, przezwany 
później „wieszatiel”.

Już w wolnej Polsce wszyscy powstańcy otrzymali co najmniej stopień 
podporucznika – wówczas jedną gwiazdkę – a każdy oficer był moralnie 
zobowiązany do salutowania jako pierwszy ubranemu na granatowo po-
wstańcowi.

Czy wobec tego powstanie było potrzebne? Tu zdania są podzielone. 
Są tacy, którzy uważają je za bezsensowny przejaw polskiego romantyzmu. 
Są też tacy, którzy twierdzą, że było ono niewątpliwie potrzebne dla ko-
lejnych zrywów. Mimo poniesionych strat społeczeństwo polskie potrafiło 
podźwignąć się z tego upadku. Można także powiedzieć, że powstanie 
scementowało społeczeństwo polskie. Stało się wzorem, w który zapa-
trzone były następne pokolenia Polaków – te pokolenia, którym dane było 
wywalczyć niepodległą i wolną ojczyznę. Jednak „Noc Apuchtinowska” 
trwała z górą 50 lat...
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ZARZĄD ORDYNACJI ZAMOJSKIEJ  
W OKRESIE POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Oficjaliści. Ordynacja Zamojska w II poł. XIX w., jako duża jednost-
ka administracyjna, wymagała odpowiednio licznej obsady urzędniczej 
dla zarządzania i pilnowania posiadłości Zamoyskich. Na przełomie lat 
1859/1860 w dobrach ordynackich zatrudnionych było 175 oficjalistów29. 
Ową masę urzędników tworzyli w większości ludzie pochodzenia szla-
checkiego. Poświadcza to m.in. dokument przekazany przez rządcę klucza 
zwierzynieckiego. Urzędnik ten w 1873 r. wysłał do wszystkich oficjalistów 
zestawienie, do którego mieli oni wpisać swoje dane. I oto okazało się, że 
na 33 oficjalistów, którzy wypełnili to zestawienie – aż 31 określiło swój 
stan jako szlachecki, a z dwóch pozostałych jeden w rubrykę „stan”, wpisał 
„geometra”, drugi zaś zrobił to mało czytelnie, ale na pewno nie określił 
swego stanu jako szlacheckiego30. Podobnie było i w innych kluczach. Mamy 
więc prawo przypuszczać, że także stan oficjalistów z lat 1863/1864 nie 
odbiegał zbytnio od tak przyjętej normy, aczkolwiek został doraźnie nieco 
zwiększony z uwagi na rozgrywające się wówczas na terenie Królestwa 
wydarzenia.

Zamoyscy dbali o to, by do pracy w Ordynacji byli przyjmowani ludzie 
„sprawdzeni”. Stąd na przykład, kiedy Aleksander Karpiński, niegdyś 
patron przy Trybunale Cywilnym w Lublinie, po powrocie z zesłania 
w roku 1857 złożył w 1858 r. podanie o pracę do Kontroli Zarządu Dóbr 
Ordynacji Zamojskiej w charakterze referenta prawnego – pierwotna od-
powiedź była negatywna. Dopiero po drugim piśmie został zatrudniony 
na posadzie, o jaką się ubiegał31. Zresztą pracę dostał nie tylko Karpiński. 
Wśród tych, którzy powrócili do kraju po amnestii w latach 1857–1858, 
a otrzymali zatrudnienie w charakterze urzędników w dobrach ordynackich, 
znajdujemy także Karola Ściegiennego – brata ks. Piotra Ściegiennego32. 
Wśród sybiraków, którzy podjęli pracę w Ordynacji w końcu lat 50., spo-
tykamy także Józefa Anczykowskiego oraz Kajetana Chomiczewskiego. 
Anczykowski swoje podanie o pracę w Ordynacji złożył 2 sierpnia 1859 r. 
Pisał w nim:

Podpisany, wróciwszy z Syberii w miesiącu sierpniu 1857 roku, nie mając dostatecznych 
funduszów dla przedsięwzięcia dalszego utrzymania, umyśliłem udać się z najpokorniejszą 
prośbą do Kontroli Zarządu Dóbr Ordynacji Zamojskiej, by posadę jaką odpowiednią moim 

29 APL, Archiwum Ordynacji Zamojskiej (dalej AOZ), sygn. 4640, Akta dotyczące oficja-
listów.

30 APL, AOZ, sygn. 4603, Akta dotyczące oficjalistów, dokument z 6 V 1873 r.
31 R. B e n d e r, Środowisko urzędnicze w Ordynacji Zamoyskiej, „Roczniki Humanistyczne”, 

t. 26, z. 2, s. 115.
32 Tamże.
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zdolnościom udzielić raczyła. – Opis mojego życia przy niniejszej dołączam. Oczekując łaskawej 
rezolucji, zostaję z głębokim uszanowaniem33.

Kontrola Zarządu DOZ ustosunkowała się przychylnie do prośby 
Anczykowskiego i został on przeznaczony na poborcę w kluczu turo-
bińskim, z roczną pensją w wysokości 1340 złotych. Drugim zesłańcem 
starającym się o pracę w Ordynacji był Kajetan Chomiczewski. Poprosił 
on o tymczasowe objęcie posady dyetariusza „dopóki jaka etatowa nie 
zawakuje”. Chomiczewski wrócił z zesłania na Syberii w roku 1860, gdzie 
przebywał od 1852 r.34.

Od dłuższego czasu, jeszcze przed manifestacjami patriotycznymi 
i powstaniem, dochodziły do władz administracyjnych guberni lubelskiej 
informacje o panującej wśród urzędników i oficjalistów ordynackich „nie-
spokojności” i o zajmowaniu się przez nich (już w 1854 r.) „rozmowami 
politycznymi”. Stało się to powodem inwigilacji środowiska urzędniczego 
przez władze policyjne i rządowe35. R. Bender twierdzi, iż to, że rok 1861 
upłynął w Ordynacji nie tak burzliwie jak w innych częściach kraju, nale-
żało przypisać „w jakimś stopniu środowisku urzędniczemu”36. Z drugiej 
strony, trzeba pamiętać, że chłopi ordynaccy byli niemal w całości oczyn-
szowani (z wyjątkiem Podolszynki Plebańskiej), a w 1861 r. zaprzestali 
jedynie płacić czynsze.

Wśród oficjalistów, którzy osobiście odpowiedzieli za przewinienia 
polityczne na początku lat 60., znalazł się Ignacy Machnicki, urzędnik ze 
Zwierzyńca. Z kolei oficjalista nazwiskiem Gisges został wprawdzie aresz-
towany, ale udało mu się zbiec i uniknąć w ten sposób niechybnej kary37.

Kadra urzędnicza i oficjaliści byli starannie dobierani – jednakże cza-
sem zdarzały się w tym względzie pomyłki. Taką właśnie pomyłką był 
kazus podleśnego nazwiskiem Dekański, który nie tylko nie sporządził, 
zazwyczaj robionego, wykazu defraudacji za listopad 1862 r., ale jakby tego 
było mało, pozostawił klucz starozamojski w takim stanie, że uniemożliwił 
sporządzenie owego wykazu również swojemu następcy. W piśmie rządcy 
klucza starozamojskiego do rządcy klucza krzemieńskiego Dekańskiego 
określono jako człowieka lekkomyślnego38.

Już od samego początku powstania oficjaliści byli pod surową kontro-
lą władz. W lutym naczelnik powiatu zamojskiego wydał polecenie, by 
nikt, prócz włościan, nie oddalał się bez legitymacyjnych świadectw lub 

33 APL, AOZ, sygn. 3847, Pismo z 2 VII 1859 r.
34 APL, AOZ, sygn. 4618, k. 199.
35 R. B e n d e r, dz. cyt., s. 118–119.
36 Tamże, s. 119.
37 Tamże.
38 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo rządcy klucza starozamojskiego z 20 I 1863 r., k. 140– 

141.
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książeczek. Tym, którzy nie zastosowaliby się do tego zarządzenia, groziło 
ujęcie przez władze wojskowe i aresztowanie39.

Mimo iż zmiany na posadach ordynackich przed powstaniem stycz-
niowym nie były rzadkością, to po 22 stycznia 1863 r. stały się zjawiskiem 
bardzo częstym. W piśmie Zarządu Ordynacji do rządcy klucza krzemień-
skiego stwierdzano wówczas:

Względem projektowanej translokacji [Zarząd] oświadcza, iż przeciw przeznaczeniu 
p. Lityńskiego manualisty I na takąż samą posadę do klucza stróżskiego, w miejsce jego na 
manualistę I do klucza Krzemieńskiego p. Andrzeja Grodzińskiego, nic nie ma do nadmienie-
nia, o ile zmiana ta wydanego już rozporządzenia za wzajemnie dogodną uznana zostanie40.

Kłopotliwe było nie tylko przenoszenie urzędników z posady na 
posadę, ale także organizowanie zastępstw na niektórych stanowiskach. 
Sytuacja taka zaistniała m.in. w gminie Aleksandrów, gdzie rządca klucza, 
z powodu braku niezbędnie potrzebnego zastępcy wójta, wydelegował 
bezzwłocznie niejakiego Łabędzkiego, pełniącego do tej pory funkcję 
pomocnika, do klucza aleksandrowskiego, by zastępczo pełnił obowiązki 
wójta gminy Aleksandrów. Tym, co przemawiało za tą kandydaturą, był 
fakt, iż Łabęcki miał już uprzednio upoważnienie naczelnika powiatu do 
sprawowania takichże obowiązków zastępczo, w czasie słabości rządcy 
Maleszewskiego. Jednak wkrótce okazało się, że na drodze przeprowa-
dzenia powyższych zamiarów stanęła, po pierwsze, słabość Łabędzkiego, 
jaka wydarzyła się „nieoczekiwanie”, a po wtóre, zwiększona potrzeba 
jego pracy w kluczu aleksandrowskim, a także fakt ubytku oficjalistów 
w tym kluczu. W związku z tym na zastępcę wójta gminy Aleksandrów 
postanowiono przeznaczyć Floriana Kołaczkowskiego, będącego do tej 
pory manualistą I w tamtejszym kluczu41.

W końcu lutego 1863 r. nastąpiła zmiana w rewirze kocudzkim, gdzie 
na miejsce podleśnego Dunina do czasowego pełnienia obowiązków 
przeznaczony został Miller. Uczyniono to po to, by „Ordynacja na straty 
narażoną nie była”42. Na miejsce Łabędzkiego, w gminie Aleksandrów, 
wskutek wniosku rządcy przeznaczony został Florian Kołaczkowski, 
manualista z klucza starozamojskiego, który przejął także obowiązki za-
stępcy wójta gminy Wirkowice43. W marcu 1863 r. Stanisław Głowacki, 
dotychczasowy aplikant w kluczu krzemieńskim, został przeniesiony na 

39 APL, AOZ, sygn. 16 904, Pismo NPZ do wójtów z 11 II 1863 r., k. 54.
40 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo Naczelnika KZDOZ do rządcy klucza krzemieńskiego 

z 5 II 1863 r., k. 152.
41 APL, AOZ, sygn. 4689, Pismo rządcy klucza starozamojskiego do KZDOZ z 26 II 1863 r.
42 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo z 28 II 1863 r., k. 143–144.
43 APL, AOZ, sygn. 4618, Pismo Naczelnika Wydziału Buchalteryjnego do KZDOZ z 5 III 

1863 r., k. 326.
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manualistę II do klucza księżpolskiego44. Również w marcu miały miejsce 
dwa inne ciekawe zdarzenia na terenie Ordynacji. Bohaterem pierwszego 
był niejaki Szulakiewicz, który poprosił o możliwość praktykowania przy 
nadleśnym przez jeden rok. Kiedy Wydział Techniczny wezwał rządcę 
klucza aleksandrowskiego do wyrażenia opinii o Szulakiewiczu, dowie-
dziano się od rządcy, że Szulakiewicz kilka tygodni wcześniej oddalił 
się i przebywał w niewiadomym miejscu45. Drugie zdarzenie dotyczyło 
aresztowanego wcześniej zastępcy wójta gminy Rogoźno – Tokarskiego. 
26 marca 1863 r. Tokarski został zwolniony z więzienia i zgłosił się do 
pracy w Ordynacji. Swe obowiązki w administracji ordynackiej objął od 
1 kwietnia 1863 r.46. W związku z tymi zmianami Wydział Buchalteryjny 
KZDOZ 27 marca 1863 r. wystosował pismo do rządcy klucza lipińskiego. 
Polecano w nim rządcy przesłać dokładną wiadomość o wakujących posa-
dach w zarządzie kluczowym oraz w służbie leśnej, powstałych „skutkiem 
ubytku oficjalistów”. Posady polecono podzielić na dwie kategorie – te, 
na które oficjaliści z pewnością nie wrócą, i te, na które czasowo trzeba 
było wyznaczyć zastępstwo47.

W odpowiedzi na pismo Wydziału Buchalteryjnego rządca doniósł, że 
w kluczu lipińskim wolne były tylko dwie posady: w Krzeszowie nadgajo-
wego po Kowalskim, którą uważano za „stanowczo wakującą”, oraz tzw. 
manualisty II w Lipinach po Krzeszowskim, którą to posadę traktowano 
jako wakującą czasowo, dlatego wyznaczono na nią zastępstwo48.

Pomimo wakujących posad starannie dobierano kandydatów do pracy 
w Ordynacji. Brano pod uwagę przeszłość polityczną, opinię poprzedniego 
chlebodawcy (w przypadku wcześniejszego zatrudnienia), a także zwra-
cano uwagę na kondycję kandydatów na posady oficjalistów ordynackich. 
Jednemu z ubiegających się o pracę, gdy okazało się, że nie spełnia on 
wymagań, jakie stawiała Kontrola Zarządu Dóbr Ordynacji Zamojskiej, 
dano następującą odpowiedź:

Zwracając nadesłane świadectwo p. Ignacego Żelewskiego z pełnienia obowiązków służby 
Leśniczego w Państwie Tarnawackim – na przedstawienie rządcy z dn. 15 b.m. N 940 odpo-
wiada, że Ordynacja do fachu leśnego dosyć ma oficjalistów, powiększać ich nie potrzebuje, 
zwłaszcza inwalidami, które w obcej służbie siły swe stargawszy, na starość Ordynację jako 
przytułek wybierają – jako o tem Naczelnicy Wydziałów Kontroli Zarządu donieśli49.

44 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo rządcy klucza księżpolskiego do rządcy klucza krzemień-
skiego z 19 III 1863 r., k. 146.

45 APL, AOZ, sygn. 4618, Wydział Techniczny do KZDOZ, pismo z 23 III 1863 r., k. 327.
46 APL, AOZ, sygn. 4618, Pismo rządcy klucza aleksandrowskiego z 26 III 1863 r., k. 328.
47 APL, AOZ, sygn. 4628, Pismo Wydziału Buchalteryjnego KZDOZ do rządcy klucza 

lipińskiego z 27 III 1863 r., k. 55.
48 APL, AOZ, sygn. 4628, Pismo rządcy klucza lipińskiego do Wydziału Ekonomicznego 

z 10 IV 1863 r., k. 55.
49 APL, AOZ, sygn. 4611, Pismo Wydziału Technicznego KZDOZ do rządcy klucza sta-

rozamojskiego z dn. 16 IV 1863 r.
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Jeżeli jednak komuś udało się już otrzymać posadę w Ordynacji, jego 
pozycja materialna polepszała się. Tak właśnie stało się w przypadku nie-
jakiego Biegańskiego. Wydział Techniczny KZDOZ decyzją z 28 kwietnia 
1863 r. przeznaczył go do pomocy leśniczemu Tyszkiewiczowi z pensją 
wynoszącą 2000 złotych rocznie50.

Pomimo atrakcyjnego wynagrodzenia oraz trudności w otrzymaniu 
posady ordynackiej oficjaliści ordynaccy dość licznie garnęli się do dzia-
łających na Lubelszczyźnie oddziałów powstańczych. Jako znakomicie 
znający teren, a także w większości posiadający broń, byli dobrze widziani 
w oddziałach partyzanckich. Potwierdzeniem przyłączania się urzędników 
ordynackich do powstańców były pisma KZDOZ kierowane do terenowej 
administracji ordynackiej, a zwracające uwagę na częste oddalania się 
pracowników ordynackich. W jednych z takich pism, skierowanym do 
rządcy klucza krzemieńskiego, stwierdzono:

W dniu dzisiejszym p. Dekański przybył do Wydziału przedstawiając trudności z powodu 
mieszkania. Przede wszystkim Wydział czyni ogólną uwagę, że konieczność zniewala do użycia 
mieszkań po oficjalistach, których oddalenie się i pobyt są niewiadome [...]51.

Właśnie to oddalanie, czy też jak wówczas pisano „wydalanie się” 
oficjalistów, obok przyczyn naturalnych, było powodem, dla którego 
przyjmowano nowych pracowników do administracji ordynackiej.

W pierwszej dekadzie maja 1863 r. został przyjęty do pracy w Ordynacji 
Andrzej Mazurkiewicz. W porozumieniu z lustratorem lasów otrzymał on 
posadę dozorcy lasów. Jednocześnie rządca klucza lipińskiego zwrócił się do 
rządcy klucza krzemieńskiego z prośbą o umożliwienie Mazurkiewiczowi 
zamieszkania w domu straży granicznej, który w tym czasie stał pusty 
i nie był wykorzystywany do innych celów52.

Innym, który zwrócił się o pracę w Ordynacji w drugiej dekadzie maja 
1863 r., był Stanisław Radkiewicz. Jego podanie pozwala zorientować się, 
jakiego typu ludzie starali się o pracę w Ordynacji. Radkiewicz pisał:

Dzisiejsze okoliczności pozwalają mi domyślać się, że w Zarządzie Dóbr Ordynacji, u steru 
którego Wpan Dob. stoi, jest niejedno otwarte miejsce dla oficjalisty prywatnego i właśnie dziś 
przejeżdżający tu kapitan dawniejszego wojska 80-letni staruszek p. Kwiatkowski oświadczył 
mi jakoby istotnie tak było. Tem powodowany mam honor uprzejmie zapytać WPana czylibym 
dla siebie w tamtejszym skarbie pomieszczenia znaleźć nie mógł. Obecnie pozostaję w dobrach 
Opole własności p. Wydrykiewicza, w obowiązku Starszego Rachmistrza, – posiadam dokładną 
znajomość buchalterii podwójnej, regestratury gospodarczej, a przy tem parę obcych języków, 
 

50 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo Wydziału Technicznego KZDOZ z dn. 28 IV 1863 r., 
k. 143.

51 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo Wydziału Technicznego KZDOZ do rządcy klucza krze-
mieńskiego z dn. 6 V 1863 r., k. 129.

52 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo rządcy klucza lipińskiego do rządcy klucza krzemieńskiego 
z dn. 7 V 1863 r., k. 135.
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a we względzie mej dotychczasowej pracy mógłbym w razie łaskawego zażądania przedstawić 
chlubne świadectwa [...]53.

W tym samym czasie otrzymał pracę w dobrach Ordynacji Franciszek 
Szabrański. W dwóch pismach poruszających sprawę jego angażu mówi się 
o wykorzystaniu go albo w „fachu lasowym”, albo do „pomocy rządcy”. 
Sposób wykonania polecenia pozostawiono do wyboru rządcy kluczowemu. 
W przypadku przydzielenia go do służby leśnej miał on pomagać w pracy 
leśniczemu Tyszkiewiczowi, „przy którym by się mógł obeznać ze służbą 
leśną, jeżeli do niej większą chęć okazywać będzie”54. 

Praca w Ordynacji okazała się atrakcyjna także dla mieszkańca Szcze- 
brzeszyna Władysława Kaczkowskiego, który po raz pierwszy starał się 
o nią jeszcze w roku 1862, lecz z braku odpowiedniej posady nie otrzymał 
wówczas angażu. Jednak gdy tylko dowiedział się w kwietniu 1863 r. 
o zaistniałym wakacie, ponowił starania i w maju wysłał podanie o pracę 
wraz z dowodami kwalifikacyjnymi55. Aczkolwiek dokumenty archiwalne 
nie mówią, co stało się z prośbą Kaczkowskiego, to jednak można mieć 
pewność, biorąc pod uwagę całość polityki personalnej Ordynacji, że zna-
lazł odpowiednie zatrudnienie oraz lokum.

Każdemu nowo przyjmowanemu do pracy w Ordynacji przedstawiano 
warunki, na jakich miał pracować w dobrach ordynackich. Na przykład 
oficjaliście Doroszewskiemu, który przybył do dóbr starozamojskich, by 
objąć posadę podleśnego, rządca oznajmił, że oprócz obowiązków, jakie na 
niego przypadały w kluczu tworyczowskim, zgodnie z osobną instrukcją 
został mu przeznaczony dozór: lasów w kluczu starozamojskim (m.in. 
Pniewki, Siedliskiego, Krzackiego i Wirkowickiego), trzciny – na stawach 
w Krzaku i Nieliszu, a ponadto dozór zwierzchni nad służbą leśną wy-
mienionych lasów – tj. nadgajowymi i gajowymi, zarówno tymi, którzy 
pozostawali na etatach, jak i nad chłopami czasowo przyjętymi do pomocy. 
Za ich wykroczenia Doroszewski był osobiście odpowiedzialny, gdyby 
wynikały one z niewłaściwego dozoru i kontroli56. Ponadto w protokole 
„instalacyjnym” przekazanym Doroszewskiemu stwierdzano:

Podleśny obowiązany [jest] czuwać nieustannie nad niższą służbą leśną – aby też nie za-
niedbywała się w pełnieniu swych obowiązków i nie dopuszczała się, a także nie tolerowała 
żadnych nadużyć – w tym celu winien odbywać ciągłe rewizje [...] i objazdy, i dostrzeżone 
uchybienia w służbie gajowych i nadgajowych zapisywać w książeczkach, w które są zaopa-
trzeni – następnie raportować o tym rządcy dla dalszego z nimi postąpienia57.

53 APL, AOZ, sygn. 4670, Pismo Stanisława Radkiewicza do KZDOZ z dn. 11 V 1863 r.  
– prośba o pracę.

54 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo Wydziału Technicznego KZDOZ do rządcy klucza krze-
mieńskiego z dn. 11 V 1863 r., k. 174.

55 APL, AOZ, sygn. 4597, Prośba o pracę Kaczkowskiego z dn. 12 V 1863 r., k. 200.
56 APL, AOZ, sygn. 4611, Protokół z instalacji oficjalisty Doroszewskiego z dn. 15 V 1863 r.
57 Tamże.
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Jak z powyższego widać, pełnienie obowiązków oficjalisty w Ordynacji 
nie było sprawą łatwą.

Czasem zdarzało się, że nie chcąc dopuścić do dłuższego wakatu 
w administracji ordynackiej, przenoszono urzędników z jednego klucza do 
drugiego niejako służbowo. Tak pewnie by się stało również w przypadku 
posady nadgajowego w Zwierzyńcu, która zaczęła wakować w końcu drugiej 
dekady maja 1863 r. Zamierzano na nią przenieść Jana Ciemniewskiego, 
gajowego z Wirkowic. Ponieważ jednak znalazł się kandydat z zewnątrz 
– niejaki Kuljan, zrezygnowano z tych przenosin58.

Z maja 1863 r. pochodzi jeszcze jedna z wielu próśb o pracę w Ordynacji. 
Jej autorem był A. Godziszewski. Pisał on co następuje:

Życząc sobie pełnić obowiązki w Dobrach Ordynacji Zamoyskiej, jako uzdolniony w rachun-
kowości przy dołączeniu w kopii świadectwa z Gimnazjum im. Zamoyskich w Szczebrzeszynie 
i prywatnego z dóbr hrabiego Poletyło, ośmiela się wnieść uniżoną prośbę do Szanownego 
Wydziału, aby w tymże pomieszczonym i do pełnienia odpowiednich obowiązków z dn.  
1 lipca 1863 r. łaskawie powołanym być mógł [...]59.

Ruch urzędników odbywał się jednak w obie strony: jedni chcieli otrzy-
mać pracę w Ordynacji, inni z tej pracy sami rezygnowali. Tak właśnie 
stało się w przypadku niejakiego Babińskiego. Urzędnik ten odznaczył się 
dużym niezdyscyplinowaniem, samowolnie opuszczając obowiązki zastęp-
cy wójta gminy Łukowy i jednocześnie rządcy, udając się z rodziną do 
Galicji w końcu drugiej dekady maja 1863 r. Analizujący powyższą sprawę 
kontroler kasy klucza łukowskiego Czerwiński, uważał, że „wojsko tak 
jedno, jak i drugie nie zaspokoi się odpowiedzią, że wójta gminy nie ma, 
bo wyjechał do Galicji, ale pierwszego lepszego weźmie za łeb i batami 
kozackimi obłoży, a ja przyznam się, że nie mam ochoty kłaść głowy pod 
Ewangelię”60. Czerwiński zastanawiał się też w związku z zaistniałą sytu-
acją, czy on sam nie będzie musiał wyjechać do Galicji z żoną i dziećmi.

Częste podania o pracę, braki oficjalistów czy też prośby o zmianę sta-
nowiska były powodem narad pomiędzy urzędnikami kierującymi pracą 
administracji ordynackiej. Jedna z nich odbyła się pomiędzy Naczelnikiem 
Wydziału Technicznego a Lustratorem Lasów i dotyczyła sprawy obsa-
dzania stanowisk w administracji lasów klucza aleksandrowskiego i krze-
mieńskiego61.

58 APL, AOZ, sygn. 4611, Pismo Wydziału Technicznego KZDOZ do rządcy klucza sta-
rozamojskiego z dn. 18 V 1863 r.

59 APL, AOZ, sygn. 4670, Pismo A. Godziszewskiego do Wydziału Buchalteryjnego DOZ 
z prośbą o pracę z dn. 21 V 1863 r.

60 APL, AOZ, sygn. 4618, Pismo Wydziału Buchalteryjnego do KZDOZ z 21 V 1863 r., 
k. 337.

61 APL, AOZ, sygn. 4636, Protokół z narady Naczelnika Wydziału Technicznego z Lustra-
torem Lasów z dn. 27 V 1863 r., k. 15–16.
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Trudniej było utrzymać rytm pracy administracji i służby leśnej w tych 
kluczach, z których nie otrzymywano regularnie sporządzanych informa-
cji. Taki mało zdyscyplinowany był rządca klucza łukowskiego, któremu 
dwukrotnie musiano przypominać o potrzebie jak najszybszego złożenia 
Wydziałowi wykazu wakujących posad w Zarządzie Kluczowym i służbie 
leśnej62. Zapewne na podobnej naradzie, jak ta wyżej wspomniana, zapadła 
decyzja o posadzie dla Biegańskiego. W sprawie tego oficjalisty pisano:

Pan Biegański otrzymał przeznaczenie na p.o. leśniczego klucza aleksandrowskiego i łu-
kowskiego, a to wskutek raportów rządców tychże kluczy, użalających się, że służba leśna, 
nie czując nad sobą władzy i nie mając poparcia, opuszcza się, czego dowodem są liczne 
defraudacje i pożary lasów.

W dalszym ciągu powyższego pisma czytamy:
Jednocześnie za porozumieniem się z lustratorem lasów, ze względu, że p. Tyszkiewicz 

ostatnimi czasy nieszczęściami złamany, chory, na względy skarbu zasługuje i pomocy potrze-
buje, przeznaczono p. Mariana Chmielewskiego z fachem leśnym obznajmionego, w pomoc 
temuż p. Tyszkiewiczowi [...]63.

Chmielewski został podleśnym klasy I z pensją roczną w wysokości 
1100 złotych64.

W czerwcu 1863 r. Kontrola Zarządu musiała wziąć na wokandę jesz-
cze dwie sprawy. Pierwszą z nich była prośba niejakiego Wierzbickiego, 
nadgajowego w Lipie, o zwolnienie ze służby leśnej. Jako uzasadnienie dla 
swojej prośby Wierzbicki podawał jakoby „osłabienie w nogach” i suge-
rował w swoim piśmie przydzielenie mu jakiejś pracy biurowej. Kontrola 
Zarządu wyraziła zgodę na pozostawienie go na posadzie manualisty 
w kluczu krzemieńskim65. Drugą sprawą było przestępstwo dokonane przez 
Dekańskiego, o którym rządca klucza starozamojskiego pisał co następuje:

P. Dekański, tj. podleśny w kluczu tutejszym, dopuścił się uchybienia przepisom służ-
bowym przez wydanie bez asygnacji z lasu nieklickiego p. Nowickiemu, dzierżawcy dóbr 
Hyny, kilku dębów i innego drzewa wartości złp 26 gr 18, skutkiem czego Wydział Tech-
niczny polecił rządcy rozporządzeniem z dn. 30 kwietnia r.b. nr 113 opłatę wartości drzewa 

62 APL, AOZ, sygn. 4631, Pismo Wydziału Buchalteryjnego KZDOZ do rządcy klucza 
łukowskiego z dn. 30 V 1863 r.

63 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo Wydziału Technicznego do rządcy klucza krzemieńskiego 
z dn. 6 VI 1863 r., k. 156.

64 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo Wydziału Technicznego do rządcy klucza krzemieńskiego 
z dn. 20 VI 1863 r., k. 159. Wydział Techniczny zawiadamiał, że KZDOZ „zezwoliła na przyjęcie 
p. Mariana Chmielewskiego do służby leśnej, z przeznaczeniem go na pomocnika leśniczego 
w kluczu krzemieńskim, w stopniu podleśnego kl. I z pensją złp. tysiąc sto i dodatkowym 
czasowym wynagrodzeniem w ilości złp. trzysta – za niedodane mu inne dogodności w na-
turze – z warunkiem, że dodatek ten w razie przeniesienia Chmielewskiego na inną posadę 
ustaje”.

65 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo KZDOZ do rządcy klucza krzemieńskiego z 8 VI 1863 r., 
k. 182.
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od p. Nowickiego osiągnąć, zaś karę defraudacyjną w ilości złp 43, gr 6 na p. Dekańskiego 
włożył, którą opłacić winien [...]66.

W lipcu 1863 r. został przyjęty do pracy w Ordynacji niejaki Jerzmanowski, 
którego skierowano do klucza krzemieńskiego na posadę podleśnego. 
Wynagrodzenie, jakie mu przyznano, wynosiło rocznie 1766 złp, a na jego 
poczet Jerzmanowski otrzymał bezprocentową pożyczkę w wysokości 
400 złp, którą miał spłacać w ciągu roku 1863/186467. Dzięki informacjom 
zawartym w piśmie Wydziału Technicznego wiemy, co składało się na to 
uposażenie Jerzmanowskiego i podobnych mu urzędników oraz oficjalistów 
ordynackich. Były to następujące pozycje:

Pensja podleśnego klasy I  złp  850
Na utrzymanie konia  złp  250
Na stróża  złp  166
Na koszty podróży i objazdów  złp  500
Razem  złp 1766

Oprócz tego przysługiwały mu „inne dogodności”, jak choćby: miesz-
kanie, opał, grunta i łąka stosownie do etatu68.

Oprócz „oddaleń” ubytki w składzie oficjalistów spowodowane były 
także aresztowaniami. Tak właśnie stało się w przypadku Aleksandra 
Budzyńskiego w lipcu 1863 r. Budzyński był zatrudniony w kluczu 
krzemieńskim przez swojego ojca (kontrolera w tymże kluczu) na etacie 
pomocnika kontrolera, z całkiem pokaźną pensyjką wynoszącą 1100 zł 
rocznie. Budzyński junior, po aresztowaniu przez wojsko, trafił do więzienia 
janowskiego i wyrokiem sądu wojennego skazany został na rok poboru69. 
Wyrok ten był konsekwencją patriotycznej postawy Budzyńskiego, a być 
może nawet bezpośredniego udziału oficjalisty w działaniach powstańczych; 
niestety, administracja nie określiła precyzyjnie tej kwestii.

Niemal natychmiast, w związku z zaistniałą sytuacją, został przyjęty 
do pracy w kluczu krzemieńskim nowy oficjalista – Stanisław Rzążewski. 
Mianowano go nadgajowym w Lipie, z pensją roczną wynoszącą 250 złp 
oraz taką samą kwotą przeznaczoną na utrzymanie konia; oprócz tego 
przyznano Rzążewskiemu mieszkanie, opał, grunt i łąkę, stosownie do 
etatu, na jakim został zatrudniony. Po przybyciu Rzążewskiego polecono 
rządcy, aby zapoznał go z obowiązkami nadgajowego70.

66 APL, AOZ, sygn. 4636, Pismo rządcy klucza starozamojskiego do rządcy klucza alek-
sandrowskiego z dn. 15 VI 1863 r., k. 119.

67 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo Wydziału Buchalteryjnego do rządcy klucza krzemień-
skiego z dn. 1 VII 1863 r., k. 167.

68 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo Wydziału Technicznego KZDOZ do rządcy klucza krze-
mieńskiego z dn. 1 VII 1863 r., k. 201

69 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo rządcy klucza krzemieńskiego z dn. 2 VII 1863 r.
70 APL, AOZ, sygn. 4597, Pismo Wydziału Technicznego KZDOZ do rządcy klucza krze-

mieńskiego z dn. 3 VII 1863 r., k. 183.
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W końcu lipca 1863 r. administracja ordynacka sporządziła zestawie-
nie ludzi, którzy z różnych powodów ubyli do tego czasu z szeregów 
oficjalistów ordynackich. Wynika z niego, że 8 oficjalistów aresztowano, 
a 7 zabito. Prawdopodobnie byli oni członkami oddziałów powstańczych 
i w wyniku stoczonych potyczek albo polegli z rąk żołnierzy rosyjskich, 
albo dostali się do niewoli. Ponadto 3 oficjalistów zmarło, a 24 odeszło 
z Ordynacji. Wynika z tego, że do sierpnia 1863 r., z dóbr ordynackich 
w taki lub inny sposób ubyło 42 oficjalistów. Liczba ta w stosunku do 
ogółu wyszczególnionych w jednym z ostatnich zestawień służby ordy-
nackiej z roku 1859/1860, gdy odnotowano w Ordynacji 173 oficjalistów, 
stanowiła pokaźny procent, nawet przy założeniu doraźnego powiększenia 
służby ordynackiej71.

Ale nie tylko braki urzędników powodowały kłopoty w administrowaniu 
dobrami. Innym źródłem problemów były nieobsadzone stanowiska zastęp-
ców wójta w poszczególnych gminach. Mimo poleceń władz ordynackich 
zdarzało się (jak w przypadku Jaroszewicza i Rogalskiego, oficjalistów 
kluczowych w gminie Stróża), że uchylano się od pełnienia tej funkcji72. 
Był to jeszcze jeden dowód patriotyzmu urzędników ordynackich, bowiem 
funkcja zastępcy wójta zobowiązywała do co najmniej formalnej współ-
pracy z administracją zaborcy, co wiązało się z kolei z mniej lub bardziej 
dobrowolną działalnością skierowaną przeciw narodowemu powstaniu. Jak 
stwierdził w swoim piśmie naczelnik powiatu zamojskiego, postępowanie 
takie nie mogło trwać dłużej73. Dbająca o interesy Ordynacji Kontrola Zarządu 
natychmiast przesłała pismo z kandydatami na posadę zastępcy wójta 
w gminie Stróża74. O tym, że istniała konieczność utrzymywania sprawnej 
administracji ordynackiej w tym burzliwym okresie, świadczy przypadek 
związany z aktami wysłanymi z KZDOZ do Wydziału Buchalteryjnego 
w Zwierzyńcu, które zostały wyekspediowane 27 lipca 1863 r. i w całości lub 
częściowo – tego Kontrola Zarządu nie była pewna – nie dotarły do wspo-
mnianego wydziału. Kontrola Zarządu, pisząc w tej sprawie do Wydziału 
Buchalteryjnego, podała wykaz akt, prosząc jednocześnie o informację, które 
z nich nie dotarły, aby móc sporządzić duplikaty i wysłać je ponownie75. 
Prawdopodobnie, aby zapewnić bezpieczeństwo korespondencji roznoszo-
nej po terenie Ordynacji, został zawarty z Janem Tymickim z Żurawicy 
kontrakt dotyczący roznoszenia po dobrach ordynackich paczek i pism76.

71 APL, AOZ, sygn. 4618, O zmianach na stanowiskach oficjalistów – zestawienie z dn. 
27 VII 1863 r., k. 358–360.

72 APL, AOZ, sygn. 4689, Pismo NPZ do KZDOZ z dn. 14 VIII 1863 r.
73 Tamże.
74 Tamże, Pismo KZDOZ do NPZ z dn. 19 VIII 1863 r.
75 APL, AOZ, sygn. 16 019, Pismo KZDOZ do Wydziału Buchalteryjnego z dn. 12 VIII 

1863 r., k. 12.
76 APL, AOZ, sygn. 16 019, Pismo rządcy klucza zwierzynieckiego do KZDOZ z dn. 21 VIII 

1863 r., k. 14–16.
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Jesień 1863 r. przyniosła dalsze zmiany na posadach zastępców wój-
tów. Rządca klucza zwierzynieckiego, na miejsce Wojciecha Góreckiego 
– nominalnego zastępcy wójta gminy Zwierzyniec, który uchylał się od 
służby ze względu na słaby stan zdrowia – przedstawił, 5 września 1863 r., 
do objęcia tego stanowiska Bolesława Augustynowicza. W gminie Stróża 
na miejsce Feliksa Halerza, pełniącego czasowo obowiązki wójta, przed-
stawiono 2 listopada 1863 r. Stanisława Jaroszewicza. Tego samego dnia 
zadecydowano o zwolnieniu Antoniego Lewickiego, pełniącego tymcza-
sowo obowiązki wójta gminy Aleksandrów, za dostarczenie podwód dla 
„partii” galicyjskiej. Na jego miejsce został czasowo delegowany Kamiński, 
oficjalista kluczowy77.

W lutym 1864 r. miała miejsce wymiana korespondencji związana z ob-
jęciem przez Laskowskiego posady zastępcy wójta gminy Aleksandrów. 
Kiedy kandydaturę Laskowskiego przedstawiono naczelnikowi powiatu 
zamojskiego, ten oświadczył, że „proponowany kandydat obowiązany 
jest złożyć listę stanu służby i uwolnienia tej władzy, w jakiej urzędował, 
a oprócz tego świadectwo zamieszkania i prowadzenia się od tej władzy 
policyjnej, na której terytorium przebywa od czasu dymisji”78. O dalszym 
ciągu sprawy Laskowskiego mówi pismo wysłane przez rządcę klucza 
aleksandrowskiego do rządcy klucza tworyczowskiego. Rządca aleksan-
drowski, informując o warunkach, jakie musiały być spełnione, aby mogło 
dojść do skutku „zainstalowanie” Laskowskiego, prosił, aby „z Urzędu 
Wójta Gminy Tworyczów rzeczone świadectwo na papierze prostym, do 
którego stempel tutaj dokonanym zostanie, W.[ielmożny] rządca wydać 
raczył i śpiesznie mi nadesłał, jako w interesie zwłoki niecierpiącym”79. 
Drugie pismo o podobnym charakterze zostało wysłane do rządcy klucza 
księżpolskiego80. Sprawę sfinalizowano w trzeciej dekadzie lutego 1864 r., 
kiedy wezwano Laskowskiego do Zwierzyńca, skąd, po zabraniu potrzeb-
nych dokumentów, miał się udać do Janowa do naczelnika powiatu dla 
uzyskania upoważnienia81.

77 APL, AOZ, sygn. 16 019, Pismo NPZ (Naczelnik Powiatu Zamojskiego) do KZDOZ 
w Warszawie z dn. 6 XI 1863 r.

78 APL, AOZ, sygn. 4636, Pismo Naczelnika Wydziału Buchalteryjnego KZDOZ do rządcy 
klucza aleksandrowskiego z dn. 8 II 1864 r., k. 145–146.

79 APL, AOZ, sygn. 4636, Pismo rządcy klucza aleksandrowskiego do rządcy klucza two-
ryczowskiego z dn. 13 II 1864 r., k. 187.

80 APL, AOZ, sygn. 4636, Pismo rządcy klucza aleksandrowskiego do rządcy klucza 
księżpolskiego z dn. 17 II 1864 r., k. 189. W piśmie stwierdzano: „Powołując się na odezwę [...] 
z dn. 19 b.m. nr 17-1285 oraz ponaglony ekscytacją W-o Naczelnika W-u Buchalteryjnego z dn. 
15 b.m. i r. N. 630 – proszę uprzejmie W-o rządcę, ażeby przez tego samego posłańca raczył 
nadesłać świadectwo z czasów zamieszkania i prowadzenia się p. Laskowskiego w tamecznym 
kluczu, które wraz z innymi dowodami winno być złożone w biurze W. Naczelnika Powiatu 
jako przez kandydata do pełnienia obowiązków zastępcy wójta Gminy Aleksandrów”.

81 APL, AOZ, sygn. 4636, Pismo Wydziału Buchalteryjnego KZDOZ do rządcy klucza 
aleksandrowskiego z dn. 23 II 1864 r., k. 151.
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Wiosna 1864 r. przyniosła zmiany w uposażeniach oficjalistów ordy-
nackich. Postanowiono wówczas, że od 1 lipca 1864 r. zostaną zniesione 
„powszechne i bezwyjątkowe tak nazwane dodatki na stróża, oficjalistom 
w kwocie złp 166 lub w połowie rocznie udzielane”. Zlikwidowane zostały 
także z tym samym dniem wynagrodzenia nadetatowe związane z potrze-
bami czasowo zwiększonej służby82. Na przełomie wiosny i lata 1864 r. 
Ordynacja nie tylko postanowiła cofnąć niektóre dodatki w uposażeniach 
oficjalistów, ale także, z dniem 1 lipca, przeprowadzić reorganizację ad-
ministracji. W związku z zaplanowanymi zmianami wielu oficjalistom, 
tak bardzo potrzebnym podczas „zaburzeń krajowych”, przesłano zawia-
domienie o ustaniu ich pracy z dniem 1 lipca 1864 r. Nie wszyscy jednak 
zgodzili się na tak arbitralną decyzję Kontroli Zarządu. Niektórzy, jak ów 
manualista w kluczu starozamojskim, postanowili dochodzić swoich praw 
do pracy w dobrach ordynackich także po przeprowadzeniu reorganizacji 
administracji w majątku Zamoyskich. Manualista pisał w związku z tym: 

Reskryptem Kontroli Zarządu Dóbr O.Z. z dnia 22 III r.b., N. 1175 i 1441 powiadomiony 
zostałem o ustaniu z dniem 1 lipca r.b. pełnionych przeze mnie obowiązków manualisty 
w kluczu tutejszym. Będąc obarczony dość liczną familią, nie mając żadnych zgoła funduszów, 
zmuszony jestem na utrzymanie pracować – w dzisiejszych zaś okolicznościach z powodu 
nadzwyczajnych utrudnień w pozyskaniu paszportów na wyjazdy, nie mogąc się z miejsca 
wyruszyć i o jakikolwiek obowiązek postarać – widzę się w bardzo krytycznym położeniu. 
Z reskryptu jednak W-o Naczelnika Wydziału Buchalteryjnego, przy którym awizy nadesłane 
zostały, powziąwszy wiadomość o nastąpić mającej reorganizacji dotychczasowej Administracji 
Dóbr O.Z. i o dozwoleniu wszystkim awizowanym oficjalistom starania się o wakować mogące 
posady – udaję się z prośbą do W-o Rządcy, ażeby raczył przychylić się do wyjednania dla 
mnie posady odpowiedniej moim kwalifikacjom, czy to w biurowości lub leśnictwie – i w takim 
to celu o przedstawienie niniejszej mojej prośby W-u Naczelnikowi Wydziału Buchalteryjnego 
z opinią, na jaką zasłużyłem upraszam83.

W kwietniu 1864 r. podanie o pracę i ewentualne przyjęcie na posadę 
było już związane z nowymi zasadami zatrudniania oficjalistów. Jedną 
z nich, wcześniej niewystępującą w aktach rządowych, była przysięga na 
wierność carowi, jaką zobowiązany był złożyć każdy oficjalista ordynacki84. 

82 APL, AOZ, sygn. 4636, Pismo Wydziału Buchalteryjnego KZDOZ do rządcy klucza 
aleksandrowskiego, k. 161. Pisma tego typu dostali wszyscy rządcy kluczów ordynackich.

83 APL, AOZ, sygn. 4670, Pismo manualisty do rządcy klucza starozamojskiego z dn. 5 IV 
1864 r.

84 APL, Naczelnik Wojenny Zamojsko-Hrubieszowski, z. 3, k. 46–46v. Rota przysięgi 
urzędników na wierność carowi, z kwietnia 1864 r., była następująca: „Ja niżej wymieniony, 
przyrzekam i przysięgam Bogu Wszechmogącemu na Świętą Jego Ewangelię, że chcę i powi-
nienem Jego Cesarskiej Mości, mojemu prawdziwemu i przyrodzonemu Najmiłościwszemu 
Wielkiemu Panu Cesarzowi Aleksandrowi Mikołajewiczowi, samorządcy Wszech Rosji, Kró-
lowi Polskiemu i Jego Cesarskiej Mości Następcy Tronu Wszechrosyjskiego, Jego Cesarskiej 
Wysokości Cesarzewiczowi i Wielkiemu Księciu Mikołajowi Aleksandrowiczowi, wiernie 
i nieobłudnie służyć, i we wszystkim być posłusznym, nie szczędząc życia mego do ostatniej 
kropli krwi, i wszystkie do Wysokiego Jego Cesarskiej Mości Samowładztwa, potęgi i władzy 
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Kwiecień 1864 r., jeżeli chodzi o służbę ordynacką, poza wymienionym 
przypadkiem obowiązkowego składania przysięgi przez oficjalistów or-
dynackich, minął całkiem spokojnie. 

Dopiero w maju 1864 r. kolejną prośbę o pracę w Ordynacji wniósł do 
Kontroli Zarządu Witold Wronowski. Był on pracownikiem Ordynacji od 
roku 1857, kiedy to otrzymał nominację na podleśnego klasy II w kluczu 
księżpolskim. Jego prośba z maja 1864 r. dotyczyła tylko przedłużenia kon-
traktu zawartego z nim uprzednio, w taki sposób, aby po mającej nastąpić 
reorganizacji Ordynacji mógł znaleźć w niej zatrudnienie85.

Rosyjskie władze wojskowe, poszukując niedawnych „miatieżników”, 
dopatrywały się dużej ich części wśród oficjalistów ordynackich. Być 
może właśnie dlatego doszło do aresztowania rządcy klucza łukowskie-
go – Skalskiego, i odstawienia go do Janowa do Naczelnika Powiatowego 
Wojennego Powiatu Zamojskiego, co miało miejsce w maju 1864 r.86. Sprawa 
Skalskiego nie była widocznie zbyt jasna, skoro KZDOZ poinformowana 
została przez Naczelnika Wojennego, iż Skalski nieprędko mógł powrócić 
do swoich obowiązków, co podawano do wiadomości władz ordynackich, 
by Ordynacja nie została narażona podczas nieobecności Skalskiego na 
jakieś szkody87. Jednak chętnych do pracy w Ordynacji nie brakowało. 
Już w czerwcu 1864 r. prośbę o zatrudnienie w Ordynacji wniósł Edward 
Wróblewski. Wcześniej Wróblewski pracował na terenie folwarku Wólka 
Wieprzowicka jako dozorujący gospodarstwa. Pracę tę jednak stracił 
i tym samym pozostał bez środków utrzymania. Tak więc, gdy tylko 
dowiedział się o nowej organizacji służby leśnej w Ordynacji, złożył po-
danie o zatrudnienie i przeznaczenie mu – jak sam pisze – „odpowiedniej 

należące prawa i prerogatywy, postanowione i w szczególności postanowić się mające, podług 
najściślejszego pojęcia, mocy i możności przestrzegać i bronić, ponadto wszelką miarą starać 
się popierać wszystko, co tylko Jego Cesarskiej Mości wiernej służby i dobra państwa we 
wszelkich przypadkach dotyczyć może, a uszczerbku zaś dobra Jego Cesarskiej Mości, szko-
dzie i stracie skoro się o tem dowiem, nie tylko wcześniej oznajmiać, lecz wszelkimi środkami 
odwracać i nie dopuszczać, starać się i każdą powierzoną tajemnicę ściśle zachowywać będę, 
a powierzony i złożony na mnie urząd, tak według niniejszej (ogólnej jako i szczególne) i od 
czasu do czasu w Jego Cesarskiej Mości imieniu przez przełożonych nade mną zwierzchni-
ków, postanowionych instrukcji, regulaminów i ukazów, należy się podług sumienia mego 
sprawować, a dla własnej korzyści, pokrewieństwa, przyjaźni i nienawiści, przeciw obowiąz-
kowi swemu i przysiędze nie postępować, a tak się zachowywać i postępować, jak wiernemu 
Jego Cesarskiej Mości poddanemu przystoi i należy, a jako ja przed Bogiem i strasznym Jego 
Sądem z tego zawsze zdać sprawę mogę, tak mi Panie Boże na duszy i na ciele dopomóż. – 
Na koniec tej mojej przysięgi, całuję słowa i krzyż Zbawiciela mego. – Amen”. Taką właśnie 
przysięgę złożyli m.in. Piotr Raczkiewicz, Franciszek Szpotakowski i Jędrzej Szytek z gminy 
Miosczyna w marcu 1864 r.

85 APL, AOZ, sygn. 4670, Prośba o pracę z dn. 5 V 1864 r.
86 APL, AOZ, sygn. 16 019, NWOJ do ZDOZ w Zwierzyńcu, pismo z dn. 19/31 V 1864 r., 

k. 24.
87 Tamże.
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posady”88. Inny oficjalista, nie mogąc znaleźć nigdzie miejsca dla siebie, 
zwrócił się do władz Ordynacji z następującą prośbą:

Pełnię obowiązki Dyetaryusza w kluczu stróżskim, wskutek zamierzonej reorganizacji 
służby w dobrach ordynackich, nie z mej przyczyny od obowiązków uwolniony zostałem. 
Trudność znalezienia przytułku gdziekolwiek stawia mnie w konieczności prosić o pomiesz-
czenie w Ordynacji, gdzie od lat 4, a ojciec mój od lat 30 przeszło przytułek mieliśmy89.

Kiedy na początku czerwca 1864 r. dokonano przeglądu służby or-
dynackiej, jeden z rządców, podając braki oficjalistów w swoim kluczu, 
wymienił jako zabitego leśniczego Gramowskiego oraz czterech innych 
oficjalistów, a mianowicie: Juliana Kikluckiego (manualista I), Walerego 
Krzymowskiego (manualista II), Władysława Kraczkiewicza (manualista 
dyetariusz) oraz Wiktora Zaruskiego (nadgajowy), a także, jako więźnia 
w Zamościu, Antoniego Krótkie (nadgajowego)90. Decyzją władz ordynackich 
postanowiono, w związku z zaistniałą sytuacją, wdowie po Gramowskim 
oraz żonom Kikluckiego i Krótkiego wypłacać pensję miesięczną do 1 
lipca 1865 r. Także Krzymowski i Zaruski odebrali pewne zaopatrzenie ze 
strony Ordynacji91. Podobnie, jeśli chodzi o wypłacanie pensji urzędników, 
którzy zostali aresztowani, stało się w przypadku niejakiego Żółtawskiego, 
pełniącego funkcję manualisty. Wprawdzie zastępstwo po nim objął ma-
nualista Kruczaj, jednak Lustrator Generalny DOZ w piśmie do rządcy 
klucza aleksandrowskiego stwierdził:

[...] polecam zatem pensję z etatu wypłacić za lipiec i sierpień r.b. na ręce i za kwitem 
p. Żółtawskiej, matki wzmiankowanego manualisty i do rozchodu realnie odpisać, jak niemniej 
nadal tę pensję do czasu uwolnienia syna wydawać matce92.

Znacząca większość urzędników ordynackich przyjęła podczas powstania 
styczniowego postawę patriotyczną, czynnie angażując się w zachodzące 
wypadki. Tylko nieliczni zachowywali się biernie, a już do wyjątków 
należała postawa taka, jak w przypadku rządcy klucza krzemieńskiego 
– Mielechowicza, który prawdopodobnie zbyt gorliwie wypełniał swe 
obowiązki względem władz zaborczych, za co spotkała go kara. Nowy 
rządca klucza krzemieńskiego tak o tym pisał:

Wojciech Mielechowicz, b. rządca klucza krzemieńskiego, przesłużywszy w dobrach Or-
dynacji na różnych posadach 25 lat, zakończył (życie) w dniu 19 maja r.b. śmiercią męczeńską 
zadaną mu z ręki wiadomych publiczności sprawców, a poniósł ją z tego głównie powodu, że 
się troskliwym o dobro Ordynacji i wiernym prawemu rządowi w czasie ostatnich zaburzeń 
w kraju okazał93.

88 APL, AOZ, sygn. 4670, Prośba Edwarda Wróblewskiego o posadę z dn. 15 VI 1864 r.
89 APL, AOZ, sygn. 4670, Pismo Józefa Łukaszewicza do Wielmożnego Lustratora Gene-

ralnego DOZ z dn. 1 VI 1864 r.
90 APL, AOZ, sygn. 4631, Pismo rządcy klucza łukowskiego, Bobińskiego, z dn. 2 VI 1864 r.
91 Tamże.
92 APL, AOZ, sygn. 4636, Pismo Lustratora Generalnego DOZ do rządcy klucza aleksan-

drowsko-łukowskiego z dn. 24 VIII 1864 r., k. 221.
93 APL, AOZ, sygn. 15 849, Pismo rządcy klucza krzemieńskiego do KZDOZ z dn. 30 IX 1864 r.
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Wójtowie. W zarządzaniu Ordynacją Zamojską najważniejsze i naj-
bardziej odpowiedzialne stanowiska piastowali wójtowie, a praktycznie 
zastępcy wójta. Faktycznym bowiem wójtem Ordynacji Zamojskiej był sam 
ordynat.

Urząd zastępcy wójta był bardzo dobrze płatnym stanowiskiem (pensja 
dochodziła do 2–3 tysięcy złotych, tj. 300–450 rubli) w porównaniu z za-
robkami, jakie można było otrzymać na innych stanowiskach w Ordynacji. 
Tylko nieliczni oficjaliści ordynaccy zbliżali się swoimi zarobkami do 
stawek ustanowionych dla wójtów, z rzadka przekraczając granicę 2 tysię-
cy złotych. Pomimo to urząd wójta nie był oblegany przez kandydatów. 
Często musiano odgórnie wskazywać urzędników do piastowania funkcji 
wójtowskich. Można zatem zadać pytanie: co było powodem unikania tej 
posady? Otóż na pewno nie względy finansowe, co stwierdzone zostało już 
powyżej. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że starano się uniknąć 
wszystkich związanych z tym urzędem obowiązków względem władz 
państwowych, a ciążących na każdym wójcie.

W swoich raportach wójtowie musieli donosić o wszystkich wydarze-
niach, jakie miały miejsce na terenie gminy, choćby było to pojawienie 
się jednego obcego człowieka. Raporty wójtów zawierały więc informacje 
o rekwirowaniu przez powstańców pieniędzy z kas kluczowych, magi-
strackich czy np. z kasy fabrycznej Banku Polskiego w Irenie94. Znajdujemy 
w nich także informacje o napadach na pracowników administracji (jak 
w przypadku rządcy Mielechowicza), a także wiadomości o uprowadzeniu 
do lasu włościan ze wsi Władysławowo95. Ogólnie rzecz ujmując, rapor-
ty wójtów zawierały wszystkie ważniejsze, znane wójtowi, wydarzenia 
mające miejsce na terenie gminy. Podczas ich lektury zauważalny jest 
jednak brak szczególnego zapału wśród tych urzędników do sporzą-
dzania bardzo dokładnych sprawozdań96. Przemarsz powstańców przez 
poszczególne miejscowości, pobyt w nich, zabór pieniędzy czy żywności 
to jedna grupa tematów omawianych przez wójtów w raportach. Drugą 
grupę, nieco mniej licznie reprezentowaną w dokumentach administracji, 
stanowią sprawozdania z bitew i potyczek, o których wójtowie zdołali 
się dowiedzieć lub co do których zostali zobowiązani przez swe władze 
zwierzchnie do złożenia opisu97.

94 APL, RGL, Adm. sygn. 1639, Raport Wójta gminy Lipiny z 28 I 1863 r., k. 59; tamże, 
Raport NPZ z 11 II 1863 r.; RGL Adm. sygn. 1641, Raport NPZ z 15 VI 1863 r. , k. 171.

95 APL, RGL, Adm. sygn. 1645, Raport NPZ z 7 IV 1863 r., k. 158.
96 APL, RGL, Adm. sygn. 1644, Raport NPZ z 19 XII 1863 r., k. 9. Wójt gminy Pasieki 

raportował na przykład o przejściu przez podległe mu terytorium kilkuset powstańców, pie-
szo w kierunku wsi Błażek, ale było to wszystko, o czym doniósł, nawet nie podał nazwiska 
dowódcy.

97 APL, RGL, Adm. sygn. 1640, Raport NPZ z 6 V 1863 r., k. 299; RGL, Adm. sygn. 1644, 
Raport NPZ z 11 II 1863 r., k. 207; Adm. sygn. 1640, Raport NPZ z 27 IV 1863 r., k. 257, i inne.
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Tematem doniesień wójtów były także i inne wydarzenia, mniej lub 
bardziej istotne98. Do tych bardziej istotnych można zaliczyć informację 
podaną w raporcie wójta gminy Łukowa. Pisał on, że po zrewidowaniu 
Lasu Borowieckiego, gdzie miały miejsce walki, znaleziono zwłoki dzie-
więciu osób99.

Wreszcie to przed wójtami ujawniali się członkowie oddziałów powstań-
czych, którzy rezygnowali z walki partyzanckiej. Przypadki dobrowolnego 
ujawniania się odnotowano już od sierpnia 1864 r.

Magistraty. W okresie powstania styczniowego szczególnie trudna 
i odpowiedzialna rola przypadła w udziale magistratom miast Ordynacji 
Zamojskiej. Musiały one radzić sobie zarówno z rekwizycjami powstańczy-
mi, jak i z brutalnością wojsk rosyjskich, której najbardziej spektakularnym 
przykładem były wydarzenia, jakie miały miejsce w Tomaszowie Ordynackim 
w lutym 1863 r.100. W swoich raportach magistraty zamieszczały także opisy 
drobniejszych wydarzeń, jak na przykład wiadomość o pobycie powstańców 
w Janowie Lubelskim i poborze do oddziału powstańczego włościanina 
Andrzeja Sowy101. O poborze do oddziału powstańczego doniósł także 
magistrat urzędowski102. Magistrat w Krzeszowie raportował natomiast 
o „naruszeniu spokojności publicznej nocną porą w mieście Krzeszowie 
przez urzędników tamecznej Komory Celnej Granicznej, Zalewskiego 
i Władysława Donaja [...]”103. Magistraty donosiły także o rekwizycjach 
dokonywanych przez powstańców czy też o zaborach kas miejskich104.

Magistraty podawały głównie wiadomości dotyczące miasta, którym 
zarządzały. Każde pojawienie się powstańców w mieście znajdowało od-
bicie w raportach władz miejskich, jednak informacje, jakie przekazywano 
Rosjanom, były z natury rzeczy dość ogólne. Na przykład magistrat szcze-
brzeszyński raportował w listopadzie o pobycie w mieście około 100-oso-
bowej partii powstańczej, która przechodziła traktem od Zwierzyńca ku 
Zamościowi, jednakże nazwiska dowódcy magistrat nie podał. Być może 
stało się tak dlatego, że oddział ten zatrzymał się w mieście tylko po to, by 

 98 APL, RGL, Adm. sygn. 1645, Raport NPZ z 24 II 1864 r.: na przykład wójt z Kłodnicy 
doniósł o odebraniu na stacji pocztowej Bełżyce papierów i ekspedycji rządowych.

 99 APL, RGL, Adm. sygn. 1640, Raport NPZ z 16 V 1863 r., doniesienie wójta z Łukowej.
100 APL, RGL, Adm. sygn. 1639, k. 136–137, Raport NPZ z 14 II 1864; Adm. sygn. 1638, 

Raport Magistratu m. Tomaszowa Ordynackiego do RGL z lutego 1863 r., k. 337–339.
101 APL, RGL, Adm. sygn. 1644, Raport NPZ z 24 III 1864 r., k. 315–316.
102 APL, RGL, Adm. sygn. 1642, Raport NPZ z 12 IX 1863 r., k. 243.
103 APL, RGL, Adm. sygn. 1640, Raport NPZ z 18 V 1863 r., k. 386; zawiera raport magi-

stratu krzeszowskiego z 15 V 1863 r.
104 APL, RGL, Adm. sygn. 1642, Raport NPZ z 5 IX 1863 r., k. 227; Adm. sygn. 1640, 

Raport NPZ z 11 V 1863 r., k. 337: zawiera raport magistratu kraśnickiego o zabraniu przez 
powstańców z kasy miejskiej 18 rubli. Podobnie donosił magistrat tarnogrodzki w raporcie 
z 8 II 1863 r., a w wymienionym raporcie NPZ z 14 II 1863 r., k. 137: z kasy miejskiej zabrano 
wówczas 622 ruble i 50 kopiejek.
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kupić trochę cygar i papierosów105. O pobycie powstańców zgłosił drogą 
urzędową również magistrat józefowski106.

Magistraty donosiły także o drobnych potyczkach i napadach na żoł-
nierzy rosyjskich, tak jak to miało miejsce w Józefowie Ordynackim, kiedy 
to zabito kilku kozaków, a kilku raniono. Ogólnie należy stwierdzić, że 
w zachowanych dokumentach brak jest śladów antynarodowej działalności 
magistratów. Uległość i pilność w raportach wynikała raczej ze strachu 
przed karą i z obowiązków, jakie spoczywały na pracownikach magistra-
tów, niż z wrogiego nastawienia do powstania i powstańców.

Burmistrzowie. Burmistrzowie byli kolejną grupą, która odegrała 
istotną rolę w relacjonowaniu wydarzeń rozgrywających się na terenie 
Ordynacji podczas powstania styczniowego. W okresie tym urzędnikom 
przychodziło nieraz podejmować bardzo trudne decyzje. Z jednej strony, 
byli surowo oceniani przez powstańców, jako kolaborujący z władzami 
rosyjskimi. Z drugiej strony, Rosjanie nie dowierzali burmistrzom-Pola-
kom i – w odróżnieniu od powstańców – skłonni byli traktować ich jak 
zwykłych buntowników.

Burmistrzowie zaś, manewrując między Scyllą a Charybdą, starali się, 
na miarę swych zdolności, wypełniać powierzone im obowiązki. Donosili 
zatem o wszystkim, czego tylko mogli się dowiedzieć. Tak właśnie zrobił 
m.in. burmistrz Frampola, zawiadamiając władze o nalepianiu kartek za-
kazujących kupna zabudowań107.

W niektórych przypadkach burmistrzowie nie donosili o pewnych wy-
darzeniach, ale trudno jest w świetle zachowanych dokumentów ustalić, 
czym to było powodowane108. Można się tylko domyślać, że wynikało to 
z solidarnej wobec społeczeństwa postawy tych urzędników. Niektórzy 
z nich byli jednak na tyle pilni, że aresztowali pojedynczych powstańców109. 
Czasem jednak i oni sami trafiali do aresztu110.

Większość raportów sporządzanych przez burmistrzów była bardzo 
niedokładna. Wyglądało to tak, jakby urzędnicy ci, zresztą podobnie do 
innych pracowników administracji ordynackiej, z jednej strony, chcieli 
wykazać się swą pilnością po to, by nie zostać zganionymi przez władze 
zwierzchnie, a z drugiej strony, raporty były na tyle niejasne, że faktycznie 
niewiele mówiły. To właśnie od burmistrza wiemy o ucieczce Władysława 
Jaźnickiego, kasjera miejskiego z Urzędowa, do oddziału powstańczego. 

105 APL, RGL, Adm. sygn. 1643, Raport NPZ z 25 XI 1863 r., k. 217.
106 APL, RGL, Adm. sygn. 1643, Raport NPZ z 11 XI 1863 r., k. 160–161.
107 APL, RGL, Adm. sygn. 1641, Raport NPZ z 1 VII 1863 r., k. 224.
108 APL, RGL, Adm. sygn. 1639, Raport NPZ z 30 II 1863 r., k. 116.
109 APL, RGL, Adm. sygn. 1642, Raport NPZ z 12 IX 1863 r., k. 244–245.
110 APL, RGL, Adm. sygn. 1642, Raport NPZ z 5 IX 1863 r., k. 226: wg burmistrza partia, 

która go zaaresztowała, miała liczyć około 2 tys. ludzi i była dowodzona przez Lelewela.
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Jaźnicki zabrał ze sobą kasę miejską. Burmistrz nie podał jednak w swym 
raporcie, ile pieniędzy było w kasie111.

Ogólnie należy stwierdzić, że urzędnicy zajmujący się funkcjonowaniem 
administracji ordynackiej w okresie powstania styczniowego stanęli przed 
bardzo poważnym wyzwaniem. Z jednej strony, powinność narodowa 
nakazywała im lojalność wobec powstańców, z drugiej strony, przysięgali 
na wierność carowi jako polskiemu królowi, a ponadto winni byli posłu-
szeństwo swoim zwierzchnikom. 

Wielu z nich wzięło czynny udział w walkach, jak choćby bohater 
walk spod Tomaszowa – Gramowski. Wielu też przypłaciło życiem bądź 
więzieniem swoją patriotyczną postawę w tym czasie.

STARCIA ZBROJNE NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIEGO 
PODCZAS POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Po wydarzeniach, jakie miały miejsce 5 lutego w Tomaszowie Ordynackim, 
jeszcze dwukrotnie w lutym 1863 r. Rosjanie mieli do czynienia z od-
działami powstańczymi. Po raz pierwszy doszło do walki 8 lutego, kiedy 
to po „mordach w Tomaszowie” oddziały rosyjskie pod dowództwem 
Jemanowa podążyły do Zwierzyńca, gdzie spaliły zamek i folwark Ordynacji 
Zamojskiej112. Wówczas też Rosjanie natknęli się na powstańców; doszło do 
walki, w trakcie której większa część insurgentów poległa, a 20 dostało się 
do niewoli. Pomimo to kolejny oddział powstańczy 14 lutego napadł na 
Tarnogród i stacjonujących tam powstańców i zmusił ich do opuszczenia 
miasta113. Było to już drugie najście powstańców na Tarnogród w lutym 
1863 r. 8 tego miesiąca „uzbrojeni ludzie” weszli do tego miasteczka i „za-
brali kasie miejskiej rbl. sr. 622 kop. 50 [...]”114. 20 marca 1863 r. doszło do 
starcia pod wsią Potok. Było to powiązane z pojawieniem się na terenie 
Lubelszczyzny oddziału prowadzonego przez płk. Leona Czachowskiego, 
któremu towarzyszył major Żalplachta. Oddział powstańczy liczący 800 
ludzi starł się z siłami rosyjskimi składającymi się z 7 kompanii piechoty, 
1 szwadronu ułanów i 100 kozaków. Po jednogodzinnej walce Rosjanie, 
poniósłszy ciężkie straty, cofnęli się zupełnie, zaś Czachowski posunął 
się na północ i przeszedł rzekę Tanew115. Po starciu opodal wsi Potok 
Czachowski stanął obozem w lesie niedaleko wsi Suszka. Na odpoczywa-
jących tam powstańców uderzyli Rosjanie pod dowództwem Miednikowa, 

111 APL, RGL, Adm. sygn. 1639, Raport NPZ z 11 II 1863 r., k. 116.
112 S. Z i e l i ń s k i, dz. cyt., s. 83; APL, RGL, Adm. sygn. 1639, Raport NPZ z 15 II 1863 r., 

k. 113.
113 S. Z i e l i ń s k i, dz. cyt., s. 84.
114 APL, RGL, Adm. sygn. 1639, Raport NPZ z 2/14 II 1863, k. 137.
115 S. Z i e l i ń s k i, dz. cyt., s. 85.
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wzmocnieni nowymi oddziałami. Jeden z autorów tak opisywał starcie, 
do którego wówczas doszło:

Moskale [...] uderzyli o godzinie 3 po południu na powstańców. Pierwsi rzucili się ułani, 
a za nimi kozacy wpław, lecz przyjęci krzyżowym ogniem musieli się cofnąć. Wówczas pie-
chota przeszedłszy w bród rzekę, zaczęła atakować pozycje powstańców, lecz podobnie jak 
konnica została zmuszona do zaprzestania ataku. Wtedy Moskale zaczęli rozwijać kolumny po 
skrzydłach powstańczego oddziału, aby go osaczyć, wobec czego Czachowski nakazał odwrót 
i oddział ku północy prowadząc, przeszedł wieś Suszki, gdzie stoczył ponownie utarczkę116.

Kolejne starcie powstańców z wojskiem rosyjskim nastąpiło 21 marca 
1863 r. pod Ciosmami, kiedy to Czachowski został zaatakowany przez 
Rosjan znajdujących się w „przeważającej liczbie”. Po trzygodzinnej wal-
ce Rosjanie wycofali się do Huty Krzeszowskiej. W potyczce poległo 17 
powstańców, a 40 rannych odesłano do Janowa. Rosjanie ponieśli straty 
o wiele większe, bowiem „z całego szwadronu dragonów ocalało podobno 
35, a z jednej seciny kozaków tylko 20 Moskali”117.

W drugiej dekadzie kwietnia pojawił się na terenie Ordynacji Zamojskiej 
oddział płk. Lelewela Borelowskiego. Tworzyło go 300 dobrze uzbrojo-
nych ludzi, którzy obozowali w lasach między Borowcem a Majdanem 
Sopockim. Oddział Lelewela natknął się na Rosjan idących z Tarnogrodu, 
pod dowództwem majora Szternberga, w sile 1000 ludzi. Powstańcy zostali 
zaatakowani w chwili, gdy zajmowali silną pozycję na uroczysku Rudka. 
O czwartej po południu Rosjanie, podzieleni na kilka drobnych oddziałów, 
zaatakowali powstańców od strony Majdanu Sopockiego. W efekcie tego 
część oddziału powstańczego została odcięta od głównych sił i wyparta 
na terytorium austriackie118.

W kwietniu miały miejsce jeszcze trzy potyczki. Pierwszą stoczono 
pod Borowymi Młynami, gdzie powstańcy natknęli się na wojska rosyj-
skie, które opuściły Janów. Po utarczce przywieziono do Janowa kilku 
poszkodowanych żołnierzy. Jeden z ranionych kozaków zmarł w drodze. 
Jak stwierdzono po bitwie, zabitych zostało trzech żołnierzy i sześciu po-
wstańców119. Niedługo potem doszło do starcia pod Józefowem. Pod tą 
miejscowością na oddział Lelewela, który dążył do połączenia swych sił 
z Jeziorańskim, w lesie między wsią Osuchy a Józefowem natarła kolumna 
majora Ogalina i podpułkownika Tołmaczewa w sile czterech rot piechoty 
z dwiema armatami i seciną kozaków120. Skoro tylko Rosjanie dali ognia 
rotowego, Borelowski zorientował się, że ma do czynienia ze znacznie 
silniejszym od siebie przeciwnikiem, wezwał więc do siebie ochotników 

116 Tamże, s. 85, wieś Suszki mylnie jest określana przez Zielińskiego jako „Suszka”.
117 Tamże, s. 86.
118 Tamże.
119 APL, RGL, Adm. sygn. 1640, Raport NPZ z 8/20 IV 1863 r., k. 161.
120 S. Z i e l i ń s k i, dz. cyt., s. 87.
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dla osłony wycofującego się oddziału. Około 70 powstańców stawiło się 
na apel i krótko, choć bohatersko, opierało się Rosjanom. Część ochotni-
ków poległa, a część przedostała się za kordon; swoją postawą umożliwili 
jednak wymknięcie się Lelewela z resztką oddziału. W starciu poległo 27 
powstańców121. 6 maja doszło do bitwy pod Kobylanką. Rosjanie skoncen-
trowali wówczas przeciw powstańcom aż 2 tysiące żołnierzy. Walka trwała 
5 godzin. Na rosyjski ogień rotowy powstańcy odpowiedzieli tyralierą, 
a żaden z ich pojedynczych strzałów nie chybiał celu. Doszło do walki 
na bagnety. W wyniku tego Rosjanie zostali odrzuceni na całej linii. Po 
ostatnim natarciu powstańców Rosjanie cofnęli się bez walki w kierunku 
na Józefów i Tomaszów122. 13 stycznia 1864 r. doszło do starcia pod Starym 
Zamościem, a 7 lutego widziano oddział powstańczy przechodzący przez 
wieś Boiska123.

Na wiosnę 1864 r., kiedy powstanie zaczęło powoli wygasać, znaczna 
część powstańców wróciła do swoich domów, zaś niemały procent zna-
lazł się w rosyjskich więzieniach. Pozostały niespełnione nadzieje i wiele 
osieroconych rodzin, tak po wsiach i miastach, jak i szczególnie po szla-
checkich zaściankach.

Podczas powstania styczniowego stoczono około 1200 potyczek. Część 
z nich miała miejsce na terenie powiatu tomaszowskiego. Przez szere-
gi powstańcze przeszło 200 tys. osób, 30 tys. spośród nich zginęło. Na 
Syberię wywieziono 40 tys. ludzi, byli to głównie mieszczanie, duchowni 
i sporo szlachty. W stosunku do chłopów zastosowano taryfę ulgową. Po 
kilkudziesięciu latach połowa z tych wywiezionych powróciła do kraju.

121 Tamże.
122 Tamże, s. 88–89.
123 APL, RGL, Adm. sygn. 1644, Raport NPZ z 30/11 II 1864, k. 207.



Dzieje Cukrowni w Wożuczynie w latach 1913–1944

101

Rocznik Tomaszowski 1(2)

Badania nad problematyką przemysłu Lubelszczyzny w okresie rozwoju 
kapitalizmu rozpoczęły się od niedawna. Podstawową gałęzią gospodarki 
Lubelszczyzny było rolnictwo. W sytuacji rolniczego charakteru tego re-
gionu ważną rolę spełniał przemysł rolno-spożywczy. W posiadłościach 
obszarniczych wpływał na intensyfikację gospodarki, stwarzał możliwości 
uzyskania pracy na wsi, a przez udział w eksporcie poprawiał bilans han-
dlowy. Spośród wszystkich gałęzi przemysłu rolno-spożywczego największy 
wpływ na postęp agrotechniczny wywierał przemysł cukrowniczy. Uprawa 
buraka cukrowego przyczyniła się do upowszechnienia nowoczesnych 
metod uprawy roli, zastosowania nowych narzędzi w rolnictwie. Ważną 
rolę w powstawaniu przemysłu cukrowniczego odegrał rozwój komunika-
cji, w szczególności zaś kolejnictwo. Pozwoliło ono rozwiązać skutecznie 
problem masowego transportu przede wszystkim jeśli chodzi o dowóz 
podstawowego surowca w postaci buraka cukrowego.

Powstanie na Lubelszczyźnie różnych instytucji kredytowych przyczy-
niło się także w znacznym stopniu do rozwoju przemysłu tego regionu.

Postarałem się zebrać wiadomości dotyczące rozwoju cukrownictwa 
na ziemiach polskich, nakreślić krótką historię tej gałęzi przemysłu, która 
już przed stu laty poczęła rozwijać się we wszystkich dzielnicach Polski. 
Przede wszystkim chcę przedstawić dzieje Cukrowni „Wożuczyn” od 
początku powstania do 1944 r.

Ramy chronologiczne pracy obejmują lata 1913–1944. Rok 1913 wiąże 
się z ukończeniem budowy i początkiem pierwszej kampanii cukrowni-
czej. Końcowa data – rok 1944 – to koniec II wojny światowej i powstanie 
nowego ustroju w Polsce oraz przejęcie zakładu pod zarząd państwa.

Praca składa się z trzech części. Część pierwsza omawia początki prze-
mysłu cukrowniczego na ziemiach polskich w Galicji, zaborze pruskim 
i Królestwie Polskim. Analizuje sytuację gospodarczą przed I wojną świa-
tową. Porusza niektóre problemy przemysłu cukrowniczego tych terenów, 

Bolesław Fus
(Tomaszów Lubelski)

DZIEJE CUKROWNI W WOŻUCZYNIE  
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obejmuje dane dotyczące powstania Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni 
„Wożuczyn” i początkowej działalności do roku 1919. W części tej doko-
nano analizy struktury organizacyjnej, kapitału, budowy cukrowni, bazy 
surowcowej, produkcji, rynków zbytu i problem siły roboczej.

W części drugiej zanalizowano działalność zakładu w Polsce niepodległej, 
omawiając zniszczenia wojenne i organizację przemysłu cukrowniczego. 
Dalej scharakteryzowano fabrykę w okresie kryzysu i depresji pokryzysowej.

W części trzeciej przedstawiono przygotowania zakładu na wypadek 
wojny, straty poniesione we wrześniu i październiku 1939 r. oraz funk-
cjonowanie cukrowni w warunkach okupacji niemieckiej.

Praca niniejsza została oparta na materiałach archiwalnych zgroma-
dzonych w Archiwum Państwowym im. Bernarda Morando w Zamościu, 
które stanowią podstawowy zasób źródłowy dla prezentowanego tematu, 
oraz Archiwum Zakładowym Cukrowni „Wożuczyn” w Wożuczynie.

CUKROWNICTWO W KRÓLESTWIE POLSKIM

Ze wszystkich ziem polskich najbardziej dynamicznie rozwijało się cu-
krownictwo w Królestwie Polskim. Rząd Królestwa Polskiego od początku 
rozumiał potrzebę uruchomienia rodzimej produkcji cukru z buraków. 
Wysyłano więc z powodzeniem młodych polskich techników za granicę 
celem zbadania tamtejszych udoskonaleń technicznych. W trosce o zbu-
dowanie kompletnego przemysłu cukrowniczego rząd odmawiał jednak 
rzutkim kupcom zgody na zakładanie rafinerii. Po aferach rządowych, 
gdy ster polityki gospodarczej objął książę Drucki-Lubecki, rozważano 
dwie możliwości:

1) stworzenia z pomocą kapitału obcego krajowego przemysłu rafine-
ryjnego,

2) stworzenia cukrowni przerabiających surowiec krajowy; przeważyła 
koncepcja druga1.

W roku 1826 Henryk hrabia Łubieński założył pierwszą w Królestwie 
Polskim i pracującą do dzisiaj cukrownię buraczaną w Częstocicach. Data 
ta jest uważana za moment narodzin polskiego przemysłu cukrownicze-
go. Za przykładem Łubieńskiego poszli inni. W roku 1829 Francuz baron 
Piotr Galichet zbudował cukrownię w Izdebnie pod Błoniem. Powstanie 
listopadowe przerwało na kilka lat tak pomyślnie rozpoczęty rozwój prze-
mysłu cukrowniczego w Królestwie. Dopiero później zaczęły pojawiać się 
nowe zakłady. W roku 1840 było w Królestwie kilkanaście wytwórni cukru 
zatrudniających około 700 robotników i produkujących ponad 3 mln ton  
cukru.

 1 Dzieje cukrownictwa w Polsce, red. A. Łuczak, Poznań 1981, s. 97.
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Do najważniejszych okoliczności sprzyjających rozwojowi ówczesnego 
cukrownictwa należały: polityka państwa, dostateczna ilość dobrego surow-
ca, dostatek kapitałów, odpowiednia siła robocza. Rząd starał się zwalczać 
groźną konkurencję, jaką był przywóz cukru z krajów ościennych. Aby 
temu zapobiec, wprowadzono w 1843 r. cechowanie cukru.

Przejawem protekcyjnej polityki rządu w stosunku do cukrownictwa 
było m.in. zwalnianie z poboru do wojska wykwalifikowanych majstrów 
i robotników. Starał się on także o upowszechnienie wiedzy technologicznej 
oraz ekonomicznej2.

W latach 1847–1852 obserwuje się przemiany techniczne w przemyśle 
cukrowniczym. O postępie można mówić już wtedy, gdy zastosowano 
ogrzewanie soku parą kotłową oraz gotowanie pod zmniejszonym ciśnie-
niem. Od roku 1853 do otrzymywania soku, zamiast maceracji, stosowano 
prasy hydrauliczne. W roku 1883 wykorzystano dyfuzory, których to wpro-
wadzenie wpłynęło na dalszy wzrost wydajności cukru z 1 q buraków3.

Istotnym czynnikiem przyspieszającym postęp techniczny w cukrow-
niach Królestwa była polityka podatkowa władz carskich. Przepisy prawne 
wprowadzone w tym zakresie faworyzowały zakłady dyfuzyjne, ustalając 
wyższe opodatkowanie cukrowni prasowych, co przyspieszyło ich przej-
ście na dyfuzję4. W tym ostatnim dziesięcioleciu przed I wojną światową 
pracowano nad wydłużeniem i udoskonaleniem systemu odparowania 
i lepszego wykorzystania ciepła. Instalowano kotły o ciśnieniu do 16 at-
mosfer na parę przegrzaną oraz wprowadzano centralne maszyny parowe 
wentylowane z przeciwciśnieniem do 1,5 atmosfery. Istotnym wyrazem 
postępu technicznego pod koniec wieku XIX i na początku XX było 
wprowadzenie prądu elektrycznego, najpierw do celów oświetleniowych, 
a następnie do napędu poszczególnych urządzeń lub pomp wirowych przy 
pomocy silników elektrycznych, znacznie wygodniejszych od parowych5.

POWSTANIE TOWARZYSTWA AKCYJNEGO

Wożuczyn to wieś i osada położona w gminie Rachanie (wcześniej 
w gminie Komarów), powiat Tomaszów Lubelski, w województwie lubel-
skim. Jest oddalona o kilkanaście kilometrów od Tomaszowa Lubelskiego, 
z jednej strony, i od Zamościa, z drugiej. 

Ostatnim jego właścicielem, tak jak i przylegającego do niego Michalowa, 
był Józef Tomasz Wydżga herbu Jastrzębiec, bogaty ziemianin, który miał 

 2 Z. P r z y r e m b e l, Historia cukrownictwa w Polsce, Warszawa 1927, s. 124.
 3 B. M i k u l e c, Małopolskie Towarzystwo Cukrownicze 1894–1939, Lublin 1987, s. 161.
 4 Tamże, s. 162.
 5 Tamże, s. 168.
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m.in. w posiadaniu majątki Łykoszyn i Skierbieszów. Jego krewny Stefan 
Wydżga był właścicielem dóbr Raciborowice w powiecie chełmskim. Ziemia, 
na której miała powstać cukrownia, należała wcześniej do ojca Tomasza, 
tj. Markiełły Wydżgi.

Ziemia ta, według miar rosyjskich, zajmowała powierzchnię „81 morgów, 
59 prętów, 41 dziesiętnic, 1467 kwadratowych sążni”. Można więc przy-
jąć, że był to obszar nie mniejszy niż 46 hektarów. Na własność otrzymał 
ją Tomasz Wydżga zgodnie z prawem po śmierci swojego ojca na mocy 
aktu z 13 czerwca 1895 r.6. Plany ziemi były przechowywane w Księdze 
Hipotecznej Michalowa pod literami: D1, E1, F1, G1. Na tym terenie grupa 
okolicznych ziemian postanowiła wybudować fabrykę cukru. Pomysł 
zrodził się w gronie, do którego należeli: sam właściciel Wożuczyna Józef 
Tomasz Wydżga, Stanisław Kowerski – właściciel wzorowo prowadzone-
go gospodarstwa rolniczo-przemysłowego w Dubie, absolwent studiów 
prawniczych w Halle, oraz hrabia Aleksander Szeptycki z Łabuń, mający 
w posiadaniu jeszcze Grodysławice, Nadolce, Podhajce, Pukarzów, Zimno, 
Łaszczów, Ciotuszę Starą (około 5074 ha). Wcześniej postanowiono zbadać, 
czy gleba i rynki zbytu byłyby sprzyjające do rozwinięcia interesu.

Tomasz Wydżga jako właściciel i użytkownik tych terenów zgodził 
się odsprzedać dwie działki na konto przyszłej cukrowni. Były to: działka 
o powierzchni 30 dziesiętnic 1795 kwadratowych sążni, oznaczona literą 
B1 oraz działka łąki nazwana Popowszczyzna i Zastanie o powierzchni 
około 28 arów. Pierwsza działka użyta została pod budowę cukrowni. 
Łąka natomiast oddana była w dzierżawę. Swoją ziemię Wydżga sprzedał 
za 8800 rubli7. Było to w roku 1911.

Jako właściciel folwarku Michalów i majątku Wożuczyn Wydżga pozwolił 
korzystać z wody pochodzącej z rzeczki Wożuczynka, z tym zastrzeże-
niem, że fabryka miała prawo podwyższać poziom wody w rzece tak, by 
woda nie zatapiała koła w młynie „Wygoda”. W przypadku niedostatku 
wody w rzece dla funkcjonowania fabryki Wydżga zobowiązał się spusz-
czać wodę w miarę potrzeby ze swoich stawów i sadzawek w majątku 
Wożuczyn. Jeśli następował całkowity brak wody, to Wydżga spuszczał 
wodę z większego stawu, znajdującego się obok młyna „Wygoda”. W tym 
przypadku właściciel majątku Wożuczyn otrzymywał odpowiednie wyna-
grodzenie za czas przestoju, po 10 rubli za każdy dzień przerwy w pracy. 
W czasie kampanii Wydżga zobowiązał się nie wstrzymywać niezbędnego 
dla fabryki przelewu wody8. Oprócz tego dał też fabryce prawo prze-
prowadzenia przez terytorium Michalowa i Wożuczyna wąskotorowych 

 6 Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim (dalej SRT), Księgarnia hipoteczna dóbr „Wo-
żuczyn” (dalej Ks. hip.), s. 814–819.

 7 SRT, Ks. hip., s. 820.
 8 SRT, Ks. hip., s. 25.
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kolejek żelaznych oraz prawo do korzystania z dróg publicznych na te-
renie swoich majątków. Szczególnie chodziło tu o jedną drogę publiczną 
od młyna „Wygoda” do miejscowości Rachanie i drugą drogę z Rachań 
do Michalowa, aż do granicy w rejonie folwarku Grodysławice9. Wydżga 
miał z kolei prawo do korzystania w czasie istnienia fabryki ze wszyst-
kich odpadów z okolicznych dolin, nawozów zwierząt, ale tylko tych, 
które będą się znajdować na placu fabrycznym, z wyjątkiem nawozu ze 
stajni i obór. Po spełnieniu tych formalności powstała spółka w osobach: 
Wydżga, Szeptycki i Kowerski. Pełna nazwa spółki brzmiała: Cukrownia 
„Wożuczyn” Spółka Akcyjna. Ustawę Towarzystwa Akcyjnego władze 
rosyjskie zatwierdziły 4 sierpnia 1912 r.

Celem Spółki Akcyjnej Cukrowni „Wożuczyn” było prowadzenie 
cukrowni i rafinerii w osadzie fabrycznej Wożuczyn, wyrób i sprzedaż 
cukru we wszystkich postaciach oraz produktów pobocznych fabrykacji, 
a także prowadzenie gospodarstwa rolnego i przemysłów połączonych 
z gospodarstwem. Towarzystwo Akcyjne prowadziło gospodarstwo na 
terenie własnych folwarków: Grodysławic i Michalowa. Własnej ziemi 
posiadała fabryka w liczbie 68 mórg 212 prętów, z których 18 mórg było 
pod zabudową fabryki, 15,5 morgi pod polami irygacyjnymi, a reszta pod 
osadą fabryczną, ogrodem. Wspomniany folwark Grodysławice posiadał 
wielkość ziemi w liczbie 339 mórg, 268 prętów, a folwark Michałów 357 
mórg, 150 prętów10.

 9 SRT, Ks. hip., s. 10.
10 SKT, Ks. hip., s. 15.

Tabela l. Rejestr gruntów Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni „Wożuczyn” z 1911 r.

Położenie, podziały  
i nomenklatury

Ogółem  
powierzchni Grunty orne Łąki oddzielone Granice dróg

dzieś. sążnie dzieś. sążnie morgi pręty dzieś. sążnie

Rów przy granicy 180 180

Pola 10 665 10 665

Rowy 2 2

Rów przy łące 73 73

Droga wśród pól 494 494

Pole za drogą 152 200 15 2200

Łąka w polu 163 163

Łąka między rowami 601 601

Rów przy granicy

Łąka w klinie 1 2173 1 21 73

Ogółem 165 4549 10 680 2203 2937 747

Źródło: APZ, CW, sygn. 126.
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Władzę Towarzystwa stanowiły następujące organy: Zarząd, Komisja 
Rewizyjna i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zarząd był organem 
wykonawczym Towarzystwa i reprezentował je na zewnątrz. Do jego 
głównych kompetencji należało: prowadzenie całokształtu interesów cu-
krowni, zarządzanie jej majątkiem trwałym i obrotowym, przyjmowanie 
i zwalnianie pracowników, ustalanie wysokości wynagrodzenia dla służby 
oraz robotników, przedkładanie Radzie Nadzorczej okresowych sprawo- 
zdań z działalności przedsiębiorstwa, zwoływanie ogólnego zgromadzenia 
oraz decydowanie we wszystkich sprawach, które nie były zastrzeżone dla 
Rady Nadzorczej i ogólnego zgromadzenia.

Zarząd Spółki składał się z co najmniej trzech członków wybranych 
spośród akcjonariuszy na przeciąg 3 lat. Członkowie Zarządu wybierali 
corocznie spośród swego grona prezesa i jego zastępcę. W czasie ustąpienia 
członków Zarządu przed terminem, na jaki zostali wybrani, Zarząd miał 
prawo dokooptować spośród akcjonariuszy nowego członka Zarządu na 
czas do najbliższego Walnego Zgromadzenia. Wybrany lub dokooptowany 
na członka Zarządu musiał posiadać przynajmniej 40 akcji. Zarząd zbierał 
się w miarę potrzeby. Jego uchwały zapadały większością głosów. Zarząd 
mianował z grona swoich członków lub spoza nich dyrektora zarządzają-
cego i określał jego kompetencje, wysokość wynagrodzenia oraz wysokość 
kaucji w postaci akcji.

W skład pierwszego Zarządu weszli założyciele fabryki. Dyrektorem 
zarządzającym został inżynier Jan Szanecki. Dyrektor uczestniczył w po-
siedzeniach Zarządu z głosem doradczym. Korespondencję w imieniu 
spółki oraz umowy handlowe i czeki podpisywał jeden członek Zarządu 
względnie dyrektor zarządzający. Natomiast weksle, pełnomocnictwa, akty 
hipoteczne i notarialne podpisywało dwóch członków Zarządu łącznie 
z dyrektorem. Do odbioru z poczty pieniędzy, przesyłek wartościowych 
i dokumentów wystarczył podpis jednego członka Zarządu lub dyrektora. 
Członkowie Zarządu otrzymywali za swą pracę wynagrodzenie drogą 
odliczenia części rocznych zysków11.

Komisja Rewizyjna składała się z pięciu osób wybieranych na okres 
roczny przez Walne Zgromadzenie spośród akcjonariuszy zwykłą większo-
ścią głosów. W jej skład wchodzili: Edward Pieńkowski, Ludwik Zawadzki, 
Feliks Miłobędzki, Stanisław Kowerski i Stanisław Sękowski12. Sprawowała 
ona nadzór nad funkcjonowaniem całego przedsiębiorstwa. Prawa, jakie 
przysługiwały akcjonariuszom do udziału w zarządzaniu majątkiem 
Towarzystwa, realizowali oni przez udział w Walnym Zgromadzeniu, 

11 S. W y k r ę t o w i c z, Przemysł cukrowniczy w zachodniej Polsce w latach 1919–1939, Poznań 
1962, s. 17–18.

12 Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej APZ), Cukrownia „Wożuczyn” (dalej CW), 
sygn. 1.
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które odbywało się najczęściej w miejscu siedziby Spółki. Zwyczajne Walne 
Zgromadzenie odbywało się corocznie w ciągu 5 miesięcy po upływie 
roku obrotowego.

Do najważniejszych kompetencji Walnego Zgromadzenia należało:
– zatwierdzenie rocznego sprawozdania ze stanu interesów spółki, 

jej bilansu oraz rachunków zysków, strat za ubiegły rok, podejmowanie 
uchwał w sprawie podziału zysków, w szczególności zaś określenie wy-
sokości dywidendy, odpisów amortyzacyjnych i zwiększenie funduszu 
rezerwowego;

– udzielenie absolutorium ustępującym władzom Spółki i wybór nowej 
Rady Nadzorczej oraz zatwierdzenie członków Zarządu;

– zmiana statutu i emisje nowych akcji, podwyższanie lub obniżanie 
dotychczasowego kapitału zakładowego oraz rozwiązywanie spółki13.

Akcjonariusze mogli uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście 
lub przez pełnomocników, przy czym pełnomocnikami byli tylko akcjo-
nariusze. Dla ważności Walnych Zgromadzeń wymagana była obecność 
akcjonariuszy lub ich pełnomocników reprezentujących łącznie co najmniej 
połowę kapitału akcyjnego.

Kapitały własne Towarzystwa Akcyjnego dzieliły się na dwie pod-
stawowe grupy: kapitał zakładowy i rezerwowy14. Kapitał zakładowy 
stanowił zasadniczą podstawę materialną cukrowni spółkowych i główne 
ich zabezpieczenie kredytowe. Kapitał zapasowy, zwany inaczej rezerwo-
wym, pochodził z odpisów zysku. Minimum, jakie należało przelewać na 
wspomniany kapitał, wynosiło według polskiego prawa spółkowego 8% 
czystego zysku rocznie. Odpisy te miały być dokonywane dopóty, dopóki 
kapitał zapasowy nie osiągnie przynajmniej trzeciej części wysokości ka-
pitału zakładowego. Kapitał zakładowy pochodził w zależności od typu 
spółki z emisji akcji lub udziałów. Udziały były emitowane wyłącznie na 
nazwisko. Akcje natomiast były imienne i na okaziciela. Zarówno udziały, 
jak i akcje imienne były uprzywilejowane. Nabycie ich nakładało na wła-
ściciela statutowy obowiązek plantowania buraków cukrowych na ściśle 
określonym areale ziemi. W praktyce więc udziałowcem lub akcjonariuszem 
imiennym mogły zostać tylko osoby prowadzące własne lub dzierżawione 
gospodarstwo rolne15.

Liczba akcjonariuszy i udziałowców stale wzrastała. Przeważającą część 
wkładów stanowił kapitał ziemiański. Większość akcjonariuszy rekrutowała 
się spośród miejscowych obszarników, dla których cukrownia stanowiła 
niejako przedłużenie działalności produkcyjnej gospodarstw rolnych16. 

13 Tamże.
14 B. M i k u l e c, dz. cyt., s. 21–22.
15 S. W y k r ę t o w i c z, dz. cyt., s. 61.
16 Tamże, s. 62.
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Kapitał założycielski Towarzystwa, które przystąpiło do budowy fabryki, 
określono na 2 400 000 złotych i emitowano 9600 akcji po 250 złotych każ-
da. Akcje Spółki opiewały na okaziciela. Do każdej akcji dołączano arkusz 
kuponów do odbioru dywidendy w ciągu 10 lat. Na kuponach oznaczało 
się numer akcji, do której należały, oraz kolejne lata. Po upływie każdych 
10 lat właściciele otrzymywali nowe arkusze kuponowe na następne 10 
lat. Kupony nie mogły być odstępowane oddzielnie od samych akcji 
z wyjątkiem kuponów za czas ubiegły i rok bieżący. W razie zagubienia 
akcji lub kuponów obowiązywały przepisy ustawy o zagubionych tytu-
łach na okaziciela. Spółka mogła podwyższać kapitał akcyjny w drodze 
emisji nowych akcji. Kapitał akcyjny był obniżany przez umorzenie części 
akcji z czystego zysku. Podwyższenie lub obniżenie tego kapitału było 
dokonywane na mocy uchwały Walnego Zebrania Akcjonariuszy przez 
zmianę właściwych postanowień statutu. Uchwalało ono takie umorzenie 
części akcji z czystego zysku w drodze wykupu bez obniżenia wysokości 
kapitału akcyjnego17.

BUDOWA CUKROWNI „WOŻUCZYN”

Po otrzymaniu zatwierdzenia ustawy Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni 
„Wożuczyn” przystąpiono do budowy fabryki według projektu szwedzkiej 
firmy „Bovman-Szwede” z Warszawy. Budowę cukrowni, prowadzoną na 
miejscu, rozpoczęto w roku 1911 i planowano ukończyć w 1913 r., aby jesz-
cze we wrześniu tego roku rozpocząć pierwszą kampanię cukrowniczą18. 
Fabryka miała rozwijać działalność na terenie powiatu tomaszowskiego, 
hrubieszowskiego, zamojskiego oraz Rawy Ruskiej i Sokala. Za lokaliza-
cją cukrowni w Wożuczynie przemawiało wiele czynników. Położenie 
wsi Wożuczyn w pasie urodzajnych gleb ciągnących się od wschodnich 
granic państwa dawało gwarancję zapewnienia cukrowni odpowiedniej 
ilości surowca do produkcji. Dobre położenie w rejonie urodzajnych gleb 
wpływało na zmniejszenie kosztów związanych z transportem surowca. 
Rzeczka Wożuczynka, przebiegająca w pobliżu fabryki, zapewniała na-
turalne źródło wody. Teren, który wybrano pod budowę cukrowni, był 
mokradłem o glebie ilastej. Układ topograficzny terenu sprawił, że była 
to jedyna cukrownia w Polsce, gdzie wykorzystano różnicę wysokości 
terenu do spławiania buraków bez konieczności stosowania podnośników 
buraków do płuczki19.

17 APZ, CW, sygn. 1.
18 Materiały przechowywane w zbiorach dyrekcji Cukrowni „Wożuczyn”.
19 Tamże.
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Przeludnienie przylegających do fabryki terenów dawało możliwość 
zapewnienia fabryce taniej siły roboczej. Niektórzy, jeszcze żyjący pra-
cownicy fizyczni, wdzięczni byli właścicielom za wybudowanie zakładu, 
twierdząc, że fabryka specjalnie w tym miejscu powstała, aby więcej ludzi 
mogło pracować i zarabiać na utrzymanie rodziny20.

Należy podkreślić, że organizacja budowy cukrowni była dość sprawna, 
tak że w roku 1913 obiekt był gotowy do rozpoczęcia kampanii cukrow-
niczej. A trzeba przyznać, że budowa zakładu była trudna ze względu 
na brak środków transportu, kolei, dróg bitych21. W związku z tym, że 
najbliższa stacja kolejowa Kolei Nadwiślańskiej (1877) była w Rejowcu, 
oddalonym od Wożuczyna około 100 km, transport wszystkich urządzeń 
cukrowniczych odbywał się przy pomocy specjalnie skonstruowanych pod-
wozi, ciągnionych przez konie i woły po polnych drogach i bezdrożach22. 
Ponieważ teren, na którym zlokalizowano cukrownię był mokradłem, trzeba 
było fundamenty budynków i maszyn stawiać na palach dębowych, aby 
zapobiec ich zapadaniu się.

Budynek fabryczny miał trzy piętra, zbudowany był z czerwonej cegły 
– licówki, wewnątrz otynkowany i kryty w 70% blachą. Cały ten gmach 
i budynki były zaasekurowane w Polskim Towarzystwie Wzajemnych 
Ubezpieczeń Cukrowni w Warszawie23. Budynek fabryczny mieścił w so-
bie halę główną, halę maszyn, kotłownię, płuczkarnię, stację wapienną, 
warsztaty mechaniczne, laboratorium, remizę parowozową. Na uwagę 
zasługiwał charakterystyczny komin fabryczny, murowany, okrągły, 
o ogólnej kubaturze 975 m3. Fabryka posiadała magazyn cukru, kryty 
eternitem, ogrzewany lokomobiwem parowym. Z ważniejszych obiektów 
na terenie fabryki wymienić można jeszcze dwa spławaki duże z kanała-
mi betonowymi o pojemności 2000 m3 oraz zbiorniki żelazne na melasę 
o pojemności 7067 hl24.

Do fabryki przylegała osada fabryczna, gdzie znajdowało się biuro 
cukrowni, mieszkania urzędników, pokoje gościnne. Oddzielne mieszkanie 
posiadali: dyrektor, administrator, fornale. Dla robotników sezonowych 
wybudowano specjalne baraki drewniane, parterowe, kryte papą. Poza 
tym znajdowało się tu wiele spichlerzy, garaży, obory i stajnie. Trzeba 
podkreślić, że mieszkania wysokich urzędników były zaopatrzone w urzą-
dzenia wodno-kanalizacyjne, instalację elektryczną. Mogli też korzystać 
z telefonu podłączonego z fabryki Rachanie nr 4. Wszystkie budynki były 
kryte charakterystyczną czerwoną dachówką25. Urządzenia i maszyny były 

20 Tamże.
21 Tamże.
22 Tamże.
23 Tamże.
24 APZ, CW, sygn. 229.
25 Tamże.
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dostarczane do fabryki również przez tę samą firmę, która projektowała 
budynki. Buraki wyładowywano wprost do spławów i do kopców. Ze spła-
wów buraki przenoszone były transportem hydraulicznym. Oczyszczone 
częściowo buraki „wędrowały” za pomocą rynien żelaznych do spłucz-
ki, gdzie odbywało się ich właściwe mycie. Wymyte przenoszone były 
z płuczki podnośnikiem kubełkowym pionowym do wagi automatycznej 
„Libra”. Następnie przechodziły do krajalnic, skąd kierowane były do ba-
terii dyfuzyjnych. Cukrownia posiadała baterię dyfuzyjną typu „Roberta”, 
składającą się z 14 dyfuzorów. Sok dyfuzyjny był następnie odciągany 
i poprzez tzw. łapacze miazgi kierowany do mierników, w których doko-
nywał się proces defekacji wstępnej, a potem głównej. Z defekacji głównej 
sok surowy spływał pod własnym ciężarem do I i II saturacji, by oczyścić 
go z wszelkich niecukrowych związków chemicznych26. Właściwy proces 
oddzielania cukrów od niecukrów odbywał się dopiero w czasie cedzenia na 
błotniarkach. Stamtąd cukier w postaci rozrzedzonego soku spływał rynną 
do wyparek celem zagęszczenia. Następnie, już jako gęsty sok, spływał do 
warników, w których ostatecznie dokonywał się proces jego krystalizacji 
w postaci cukrzycy. Uzyskana w ten sposób cukrzyca spuszczana była 
do stacji wirówek „Westona”, gdzie odbywało się oddzielenie wykrysta-
lizowanego cukru. Resztki cukrzycy składowane były w postaci melasy. 
Z wirówek wyładowywano gorący kryształ na przenośniki „Kreisa”, po 
czym poddawano go tam suszeniu i chłodzeniu. Stamtąd cukier dostawał 
się do przenośnika kubełkowego, który go przenosił na górę cukrową. 
Spod przenośnika robotnicy odrzucali cukier na kupę, pod którą w pod-
łodze znajdował się otwór zakończony drewnianym lejem, łączącym górę 
cukrową z pakownią. Tam z kolei cukier zsypywano do worków, ważono 
na wadze równoramiennej i odwożono wagonikami do magazynu z pa-
rowym ogrzewaniem27. Wodę do produkcji pobierano z pobliskiej rzeczki, 
doprowadzając ją ukrytymi kanałami do studzien przy cukrowni, skąd 
pompy tłokowe tłoczyły ją na spławiki i wieżę wodną28.

ORGANIZACJA PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Obok wyposażenia cukrowni w sprzęt i aparaturę istotnym warunkiem 
osiągnięcia przez fabrykę dobrych efektów w działalności ekonomicznej 
było zgromadzenie odpowiedniej ilości surowca w postaci buraka cukro-
wego. Buraki do cukrowni dostarczane były wagonami Państwowej Kolejki 
Wąskotorowej, furmankami oraz własną kolejką wąskotorową. Kolej wąsko-

26 Materiały przechowywane w zbiorach Dyrekcji Cukrowni „Wożuczyn”.
27 Tamże.
28 Tamże.
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torowa łącząca cukrownię ze stacjami kolei normalnotorowej Werbkowice 
i Uhnów została wybudowana przez władze austriackie w czasie I wojny 
światowej29. Buraki do fabryki dostarczały głównie majątki obszarnicze oraz 
chłopi wielkorolni. Chłopi małorolni i średniorolni nie mogli plantować 
buraków. Cukrownia zawierała z dostawcami buraków umowy. W prze-
ważającej mierze plantatorami i głównymi dostawcami byli akcjonariusze 
i udziałowcy. Umowa była zawierana przeważnie na rok, przy czym 
nowa umowa była zwykle powtórzeniem starej. Plantator przyjmował na 
siebie zobowiązanie dostarczenia do cukrowni określonej ilości buraków, 
a jednocześnie deklarował minimalny areał ziemi, jaki miał zamiar prze-
znaczyć pod ich uprawę. Cukrownia natomiast zastrzegała sobie prawo 
kontroli tego, w jaki sposób zasiana i uprawiana jest plantacja buraków 
oraz czy obszar jej jest zgodny z deklarowanym przez plantatora obszarem. 
Niedotrzymanie przez plantatora warunków określonych w umowie nara-
żało go na płacenie kary jako odszkodowania dla cukrowni30. Do kontroli 
plantacji i propagowania racjonalnej uprawy ziemi pod buraki cukrownia 
zatrudniała inspektorów buraczanych i akwizytorów. W umowach kon-
traktacyjnych ustalano ceny buraków, czas i miejsce dostawy. Zazwyczaj 
cukrownia płaciła za buraki tyle, ile w danej kampanii wygospodarowała 
„na czysto”. Zgodnie z tym ostateczne ustalenie ceny za buraki cukrowe 
następowało dopiero po zakończeniu roku obrachunkowego. Tymczasem 
fabryka wypłacała plantatorom zaliczki, udzielała pożyczek31.

Cukrownia starała się, aby dowóz buraków przebiegał bez zakłóceń. 
Większość buraków dostarczana była koleją i kolejkami należącymi do 
cukrowni. Furmankami transportowano przeważnie dostawy od drobnych 
plantatorów, i to tych, których gospodarstwa położone były w pobliżu 
fabryki.

Koszty przewozu pokrywała cukrownia. Przy odbiorze buraków 
zwracano uwagę, czy głowa buraka była obcięta poziomo w poprzek do 
miejsca, gdzie sięgały liście, i na stopień zanieczyszczenia ziemią32. Buraki 
musiały być zdrowe, oczyszczone z liści, drobnych korzeni i błota. Ważone 
były na specjalnych wagach. Najpierw ważono wagon z burakami, a po 
wyładowaniu jeszcze raz ten sam wagon z zanieczyszczeniami. Podobnie 
robiono z wozami konnymi. Różnica między jedną a drugą wagą dawa-
ła wagę buraków zanieczyszczonych, czyli wagę brutto. Następnie dla 
ustalenia wagi netto przeprowadzano tzw. próbę zanieczyszczenia, która 
polegała na procentowym określeniu ilości błota, ziemi itp. zawartej w da-
nej partii buraków.

29 Tamże.
30 S. W y k r ę t o w i c z, dz. cyt., s. 32.
31 APZ, CW, sygn. 236.
32 Materiały przechowywane w zbiorach Dyrekcji Cukrowni „Wożuczyn”.
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Nasiona buraków dostarczała plantatorom fabryka. Były to nasiona 
kwalifikowane i tylko takie plantator mógł wysiewać33.

Tabela 2. Obszar plantacji i przerób buraków w Cukrowni „Wożuczyn” od 1913 do 1919 r.

Lata kampanijne Plantacje buraków (ha) Przerób buraków (q)

1913/1914
1914/1915
1915/1916
1916/1917
1917/1918
1918/1919

1294
 997

–
 148
 190
 190

144 910
110 827

–
  6 481
 17 250
 18 163

Źródło: APZ, CW, sygn. 152.

Na podstawie danych można stwierdzić, że najsłabiej pracowała fabry-
ka w okresie działań wojennych oraz tuż po odzyskaniu niepodległości. 
Zniszczenia wojenne spowodowały przerwę w pracy zakładu.

Produkcja cukru była w dużej mierze zależna od dostaw buraka. Ile 
zebrano buraków, tyle też otrzymano cukru.

Tabela 3. Produkcja cukru w Cukrowni „Wożuczyn” w latach 1913–1919 (w kwintalach)

Lata kampanijne Produkcja cukru Wskaźnik

1913/1914
1914/1915
1915/1916
1916/1917
1917/1918
1918/1919

14 698
11 205

–
84 734
66 901
64 952

100,0
 76,2

–
576,5
454,1
442,0

Źródło: APZ, CW, sygn. 152.

Najlepszą kampanią była początkowa 1913/1914, która trwała 47 dni. 
Druga kampania 1914/1915 była nieco słabsza, gdyż, jak wiadomo, trwa-
ła I wojna światowa. Armia rosyjska zarekwirowała armaturę mosiężną, 
wszystkie zapasy cukru zabrała, a resztę spaliła34.

W Cukrowni „Wożuczyn” zatrudniano robotników wykwalifikowa-
nych i niewykwalifikowanych, stałych i sezonowych, których ten podział 
dotyczył. Do grupy robotników wykwalifikowanych należeli rzemieślnicy, 
jak: ślusarze, kowale, maszyniści kolejek wąskotorowych, dozorcy kotłów 
i pomocnicy warsztatowi. Pozostali byli zaliczani do grupy niewykwa-
lifikowanych35. Pod względem funkcyjnym załoga robotnicza cukrowni 
dzieliła się na: kowali i ślusarzy, robotników fabrycznych, transportowych, 
zatrudnionych głównie przy kolejkach. Najbardziej zróżnicowana była grupa 

33 Tamże.
34 APZ, CW, sygn. 11.
35 Tamże.
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robotników fabrycznych. Należeli do niej: dozorca ruchu, drugi mechanik 
i gotowacze cukrzycy. Natomiast pracownicy umysłowi dzielili się na dwie 
grupy: urzędników administracyjnych i technicznych. Do grupy pierwszej 
należeli: szef biura, główny księgowy, księgowi oraz rachmistrz, biuraliści 
i praktykanci. Grupę drugą stanowili dyrektor cukrowni i jego zastępca, 
główny mechanik, chemik oraz zmianowy i jego zastępca.

Kobiety i pracowników młodocianych zatrudniano przy bieżących 
robotach36. Kobiety pracowały przy pakowaniu cukru, przy prasach krajal-
niczych, młodocianych zatrudniano przy ważeniu cukru, myciu kartonów 
oraz pomocy robotnikom i dozorcom. Oddzielną grupę pracowników sta-
nowiła służba fabryczna: dozorca podwórzowy, woźny. Wszyscy robotnicy 
byli zobowiązani do dokonywania wpłat do Powiatowej Kasy Chorych. 
Robotnicy stali i urzędnicy byli ubezpieczeni od wypadków w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu37.

W okresie I wojny wielu pracowników wstępowało do wojska oraz 
czynnie włączało się do walk wyzwoleńczych i budowy nowego niepod-
ległego państwa polskiego. Fabryka w początkowym okresie, w latach 
wojny i po wojnie produkowała cukier na rynek wewnętrzny. Duże ilości 
cukru szły głównie dla wojska polskiego, dla ludzi, którzy brali udział 
w walkach wyzwoleńczych. W latach 1918/1919 zysk osiągnięty przez 
Towarzystwo Akcyjne gwarantował akcjonariuszom duże dochody z dy-
widendy. Rok operacyjny spółki trwał od 1 kwietnia do 31 marca następ-
nego roku. Z zysku rocznego, jaki pozostawał po odliczeniu wszystkich 
wydatków i strat oraz umownych tantiem, potrącano co najmniej 8% od 
100 na kapitał zapasowy; po 2% od 100 na wynagrodzenie dla każdego 
członka Zarządu oraz odpisy na umorzenie. Resztę zysków przeznaczało 
się na dywidendę dla akcjonariuszy. Obowiązkowe odliczanie części zysku 
na kapitał zapasowy trwało dopóty, dopóki kapitał zapasowy nie osiągnął 
połowy wysokości kapitału akcyjnego. Dywidendy niepobrane w ciągu 
5 lat przechodziły na własność Spółki38.

CUKROWNIA „WOŻUCZYN” W LATACH 1919–1929

W omawianym okresie kapitał zakładowy Cukrowni „Wożuczyn” nie 
ulegał zasadniczym zmianom.

Liczba akcjonariuszy cukrowni ciągle wzrastała, tak jak i wysokość 
wkładów. Rekrutowali się oni spośród okolicznych obszarników, dla 
których Cukrownia „Wożuczyn” stanowiła jakby przedłużenie działal-

36 S. W y k r ę t o w i c z, dz. cyt., s. 85.
37 APZ, CW, sygn. 92.
38 APZ, CW, sygn. 11.
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ności produkcyjnej gospodarstw rolnych. Produkcja buraków stawała się 
najbardziej opłacalna, gdy nie były one sprzedawane jako surowiec, lecz 
jako gotowy produkt w postaci cukru. Zespolenie produkcji i przerobu 
buraków w ręku jednych i tych samych właścicieli stwarzało najbardziej 
sprzyjające warunki dla maksymalizacji zysków i akumulacji kapitału 
obszarniczego39.

Uchwałą akcjonariuszy z 1919 r. Zarząd Cukrowni „Wożuczyn” był 
upoważniony do zaciągania pożyczek i korzystania z kredytu w Banku 
Polskim, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz innych instytucjach pań-
stwowych i prywatnych. Dyrektor zarządzający inżynier Jan Szanecki 
zarządzał całym majątkiem Spółki Akcyjnej. Do jego kompetencji należało 
otwieranie rachunków bieżących, przekazowych w bankach i instytucjach 
kredytowych i finansowych do wydawania i podpisywania czeków. Mógł 
też zaciągać pożyczki i zawierać wszelkiego rodzaju umowy. Cukrownia 
„Wożuczyn” brała kredyty z Banku Handlowego w Warszawie, Banku 
Komercyjnego również w Warszawie. Na rzecz pierwszego banku Szanecki 
zapisał ewikcję hipoteczną w kwocie 15 000 000 marek zabezpieczenia na 
nieruchomości cukrowni i Kolonii Grodysławice oraz na dochody z tych 
własności. Tak realizowano kredyt akcyzowy40. Natomiast w Banku 
Komercyjnym Towarzystwo Akcyjne zabezpieczyło się na sumę 250 000 
rubli41. Z innych kredytów, z których korzystała cukrownia, wymienić należy 
kredyt kolejowy, udzielony przez Dyrekcję Okręgowej Kolei Państwowej. 
Miał on charakter pożyczki krótkoterminowej42.

39 APZ, CW, sygn. 57.
40 SRT, Ks. hip., s. 92.
41 SRT, Ks. hip., s. 93.
42 APZ, CW, sygn. 97.

Tabela 4. Kapitały własne Cukrowni „Wożuczyn” w latach 1919–1929

Lata Kapitał zakładowy Kapitał amortyzacyjny Kapitał rezerwowy

1919/1920 4800 sztuk akcji po 250 rubli  
1 200 000 rb – 1 200 000 (ruble)

1921 2 592 000 (marki) 16 141 340 2 592 000 (marki)

1923 9600 sztuk akcji po 50 000 marek, 
480 000 000 marek 310 594 840 157 551 371 (marki)

1924 480 000 000 (marki) 9 874 319 545 25 575 511 371

1925 9600 sztuk akcji po 250 zł  
2 400 000 zł  98 278 zł 14 gr 4866 zł 43 gr

1926 2 400 000 zł  11 807 zł 74 gr 30 306 zł 43 gr

1927 2 400 000 zł 285 258 zł 12 gr –

1929 2 400 000 zł 1 065 176 zł 44 gr 737 164 zł 86 gr

Źródło: APZ, CW, sygn. 146, 147, 149, 150, 151, 153; obliczenia własne.
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Wśród kredytów zagranicznych zaciągniętych przez Cukrownię 
„Wożuczyn” dominującą rolę odgrywał kredyt angielski. Był on udzielony 
jako kredyt eksportowy i specjalny. Kredyt eksportowy był udzielony pod 
zabezpieczenie cukru eksportowanego. Jego wysokość była wyznaczona 
z góry na podstawie planowanej produkcji cukru. Kredyt specjalny był 
przydzielony przez Spółkę Handlową Cukrowni. Zabezpieczenie obydwu 
kredytów stanowiły gwarancje Banku Gospodarstwa Krajowego, solidne 
gwarancje cukrowni, zastaw 50% cukru eksportowanego oraz w niektó-
rych wypadkach obciążenie nieruchomości cukrowni. Kredyt angielski był 
podstawowym kredytem zagranicznym wszystkich cukrowni zrzeszonych 
w Spółce Handlowej Cukrowni43.

Najważniejszą sprawą dla cukrowni była produkcja cukru, w poważ-
nym stopniu regulowana za pośrednictwem wydawanych przez państwo 
aktów prawnych. Ważną cechą ustawy o obrocie cukrem z roku 1925 
był podział globalny produkcji cukru na trzy kontyngenty: zasadniczy, 
zapasowy i eksportowy. Były one ustalane corocznie przez Ministerstwo 
Skarbu w porozumieniu z ministrami przemysłu i handlu44. Kontyngent 
zasadniczy obejmował cukier przeznaczony na rynek wewnętrzny. Podstawę 
wyjściową przy ustalaniu wymienionego kontyngentu stanowiły dane 
o spożyciu cukru w kampanii ubiegłorocznej. Kontyngent zapasowy po-
zostawał w cukrowniach jako rezerwa na wypadek zwiększenia spożycia 
cukru w kraju. Cukrownie miały prawo odstępować innym cukrowniom 
swój kontyngent zasadniczy i zapasowy, w całości lub w części, na okres 
jednej lub kilku kampanii. Pozostała część wyprodukowanego cukru sta-
nowiła kontyngent eksportowy. Cukier ten był przeznaczony na wywóz 
za granicę. W wyjątkowych przypadkach za zezwoleniem Ministerstwa 
Skarbu część cukru z tego kontyngentu mogła być zwolniona na rynek 
wewnętrzny45. W celu udzielenia pewnej rekompensaty dla cukrowni 
małych i średnich, których koszty produkcji były wyższe od zakładów 
dużych, ustawa przewidywała przydział dla nich dodatkowych ilości 
cukru na rynek wewnętrzny kosztem fabryk produkcyjnych ponad 
50 000 q cukru. Ustawa z roku 1925, ustalając kontyngent proporcjonal-
nie do wielkości produkcji cukrowni w każdej kampanii, spowodowała 
stały wzrost produkcji cukru, który przewyższał możliwości konsump-
cyjne rynku wewnętrznego. Sytuacja ta ze względu na wywóz za granicę 
wszystkich nadwyżek cukru do 1929 r. nie stwarzała większych trudności 
w uzyskaniu wysokich cen na cukier sprzedawany w kraju46. Cukrownia 
„Wożuczyn” produkowała cukier biały i rafinerię. Oprócz produkcji 

43 B. M i k u l e c, dz. cyt., s. 87.
44 APZ, CW, sygn. 3.
45 APZ, CW, sygn. 9.
46 „Dziennik Ustaw RP” 1925, nr 90 z dn. 05.09.1925 r.
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podstawowej wytwarzała znaczne ilości produktów ubocznych w postaci  
wysłodków i melasy.

Niezmiernie ważną sprawą dla każdej cukrowni była organizacja zbytu 
cukru. W pierwszych latach po zakończeniu wojny z powodu ograniczo-
nych możliwości produkcyjnych został wprowadzony państwowy monopol 
cukrowy, a funkcje przydziału cukru deputatowego dla wojska, ludności 
cywilnej i przemysłu przetwórczego objęło Ministerstwo Aprowizacji, prze-
kazując wykonanie ich na terenie Polski centralnej i południowo-wschodniej 
Związkowi Zawodowemu Cukrownictwa. Przeciwko monopolowi wystąpiło 
wiele cukrowni, domagając się jego zniesienia. 

We wrześniu 1921 r. Rada Ministrów wydała rozporządzenie znoszące 
monopol handlu i wprowadziła jednolity podatek spożywczy od cukru 
w całym państwie.

Cukrownie reprezentowane przez Związek Zawodowy Cukrowni zor-
ganizowały w roku 1921 Centralne Biuro Sprzedaży Cukru, które zostało 
przekształcone w 1924 r. w Spółkę Handlową Cukrowni Związkowych 
w Warszawie. Do tego Związku należała Cukrownia „Wożuczyn” i pro-
wadziła komisową sprzedaż cukru za jego pośrednictwem, a także za 
pośrednictwem Banku Cukrownictwa w Poznaniu47.

Cena zbytu cukru składała się z ceny fabrycznej i podatku spożywczego 
– akcyzy. W ówczesnej Polsce spożycie cukru na rynku wewnętrznym było 
uwarunkowane ogólną sytuacją gospodarczą kraju. Około 70% ludności 
mieszkało na wsi; zatrudniona ona była głównie w rolnictwie, które znaj-
dowało się w kryzysie. Fakt ten miał zasadniczy wpływ na kształtowanie 
się spożycia cukru w kraju.

Krajowe spożycie cukru w stosunku do ogólnej produkcji było w pierw-
szych kampaniach powojennych wysokie. Wynikało to stąd, że produk-
cja cukru była bardzo niska z powodu zniszczeń wojennych, zarówno 
w dziedzinie bazy surowcowo-buraczanej, jak i technicznej nie nadążała 
za popytem. Od roku 1923/1924, w miarę jak produkcja cukru wzrasta-
ła, udział spożycia cukru w kraju się zmniejszał. Tempo produkcji było 
wyższe od spożycia.

Eksport cukru był w całości skoncentrowany w rękach Banku 
Cukrownictwa w Poznaniu. Dawało to możliwość prowadzenia jednolitej 
polityki handlowej i zabezpieczało cukrownie przed większymi stratami. 
Potrzeba eksportowania wynikała z konieczności spłaty długów zaciąga-
nych przez przemysł cukrowniczy. Eksport poprawiał bilans handlowy, 
zwiększał zatrudnienie i plantacje buraków cukrowych.

Stosunki między pracownikiem stałym a pracodawcą regulowały 
umowy zbiorowe, które były ustalane co roku pomiędzy Związkiem 
Zawodowym Cukrowni a Związkiem Zawodowym Pracowników Przemysłu 

47 S. W y k r ę t o w i c z, dz. cyt., s. 99–100.
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Cukrowniczego. Ustalały one warunki pracy i wynagrodzenie pracowników 
stałych wszystkich kategorii. Robotnicy Cukrowni „Wożuczyn” dzielili się 
na trzy kategorie:

– wykwalifikowani rzemieślnicy,
– robotnicy sprawujący dozór fachowy,
– woźnice, stróże i pozostali.
W pierwszych latach po wojnie praca kampanijna była prowadzona przez 

dwie zmiany po 12 godzin. Wśród ogółu przeważali robotnicy sezonowi. 
Pracownicy umysłowi dzielili się na: administracyjnych i technicznych. Do 
grupy pierwszej należeli: prokurent (dysponent biura), buchalter (główny 
księgowy), magazynierzy cukru i materiałów, inspektor plantacji (bura-
czany), likwidator, wagowy, maszynistki, biuraliści i pomocnicy biurowi. 
Drugą grupę stanowili: dyrektorzy (zarządzający i jego zastępca), rafiner 
mechanik, chemik, zmianowi, elektrotechnik, gospodarz podwórza i pomoc-
nik mechanika48. Podstawową formą wynagrodzenia była płaca pieniężna. 
Pracownicy umysłowi dostawali wynagrodzenie raz w miesiącu, robotnicy 
dwa razy w miesiącu, zaś robotnicy dwa razy w postaci zaliczki i wyrów-
nania. Najwyższe taryfy przysługiwały robotnikom stałym poszczególnych 
kategorii, znacznie niższe stawki były przydzielane robotnikom sezono-
wym49. Robotnicy stali otrzymywali świadczenia w naturze, jak: mieszkanie 
na osiedlu fabrycznym, węgiel, cukier, mleko, kartofle, wysłodki. Najlepiej 
płatną kategorię stanowili pracownicy umysłowi. Wśród nich najwyższe 
uposażenie mieli dyrektorzy oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni. 
Powojenne odrodzenie cukrownictwa i jego rozwój, który w roku 1929 
osiągnął kulminacyjny poziom, załamał się w następnym roku i ulegał 
dalszemu kurczeniu.

CUKROWNIA „WOŻUCZYN” W OKRESIE KRYZYSU  
I DEPRESJI POKRYZYSOWEJ 1929–1939

Kryzys gospodarczy, który wybuchł pod koniec roku 1929, był naj-
głębszy, jaki kiedykolwiek dotknął gospodarkę kapitalistyczną, i objął 
swym zasięgiem wszystkie podstawowe działy wytwarzania. W całej 
pełni objawy kryzysu wystąpiły w większości krajów kapitalistycznych 
w 1930 r. W Polsce, podobnie jak w innych krajach o strukturze rolno- 
-przemysłowej, kryzys nie zakończył się w roku 1933, lecz trwał dalej. Za 
koniec przesilenia w Polsce można uznać dopiero 1935 r., mimo że kryzys 
przemysłowy zaczął przełamywać się już w roku 193350.

48 B. M i k u l e c, dz. cyt., s. 14–25.
49 APZ, CW, sygn. 6.
50 Z. L a n d a u, J. T o m a s z e w s k i, Gospodarka polska 1918–1939, Warszawa 1971, s. 179–180.
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Siłę oddziaływania kryzysu na gospodarkę polską charakteryzują dane 
dotyczące stopnia wykorzystania zdolności produkcyjnych przemysłu 
polskiego – i tak w cukrowniach niewykorzystane zdolności produkcyjne 
wynosiły 58%51. Ograniczenie produkcji wynikało z katastrofalnego zmniej-
szenia spożycia ludności. Jeśli chodzi o cukier, to jego spożycie obniżyło 
się o 28%. Zdolność produkcyjna tego surowca w skali krajowej zmalała 
o 13,5%. Słabe ożywienie pokryzysowe w przemyśle miało swą bezpośred-
nią przyczynę w dużym natężeniu kryzysu rolnego w Polsce, co powo-
dowało poważne ograniczenie wewnętrznego rynku zbytu. Jednocześnie 
możliwości eksportu wyrobów przemysłowych były zbyt małe, aby mogły 
w sposób odczuwalny zmienić istniejącą sytuację. Polska, wywożąc o 0,3 
mniej towarów, uzyskiwała przychód mniejszy o 0,7. Było to wynikiem 
układu cen na rynkach światowych oraz rezultatem forsownego popierania 
przez rząd polityki eksportu towarów po cenach skalkulowanych poniżej 
własnej produkcji. Polityka ta zwana była dumpingiem.

Jako przykład dumpingu można wskazać eksport cukru, którego cena 
w kraju wzrosła w latach kryzysu do l,41 zł, a w eksporcie spadła do 17 gr 
za 1 kg52. Najniższy poziom osiągnęła produkcja przemysłowa w Polsce 
w pierwszym kwartale 1933 r. Od tego czasu wytwórczość zaczęła stop-
niowo wzrastać. Już za cały rok 1933 wykazała zwiększenie w stosunku 
do roku poprzedniego o 3,7%. W latach 1934–1935 ożywienie w prze-
myśle narastało. W roku 1934 już prawie wszystkie gałęzie przemysłu 
przetwórczego wykazywały wzrost wytwórczości53. Należy wskazać, że 
przemysł cukrowniczy rozwijający się pomyślnie w ostatnich latach od-
czuwał szczególnie dotkliwie skutki kryzysu, gdyż wywóz cukru stał się 
całkowicie nieopłacalny i nie mogły go nawet zrekompensować wysokie 
ceny na rynku wewnętrznym.

Kryzys spowodował poważny spadek cen na rynku światowym. Miał 
on również wpływ na omawianą Cukrownię „Wożuczyn”, co zaznaczyło 
się m.in. spadkiem liczby godzin pracy robotników, zmniejszeniem obszaru 
plantacji, zbioru buraków, produkcji cukru. Sytuacja gospodarcza kraju 
wycisnęła swe piętno na funkcjonowaniu tej fabryki i to, w jaki sposób 
pracował zakład, było jakby odbiciem tła epoki.

Cukrownia „Wożuczyn” należąca do Spółki Akcyjnej zobowiązana była 
do publicznych sprawozdań. Z ogłoszonych przez nią bilansów, kontrolo-
wanych przez odnośne władze skarbowe, można się było dowiedzieć, jak 
pracowała fabryka, jakie ponosiła straty, jakie osiągała zyski. Korzystniejsze 
rezultaty bilansowe wynikały w znacznym stopniu z zysków osiągniętych 

51 Z. G r o s f e l d, Polska w latach kryzysu gospodarczego 1929–1935, Warszawa 1952, s. 27.
52 K. S a c h s, Kryzys w przemyśle cukrowniczym światowym i jego próby sanacji, „Przegląd 

Polityczny”, R. 1931, s. 15.
53 Tamże, s. 16.
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na różnicach kursów walut obcych, w których cukrownia zaciągała po-
życzki zagraniczne54.

W początkowym okresie sytuacja cukrowni, jak wielu innych tego typu 
zakładów, nie była najlepsza. Wymiar godzin pracy wynosił od 4 do 6 
godzin dziennie. Obszar plantacji znacznie się zmniejszył z około 2652 ha 
do 366 ha, a co za tym idzie – również zbiór buraków cukrowych55. W la-
tach trzydziestych cukrownia została częściowo zmodernizowana. Fabryka 
była zaopatrzona w takie urządzenie, jak: aparat systemu Kestnera o po-
wierzchni ogrzewalnej 100 m2, dwa podgrzewacze szybkoprądowe, jeden 
aparat do elektrycznego spawania. Przy odbiorze buraków przerobiono 
wagę kolejową na automatyczną wraz z przyrządem samopiszącym56. Jeśli 
chodzi o budynki fabryczne, to dobudowano poczekalnię dla plantatorów 
małorolnych przy biurze. Dobudowano również pomieszczenia dla służby 
folwarcznej. Poza tym fabryka miała swój „Kantor Cukrowni”.

Uchwałą Zarządu z 1932 r. na miejsce Jana Szaneckiego dokooptowano 
na członka Zarządu Stanisława Szaneckiego. Na dyrektora zarządzającego 
został wybrany Mieczysław Broniewski, któremu udzielono pełnomocnictwa 
w formie aktu notarialnego. Kompetencje dyrektora były bardzo szerokie. 
Mógł on między innymi przeprowadzić remonty i inwestycje fabryczne, 
przyjmować i zwalniać urzędników, określać wysokość płacy, zmieniać 
i rozwiązywać umowy z plantatorami, sprzedawać wyroby fabryczne na 
warunkach podług swego uznania. Jednym słowem, był reprezentantem 
Spółki przed władzami, instytucjami, osobami prywatnymi57.

W roku 1933 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybrało Zarząd 
w osobach: Jerzego księcia Lubomirskiego, Władysława Dembego i Ignacego 
Kosińskiego. Po roku 1935 funkcję dyrektora zarządzającego pełnił Józef 
Skrowaczewski, wicedyrektora – Józef Liro, a szefem Biura był Bronisław 
Kozakiewicz58.

Kapitały zakładowe Cukrowni „Wożuczyn” w latach 1929–1939 w za-
sadzie nie uległy zmianie i kształtowały się mniej więcej na tym samym 
poziomie. Podobnie jak w poprzednim okresie największą liczbę akcji 
posiadała rodzina Wydżgów i Szeptyckich59. Kapitał zakładowy wynosił 
96 000 sztuk akcji po 250 zł, co dawało ogólną sumę 2 400 000 zł. W kry-
zysowym 1929 r. zysk Towarzystwa Akcyjnego wynosił 284 712 zł 44 gr.

W czasie kryzysu, szczególnie od roku 1930/1931, ceny buraków cukro-
wych zaczęły gwałtownie spadać, osiągając zaledwie 50–60% cen z ostatnich 

54 J. I w a s z k i e w i c z, Przemysł cukrowniczy w chwili obecnej, „Gazeta Cukrownicza” 1935, 
nr 49–50, s. 17.

55 Materiały przechowywane w zbiorach Dyrekcji Cukrowni „Wożuczyn”.
56 Tamże.
57 Tamże.
58 Tamże.
59 APZ, CW, sygn. 227.
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lat przed jego wybuchem. Warunki kontraktacji buraków ustalone między 
cukrownią a plantatorami były albo ponawiane, albo zawierane na nowo. 
Odbiór buraków odbywał się na wagach, gdzie ważono wóz z burakami 
z dokładnością do 10 kg. Buraki odstawiane do stacji kolei były ważone na 
wagonach kolejowych lub też w cukrowni. Kontrolerzy wag mianowani byli 
przez miejscowe Stowarzyszenie Plantatorów względnie Sekcję Drobnych 
Plantatorów. Plantator odstawiający buraki do cukrowni na wozach zo-
bowiązany był przewieźć buraki do buraczarni lub złożyć do kopców60. 
Były one podzielone na buraki kategorii A, które były przeznaczone na 
cukier zapasowy i eksportowy61, oraz buraki kategorii B. Dla buraków 
kategorii A wyznaczono stałą cenę w wysokości 3,61 zł za kwintal, a dla 
buraków kategorii B 2,50 zł za kwintal. Gdyby plon buraków z ustalonej 
przestrzeni wyniósł więcej niż zakontraktowano buraków obu kategorii 
A i B, to nadwyżka stanowiła własność plantatora. Plantatorowi przysługi-
wało prawo poboru 0,15 kg cukru białego od każdego netto odstawionego 
kwintala buraków. Oczywiście musiał on jeszcze opłacić akcyzę plus 6 zł 
na fundusz eksportowy, przewozowy i pracy oraz l,50 zł tytułem części 
scalonego podatku obrotowego od każdych pobranych 100 kg cukru. 
Ponadto przysługiwało prawo poboru 0,5 kg melasy, od każdych 100 kg 
buraków A, i 50 kg prasowanych wysłodków62.

Za każdy zakontraktowany kwintal buraków kategorii A cukrownia 

wydawała plantatorowi zaliczkę w wysokości 1,10 zł, a za taką samą ilość 
buraków kategorii B – zaliczkę w wysokości 60 gr63. Plantator otrzymywał 
bezpłatnie wysoko kwalifikowane nasienie buraczane około 14 kg na każ-
de 100 kwintali zakontraktowanych buraków obu kategorii. Ilość nasienia 
nie mogła być wyższa niż 19 kg i nie niższa niż 13 kg. Plantator nie mógł 
uprawiać buraków dla innej cukrowni. Było to jednak mało możliwe, aby 
zaszła taka sytuacja, gdyż Cukrownia „Wożuczyn” była jednym z większych 
zakładów przemysłowych w tym rejonie64. Na plantatorze, który by złamał 
umowę, ciążyły następujące zobowiązania wobec fabryki:

– zwrócić pobrane zaliczki z procentami w stosunku do niezasadzonej 
przestrzeni,

– zwrócić wartość nasienia buraczanego,
– zapłacić zakładowi 250 zł tytułem wynagrodzenia szkód i strat.
Cukrownia „Wożuczyn” posiadała własną szosę prowadzącą z Michalowa 

do Grodysławic, biegnącą przez bagniste łąki, będące własnością fabryki. 
Nie wolno jej było w innym celu użytkować, gdyż powodowałoby to nad-

60 APZ, CW, sygn. 243.
61 APZ, CW, sygn. 241.
62 APZ, CW, sygn. 243.
63 Tamże.
64 APZ, CW, sygn. 246.
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mierne uszkodzenie i zwiększyłoby wydatki na jej konserwację. Mieszkańcy 
wsi Michalów i Grodysławice, mimo propozycji cukrowni włączenia się 
do budowy drogi, nie przystali na taki układ. Fabryka więc wprowadziła 
przepustki za prawo przejazdu w zamian za odrobek w naturze65. Duży 
spadek powierzchni upraw buraków cukrowych w okresie lat 1929/1930, 
1934/1935, mimo wzrostu wydajności z 1 ha, spowodował znaczne zmniej-
szenie się ich zbiorów.

Duże znaczenie w dziedzinie produkcji cukru miał nowy akt prawny. 
Dekret Prezydenta RP o uregulowaniu gospodarki cukrowej i buraczanej 
wydany został 3 grudnia 1935 r. Dekret ten stanowił zalegalizowanie 
zasad umowy stabilizacyjnej z roku 1929 i był niejako jej przedłużeniem. 
W przeciwieństwie do ustawy z 1925 r., która dotyczyła tylko obrotu, 
nowy dekret regulował całokształt gospodarki cukrowej, a więc zarówno 
produkcję, jak i obrót cukrem, a także sprawy buraczane. Wprowadził 
daleko idącą ingerencję państwa w sprawy gospodarki cukrowej. W myśl 
dekretu kontyngentowanie produkcji należało do ministra skarbu. Dekret 
wprowadził jednolitą cenę cukru na rynku wewnętrznym66. Niewielkie 
zmiany w postanowieniach tego dekretu wprowadziła ustawa z 5 sierp-
nia 1928 r. Przekazywała ona kompetencje ministra skarbu w sprawach 
cukrowniczych ministrowi rolnictwa i reform rolnych. Ze względu na 
zaostrzoną sytuację międzynarodową i niebezpieczeństwo wojny dzieliła 
obowiązkowy zapas cukru na dwie części: uzupełnienie zwiększonej kon-
sumpcji i zapas bezpieczeństwa67.

Tabela 5 przedstawia ilości cukru wyprodukowanego w latach 1929–1939.

Gotowy cukier pakowano w worki. Worki musiały być opatrzone 
płóciennymi etykietkami, na których umieszczona była nazwa cukrowni, 

65 APZ, CW, sygn. 6.
66 S. W y k r ę t o w i c z, dz. cyt., s. 102.
67 „Dziennik Ustaw RP” 1935, nr 88.

Tabela 5. Produkcja cukru w Cukrowni „Wożuczyn” w latach 1929/1930–1938/1939  
(w kwintalach)

Kampania Produkcja cukru Wskaźnik

1929/1930
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/1935
1935/1936
1936/1937
1938/1939

73 749
52 673
40 117
41 342
48 820
39 541
41 244
51 543
59 138

100,0
 76,6
 54,3
 55,9
 70,2
 51,8
 52,4
 74,3
 80,1

Źródło: APZ, CW, sygn. 171, 158, 154, 173.
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waga brutto, netto oraz rok kampanii, w czasie której cukier został wypro-
dukowany. Etykietki były przyszywane do worka jednocześnie z zaszy-
waniem go po napełnieniu cukrem68. Od kampanii 1929/1930 produkcja 
cukru zaczęła się obniżać. Najniższy poziom notujemy w latach 1934/1935, 
najwyższy w latach 1938/1939.

W roku 1934/1935 obserwujemy wzrost spożycia cukru do 9 kg na 
mieszkańca. Fabryczna cena cukru na rynku krajowym uległa wydatnym 
obniżkom. Decyzją ministra skarbu z 30 sierpnia 1934 r. cena cukru oparta 
na parytecie Poznań została zniesiona, a na jej miejsce wprowadzona nowa 
z mocą obowiązującą od 1 września 1934 r. Istota nowej ceny cukru polegała 
na tym, że dotychczasowy zmienny parytet przewozowy został zastąpiony 
stałą opłatą przewozową, tzw. opłatą na rzecz Funduszu Przewozowego, 
w wyniku czego nastąpiła stabilizacja ceny zarówno w zbycie, jak i w de-
talu69. Przy nowym systemie koszty przewozu cukru musiały się zmieścić 
w stałej opłacie przewozowej. Inaczej cukrownie musiałyby dopłacać do 
transportu. Cena eksportowa cukru stale się obniżała i najniższy poziom 
osiągnęła w latach 1934/1935. Dalsze pogorszenie się sytuacji przemy-
słu cukrowniczego na głównych rynkach światowych doprowadziło do 
podpisania w 1937 r. nowej międzynarodowej umowy, której celem było 
dostosowanie podaży cukru do jego popytu na rynku światowym.

W omawianym okresie największe zyski z cukrowni i gospodarstwa 
rolnego czerpali akcjonariusze, obszarnicy. Pochodziły one z tantiem i gra-
tyfikacji za pełnione funkcje we władzach Towarzystwa oraz dywidendy od 
akcji. Spośród pracowników najwyższe płace otrzymywali robotnicy stali. 
Składały się one z wynagrodzenia pieniężnego oraz deputatów w formie 
przydziału węgla, ogródków działkowych, mieszkań itp. Stosunkowo niż-
sze wynagrodzenie otrzymywali robotnicy sezonowi. Przeciętny zarobek 
pracownika dniówkowego wynosił 1,20 zł na folwarku, 1,30 zł w fabryce. 
W fabryce pracowano po 8 godzin dziennie, a na folwarku 12 godzin70. 
Należy podkreślić, że w porównaniu z innymi branżami przemysłu 
spożywczego płace robotników w cukrowniach były niższe. Najlepiej 
uposażoną kategorią pracowników był personel inżynieryjno-techniczny 
i administracyjno-biurowy71.

Płace robotników stałych cukrowni w okresie kryzysu zaczęły się obniżać 
i najniższą wartość osiągnęły w 1934 r. W roku 1937 obserwujemy wzrost 
płac, a już w 1938 r. ponownie zostały obniżone do poziomu z 1936 r. i na 
tej wysokości pozostały do końca omawianego okresu72.

68 APZ, CW, sygn. 130.
69 APZ, CW, sygn. 112.
70 APZ, CW, sygn. 108.
71 APZ, CW, sygn. 2.
72 APZ, CW, sygn. 13.
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W każdej kampanii w fabryce było zatrudnionych przeciętnie 18 
stałych robotników, 842 sezonowych, po okresie kampanijnym stałych 
robotników było 17, a sezonowych 110. Na miejscu w cukrowni działał 
Komitet Bezpieczeństwa Pracy w składzie 5 urzędników technicznych i 5 
majstrów. Jego szefem był inżynier Adam Podgórski. Pierwsza pomoc 
zorganizowana była w formie ambulatorium, ze stałym felczerem. Do 
ciężkich przypadków wzywany był przez cukrownię lekarz z Tomaszowa 
Lubelskiego Stefan Cybulski73.

Na terenie Cukrowni „Wożuczyn” działały organizacje społeczne, takie 
jak: Liga Ochrony Powietrznej Państwa, Liga Morska i Kolonialna, Straż 
Pożarna, Związek Strzelecki. Działała Biblioteka Pracownicza, z której 
korzystali głównie pracownicy stali. Założona w roku 1924 Straż Pożarna 
dopiero w latach trzydziestych została dobrze zorganizowana, tak że akcje 
gaszenia pożarów przebiegały bez trudu. Wcześniej gaszono pożary przy 
pomocy środków przypadkowo dostępnych74.

Wybuch II wojny światowej nie przerwał działalności fabryki, choć 
sytuacja była niezwykle ciężka. Cukrownia nie została uszkodzona, a nie-
zbędne siły techniczne działały w komplecie do końca 1939 r. Cukrownia 
korzystała z pomocy władz wojskowych przy kopaniu i zwózce buraków. 
Zwózka buraków była katastrofalna ze względu na brak koni i wołów. 
Wszelkie pojazdy mechaniczne były zarekwirowane przez Niemców. Wiele 
materiałów technicznych zostało wywiezionych przez wojsko sowieckie 
i rozgrabionych przez ludność75.

73 APZ, CW, sygn. 108.
74 APZ, CW, sygn. 14.
75 APZ, CW, sygn. 14.

Tabela 6. Pensje urzędników etatowych w 1937 r. w Cukrowni „Wożuczyn”

Lp. Nazwisko Charakter służbowy Pensja miesięczna w zł

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

Józef Skrowaczewski
Józef Liro
Bronisław Kozakiewicz
Włodzimierz Kunicki
Klemens Pietrzak
Bolesław Stangierski
Jadwiga Kosecka
Kazimierz Hulanicki
Julian Ciesielski
Ludwig Morczewski
Kazimierz Kosecki
Jan Kierski
Adam Kaźmierski
Edward Szerkmiis

dyrektor
wicedyrektor
buchalter
pomocnik buchaltera
pomocnik buchaltera
pomocnik buchaltera
kasjer
magazynier
chemik
zmianowy
zmianowy
rządca rolny
gospodarz plonu
rachmistrz

1500
700
600
450
500
400
400
550
400
500
400
350
300
300

Źródło: APZ, CW, sygn. 3.
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CUKROWNIA W CZASIE WOJNY I OKUPACJI (1939–1944)

W roku 1923 powstała masowa organizacja społeczna Liga Obrony 
Przeciwlotniczej i Przeciwgazowej (LOPP) działająca do 1939 r., przygoto-
wująca ludność do biernej obrony przeciwlotniczej (wyszkolenie, organiza-
cja, zaopatrzenie). Struktury tej organizacji działały nie tylko na szczeblu 
powiatu, ale również w gminach i zakładach pracy. LOPP istniała zarówno 
w Rachaniach jako Gminny Komitet LOPP, jak i w samej cukrowni jako 
placówka zakładowa.

I tak: Gminny Komitet Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej w Rachaniach 
pismem z 11 kwietnia 1939 r. informuje majątek Folwark Grodysławice – wła-
sność Cukrowni „Wożuczyn”, o wykupie Pożyczki Obrony Przeciwlotniczej 
w wysokości 500 zł. Cukrownia pismem z 24 kwietnia 1939 r. informuje 
Zarząd Gminy w Rachaniach, że zakład subskrybował PLOPP na sumę 
40 000 zł, dodatkowo dyrekcja i urzędnicy w liczbie 20 osób wykupili 
pożyczkę na sumę 6760 zł, a rzemieślnicy i robotnicy w liczbie 63 osoby 
na sumę 1260 zł. Ponadto cukrownia pismem z 4 maja 1939 r. zawiadamia 
Gminny Komitet Pożyczki Przeciwlotniczej, że dodatkowo subskrybowała 
10 000 zł, co łącznie daje kwotę 50 000 zł76.

W związku z zagrożeniem wybuchem wojny 16 maja 1939 r. cukrownia 
zamówiła w starostwie 35 masek przeciwgazowych oraz materiały sanitarne: 
torbę patrolową, 4 torby sanitarne dla ratowników, smar przeciwiperytowy, 
1 apteczkę typu PCK77.

Ponadto cukrownia ponosiła inne wydatki mające na celu przygoto-
wanie do biernej obrony: 

– z kampanii 1938/1939 wydatkowano na pożyczkę LOPP . . . . . . . . . . . . . . . .  157,64 zł
– koszty wyjazdu L. Marczewskiego na kurs LOPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244,00 zł
– na przybory przeciwgazowe dla LOPP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  591,89 zł
– na płace służby Obrony Przeciwlotniczej Cukrowni. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 142,21 zł
– w czasie działań wojennych we wrześniu 1939 r. na pogrzeb poległych 

 żołnierzy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34,00 zł 78.

Straty, jakie zakład poniósł w wyniku wojny we wrześniu i październiku 
1939 r. oraz rekwizycji wojskowej i celowej dewastacji urządzeń: 

– zarekwirowano cukier dla wojska przez Komitet Rewolucyjny w ilości 
11 956,25 q (1 IX 1939 r. w cukrowni było 13 254 q)79,

– w miesiącu wrześniu straty w cukrze wyniosły 4425,86 q i w gotówce 
34 265,56 zł80;

76 APZ, CW, sygn. 67.
77 APZ, CW, sygn. 58.
78 APZ, CW, sygn. 160.
79 APZ, CW, sygn. 20.
80 Tamże.
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– ponadto wojska sowieckie skonfiskowały cukier żółty w przeliczeniu 
na biały 720 q na kwotę 9662,40 zł oraz zniszczyły niwelator Gerlacha 
i uniwersalny instrument firmy Kammerer81. 

Łącznie straty zakładu od 1 września do 10 października 1939 r. wy-
niosły 981 747,87 zł82.

Według bilansu aktywa i pasywa zakładu na dzień 30 czerwca 1940 r. 
wynosiły 2 400 000 zł83, w tym na amortyzację budowli 88 592,34 zł, z tego: 
budowli cukrowni – 68 641,92 zł, budynków gospodarstwa rolnego – 
19 950,42 zł.

Cukrownia w kampanii 1939/1940 uzyskała ze sprzedaży produkcji 
wynik finansowy jak niżej:

– za cukier . . . . . . . . . . . . . . . 3 818 105,32 zł
– za melasę  . . . . . . . . . . . . . .   104 177,21 zł
– za wysłodki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    20 141,60 zł
 Razem  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 3 942 424,13 zł

Ponadto uzyskano dodatkowe wpływy z gospodarstwa rolnego poza 
produkcją rolną od 1 kwietnia 1939 do 30 czerwca 1940 r.

Od Dowództwa Wojsk w Rachaniach i Wożuczynie za:
– 380 q siana i otręby . . . . . . . . . . . . . . . .  2141,00 zł
– 64 q słomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   256,00 zł
– 60 q buraków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   240,00 zł
– 7 q marchwi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    14,00 zł
– zakwaterowanie wojsk . . . . . . . . . . . . .  2800,36 zł
– 98 kg soli i 7 litrów nafty . . . . . . . . . . .    53,20 zł
 Razem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 514,53 zł

Gospodarstwo rolne świadczyło też różne usługi na rzecz zakładu, 
głównie w furmankach. 

I tak w latach 1939–1940 użyto na rzecz cukrowni: a) 3244 koni/dniówki; 
b) 1154 furmanki/dniówki na łączną kwotę 9381,60 zł84.

Obrót cukrowni jako zakładu w okresie od 1 lipca 1939 do 30 czerwca 
1940 r. wyniósł 3 035 595,45 złotych85.

29 kwietnia 1940 r. miał miejsce nowy podział administracyjny Gene- 
ralnego Gubernatorstwa, w wyniku którego został zlikwidowany powiat 
tomaszowski. Większość obszaru powiatu tomaszowskiego znalazła się 
w powiecie zamojskim, zaś niektóre jego obszary (północno-wschodnie) 
– w hrubieszowskim.

81 APZ, CW, sygn. 29.
82 APZ, CW, sygn. 34.
83 APZ, CW, sygn. 159.
84 APZ, CW, sygn. 160.
85 APZ, CW, sygn. 34.
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Do 30 kwietnia 1940 r. zakontraktowano 2740 ha buraków, z tego:
a) większe własności ponad 50 ha  – 1356 ha,
b) mniejsze własności do 50 ha  – 1384 ha.
Spodziewane dalsze kontraktacje: a) 5 ha, b) 1,5 ha.
Wydział Wyżywienia i Rolnictwa w Urzędzie GG zgodził się z kam-

panii 1940/1941 na sprzedaż po 1,8 q cukru za każdy zakontraktowany 
hektar buraków86. Ponadto w roku 1940 zwiększono przydział z 2 do 5 kg 
cukru na ul pszczół.

Na rok 1941 areał kontraktacji według gmin przedstawiał się następująco:

Ogółem zakontraktowano areał 2958,16 ha87.
Do kampanii 1939/1940 cukrownia skupowała 36 265,5 ton buraków – 

całość w województwie lubelskim (w tym z własnej hodowli 1483,8 ton)88.
Biorąc do obliczeń areał zakontraktowany w roku 1940, tj. 2740 ha, 

średni plon uzyskany z 1 ha ze zbiorów w 1940 r. wyniósł 132 kwintale. 
Kampania 1939/1940 rozpoczęła się w drugiej połowie października, 

wkrótce po zakończeniu działań wojennych. Ważenie cukru odbywało się 
codziennie w godzinach od 6 do 19. Cukrownia „Wożuczyn” przerabiała 
część buraków Cukrowni „Strzyżów”. W czasie kampanii wystąpiły bar-
dzo poważne kłopoty zaopatrzenia fabryki w węgiel, koks, smary, tkaniny 
filtracyjne i inne materiały niezbędne do produkcji. Mimo wspomnianych 
kłopotów zakład wyprodukował89:

– cukier biały . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 813 q
 z czego sprzedano . . . . . . . . . . .  41 143 q za 2 930 066,98 zł
 zapasy na 30 VI 1940 r. . . . . . . .  25 363 q
– melasy wyprodukowano. . . . . .  13 100 q
 z tego sprzedano. . . . . . . . . . . . .   6 687 q za 52 509,43 zł
– surowe wysłodki. . . . . . . . . . . . . 188 600 q
 z tego sprzedano. . . . . . . . . . . . . 152 026 q za 53 019,04 zł
 zapasy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 400 q
86 APZ, CW, sygn. 17.
87 APZ, CW, sygn. 237.
88 APZ, CW, sygn. 34.
89 Tamże.

Powiat Zamość:
Bełżec . . . . . . . . . . . . . .    7,00 ha
Jarczów . . . . . . . . . . . . .   48,75 ha
Komarów . . . . . . . . . . .  200,20 ha
Kotlice . . . . . . . . . . . . . .   11,25 ha
Krynice . . . . . . . . . . . . .   97,45 ha
Majdan Górny . . . . . . .   24,95 ha
Łaszczów . . . . . . . . . . .  480,85 ha
Rachanie . . . . . . . . . . . .  330,10 ha
Tarnawatka . . . . . . . . .   62,15 ha
Tyszowce . . . . . . . . . . .  231,25 ha
Razem . . . . . . . . . . . . . . 1493,95 ha

Powiat Hrubieszów:
Bełz . . . . . . . . . . . . . . . .  243,21 ha
Chorobrów . . . . . . . . . .  211,45 ha
Krystynopol . . . . . . . . .  116,20 ha
Miętkie . . . . . . . . . . . . .   50,00 ha
Poturzyn . . . . . . . . . . . .  134,35 ha
Tarnoszyn. . . . . . . . . . .  236,55 ha
Telatyn . . . . . . . . . . . . .  377,10 ha
Waręż . . . . . . . . . . . . . .   95,35 ha
Razem . . . . . . . . . . . . . . 1464,21 ha
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Kampania 1939/1940 trwała 70 dni, a zakończyła się dopiero 1 marca 
1940 r. ze względu na przerwy spowodowane brakiem wspomnianych 
materiałów i surowców niezbędnych do produkcji.

Druga kampania w czasie okupacji, tzn. 1940/1941, rozpoczęła się 
19 października i trwała 80,9 doby. Przerwy w trakcie kampanii wynosiły 
łącznie 452 godziny.

W czasie kampanii przerobiono 931 510 q buraków, przy średnim 
przerobie na dobę 6952 q.

Wyniki, jakie uzyskano w kampanii 1940/194190:
– cukier w burakach  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,695%
– otrzymano cukru białego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 054 q
– pozostałość cukru surowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    766 q
– pozostałość cukrzycy ostatniego rzutu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    400 q
– melasa z buraków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 899 q
– z buraków zeszłorocznych pozostałość cukru surowego 
 i cukrzycy ostatniego rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    238 q

W czasie kampanii 1 kwintal cukru otrzymano z 6,02 kwintala buraków.
Do produkcji zużyto następującą ilość materiałów91:
– węgiel  . . . . . . . . . . . . . . . 40 424,25 q
– koks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 q
– kamień wapienny . . . . . . . .  21 000 q
– tkaniny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 965 metrów bieżących
– woreczki filtracyjne . . . . . . . . . 693 szt.
– smary. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6486 kg
– soda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,8 q
– SO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3250 kg
– ultramaryna . . . . . . . . . . . . . . . . 294 kg

W pozostałych latach okupacji kontraktacja, zbiór i produkcja były na 
podobnym poziomie co w latach 1939–1940.

Sprzedaż cukru w okresie okupacji była ściśle kontrolowana przez 
władze okupacyjne, do których cukrownia musiała bezwzględnie się do-
stosować. Cukier bowiem zabezpieczał potrzeby Wehrmachtu oraz sieci 
handlowej kontrolowanej przez aparat gospodarczy GG. I tak w kampanii 
1939/1940 cukrownia przesłała swoje produkty według rozdzielnika władz 
do dystryktów (tabela 7).

Ponadto, jak już poprzednio wspomniano, plantatorzy mieli możliwość 
wykupu po 1,8 q za każdy zakontraktowany hektar buraków, a także 
otrzymywali odpowiednią ilość wysłodków w stosunku do dostarczonych 
buraków. 

90 APZ, CW, sygn. 131.
91 Tamże.
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Sprzedaż melasy natomiast odbywała się na zasadzie wolnego rynku 
(cena w 1940 r. 9–10 zł za 1 q), np.: 16 stycznia 1941 r. fabryka wysłała me-
lasę w beczkach w ilości 18 874 kg dla firmy Dom Handlowo-Przemysłowy 
A. Hulanicki i M. Pilarski w Warszawie, w tym samym roku wysłano me-
lasę w ilości 11 320 kg dla Spółki Akcyjnej dla Przemysłu Spirytusowego 
i Chemicznego w Łańcucie.

W kadrze zarządzającej zaszły tylko niewielkie zmiany w stosunku do 
roku 1937: 1 września 1939 r. zatrudniono inż. dypl. Eustachego Łowginienkę 
– na stanowisko chemika zakładu (był do 15 III 1941 r.), od czerwca 1941 r. 
na miejsce dotychczasowego dyrektora Józefa Skrowaczewskiego władze 
niemieckie powołały Waldemara Plaula, który z wykształcenia był dyplo-
mowanym chemikiem92.

Dla poprawienia bezpieczeństwa pracy 22 sierpnia 1940 r. zatrudniono 
dr Janinę Januszewską jako lekarza Ubezpieczalni Społecznej w Zamościu93.

Zatrudnienie w cukrowni ulegało dużym wahaniom, gdyż był to zakład 
o produkcji sezonowej, dlatego też na czas kampanii zatrudniano pracow-
ników sezonowych. Tak samo działo się podczas prac budowlanych czy 
remontowych. Tabela 8 przedstawia zatrudnienie w okresie od 30 czerwca 
1939 do 30 czerwca 1940 r.94.

26 października 1940 r. zatrudnionych było 237 pracowników, z tego 
21 umysłowych, 151 robotników i 65 na składach buraczanych95.

Po rozpoczęciu nowej kampanii oraz koniecznych pracach remonto-
wych liczba zatrudnionych wzrosła do 808 osób, z tego 766 to robotnicy 
(mężczyzn 602, kobiet 164); 148 pracowników (129 mężczyzn, 11 kobiet 
i 7 młodocianych) było zatrudnionych przy pracach montażowych. Zakład 
zatrudniał w tym czasie 42 pracowników umysłowych (37 mężczyzn i 5 
kobiet), z tego 25 osób pracowało na punktach skupu96.

92 APZ, CW, sygn. 219.
93 APZ, CW, sygn. 95.
94 APZ, CW, sygn. 34.
95 APZ, CW, sygn. 95.
96 APZ, CW, sygn. 113.

Tabela 7. Produkty przesłane przez cukrownię wg rozdzielnika władz do dystryktów 
w kwintalach

Gdzie Cukier Melasa

Kraków
Lublin
Warszawa
ZSRR

15 627
21 094
   300
 4 122

 511
2692

–
3444

Razem 41 143 6687

Źródło: APZ, CW, sygn. 131.
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19 września 1940 r. wyszło zarządzenie Generalnego Gubernatorstwa, 
według którego zakład miał obowiązek na każdych 50 pracowników za-
trudnić 1 osobę poszkodowaną, tj. inwalidę wojennego lub wojskowego, 
u którego utrata zdolności do pracy wynosi co najmniej 45%97.

ZAKOŃCZENIE

Przemysł cukrowniczy jako jedna z gałęzi przemysłu rolniczego zajmo-
wał dominującą pozycję w gospodarce międzywojennej. Był przemysłem, 
który na ziemiach polskich rozwinął się najwcześniej. Na terenie powiatu 
tomaszowskiego jednym z najstarszych zakładów przemysłu cukrowniczego 
była Cukrownia „Wożuczyn”, funkcjonująca do 2006 r.

Organizatorami Towarzystwa Akcyjnego Cukrowni „Wożuczyn” byli 
właściciele ziemscy. Wysoki zysk dawał duże dochody z dywidendy akcjo-
nariuszom, przedstawicielom naczelnych władz Towarzystwa i urzędnikom.

Pomyślny rozwój został przerwany wybuchem I wojny światowej 
w 1914 r. W toku działań wojennych fabryka została częściowo spalo-
na, cukier wywieziony, podobnie jak armatura mosiężna przez wojsko 
rosyjskie. Część personelu została powołana do służby wojskowej. Obok 
niedostatku kapitałów szczególnie uciążliwy był brak odpowiedniej ilości 
surowca. Znacznie zmniejszyła się plantacja buraków. Kampania 1918 r. 
była jedna z najsłabszych. W pierwszych latach po wojnie ogólna sytuacja 
gospodarcza była trudna. Cukrownia została odbudowana ze zniszczeń. 
W kampanii 1919 i 1920 przerób buraków wyniósł niespełna 40% przero-
bu przedwojennego, straty cukru sięgały powyżej 4%. Średni plon z 1 ha 
wyniósł 85 q buraków. Gwałtowna inflacja powodowała, że ceny hurtowe 
cukru nieraz nie nadążały za spadkiem wartości pieniądza i były mo-

97 Tamże.

Tabela 8. Zatrudnienie w Cukrowni „Wożuczyn” w okresie od 30 VI 1939 do 30 VI 1940 r.

Rodzaj
pracowników

30 VI 1939 r. 1 IX 1939 r. 30 VI 1940 r.

Płace
ogółem

m
ęż

cz
yź

ni

ko
bi

et
y

ra
ze

m

m
ęż

cz
yź

ni

ko
bi

et
y

ra
ze

m

m
ęż

cz
yź

ni

ko
bi

et
y

ra
ze

m

Fizyczni 112 1 113 596 164 760 190 11 201 478 474 zł

Umysłowi  16 2  18  20   4  24  19  4  23 187 609 zł

Razem 128 3 131 616 168 784 209 15 224 666 083 zł

Źródło: APZ, CW, sygn. 95.
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menty, że cukrownia sprzedawała cukier poniżej rzeczywistych kosztów 
produkcji. Na żądaną pomoc zewnętrzną Polska nie mogła w tym czasie 
liczyć. Odbudowa kraju i przemysłu musiała się odbywać własnymi siłami. 
Odzyskanie niepodległości po 123 latach niewoli było jednak czynnikiem 
wyzwalającym duży zasób entuzjazmu i energii społecznej. W latach 
dwudziestych zmodernizowano i rozbudowano urządzenia cukrowni, 
podnosząc ich zdolność przerobową. Zmniejszono poważne straty prze-
robowe z 4,02% w roku 1920 do 2,42% w 1929 r. Wydatek cukru z 9,60% 
wzrósł do 15,45%. Oprócz tego aktywnie działano przy odbudowie areału 
plantacyjnego i zwiększeniu produkcji buraków. Obszar plantacji wzrósł 
z 356 ha w roku 1920 do 2632 ha w 1929 r. W roku 1920 otrzymano 4195 q 
cukru, a w 1929 r. produkcja cukru wynosiła aż około 73 880 q. 

Pierwsze dziesięciolecie międzywojenne do roku 1929, mimo przejścio-
wych trudności, było okresem pomyślnego rozwoju Cukrowni „Wożuczyn” 
oraz całego przemysłu cukrowniczego.

W roku 1930 sytuacja zmienia się w sposób bardzo dotkliwy. Wybucha 
światowy kryzys gospodarczy. Polska jako kraj powiązany z rynkami 
kapitalistycznymi odczuwa jego skutki w całej pełni. Światowa cena cu-
kru spadła poniżej centa. Dla podtrzymania ceny na rynku światowym 
międzynarodowe kartele cukrownicze gwałtownie hamują eksport cukru. 
Jednocześnie wskutek rosnącego bezrobocia i spadku zarobków spożycie 
cukru w Polsce stale się zmniejsza.

Obszar plantacji z 2632 ha ziemi zmalał do 366 ha. Zbiór buraków 
wyniósł 148 470 q przy średnim plonie 171 q z l ha. Dopiero w ostatnich 
kampaniach przedwojennych obszar plantacji i produkcja cukru wzrosły. 

Przerzucenie ujemnych następstw kryzysu ekonomicznego na ludzi 
pracy, a szczególnie drobnych rolników, w części również plantatorów 
buraków cukrowych, pozwoliło kapitałowi zaangażowanemu w przemyśle 
cukrowniczym na osiąganie wysokich zysków i dokonywanie modernizacji 
cukrowni, nawet w okresie załamań koniunktury ekonomicznej w kraju 
i na świecie.

Wybuch II wojny światowej miał duży wpływ na dalszą działalność 
zakładu. Wraz z rozpoczęciem wojny polsko-niemieckiej praca w cukrowni 
została przerwana. Było to spowodowane powołaniem części załogi do 
służby wojskowej oraz obawą przed nalotami nieprzyjacielskich samolotów, 
dla których dymy unoszące się z komina były „zachętą do bombardowań”. 
Objęcie działaniami wojennymi powiatu tomaszowskiego spowodowało 
całkowite zamknięcie zakładu, w tym też okresie został utworzony na 
terenie cukrowni szpital polowy.

Po zakończeniu działań wojennych Niemcy niezwłocznie przystąpili 
do uruchomienia zakładu. Już w pierwszych dniach października zjawił 
się w fabryce pierwszy komisarz, narzucony przez Niemców, władający 
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dobrze językiem polskim. Nakazał zgłosić się do pracy wszystkim pracow-
nikom. Znaczne ilości cukru, wyprodukowanego w czasie wojny w cu-
krowni, zostały wywiezione w głąb Rzeszy niemieckiej lub do ościennych 
krajów na potrzeby władz okupacyjnych. W tym czasie w cukrowni było 
zatrudnionych około 150 pracowników (z tego 30 osób na stanowiskach 
umysłowych). W roku 1943 został zmieniony komisarz. Nowy, przydzie-
lony przez władze niemieckie, był także Niemcem. Okazał się dobrym 
człowiekiem dla pracowników. Zwolnił z pracy konfidentów niemieckich 
i zakazał wpuszczania na teren zakładu policji i gestapo. Pozostał on na 
swoim stanowisku do 1944 r., aż do wkroczenia wojsk rosyjskich. Aby nie 
wpaść w ręce Rosjan, popełnił samobójstwo.

Wycofujące się wojska niemieckie w maju 1944 r. zaminowały cały 
zakład. Dzięki szczęśliwemu trafowi nie wszystkie ładunki wybuchły, co 
spowodowało, że większa część zakładu nie została zniszczona. Niewybuchy 
zostały usunięte w lipcu 1944 r. przez saperów polskich i rosyjskich. 
Rozpoczęto prace nad ponownym uruchomieniem zakładu.
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Żołnierz c.k. 4. Armii Alojzy Trojanowski, wspominając pierwszy okres 
wielkiej wojny na pograniczu zaborów, w swym pamiętniku zapisał:

[…] Maszerowaliśmy już drugą noc. Krok nasz stał się ciężki, tempo zwolnione. Nasze 
nogi poruszały się bezwiednie, zupełnie automatycznie. Na odparzonych plecach ciążył nie-
znośnie cały rynsztunek. Nic dziwnego, że w takich okolicznościach niemal każdemu opadała 
głowa, a ten i ów przymykał zmęczone oczy i maszerował tak w półśnie. Dopiero kiedy cała 
kolumna przystawała, przebudzaliśmy się, napotykając plecy swojego poprzednika. O świcie, 
gdy minęła już druga doba marszu, silny ból głowy spotęgował moje zmęczenie. Szedłem 
zupełnie bezmyślnie, mając przed oczami jedynie sylwetkę maszerującego przede mną żoł-
nierza. Szedł wyraźnie wyczerpany. Kilkakrotnie przystawał, ktoś nawet zabrał mu część 
ekwipunku. Ale niewiele to pomogło: w pewnej chwili zachwiał się, oparł dłoń na ramieniu 
swego towarzysza i zanim ten zdołał go pochwycić – padł martwy na ziemię. Odsunięto go 
na bok – jego przydrożna mogiła, niczym kamień milowy, zaznaczyła szlak naszej wędrów-
ki... Około południa przybyliśmy do Ulanowa; tu nastąpił upragniony odpoczynek. Tylko 
niewielu miało tyle sił, aby ściągnąć buty [w okresie wielkiej wojny ponad 50% żołnierzy 
c.k. armii walczyło i ginęło za habsburską monarchię w butach zakładów Tomasza Baty] 
z opuchniętych nóg. W ciągu kilku chwil wszyscy spali twardym snem. W dwa dni później 
byliśmy już w okopach. Ciągnęły się one długą linią wzdłuż lewego brzegu rzeki [Tanew]. 
Po drugiej stronie, bliźniaczo podobne, biegły linie rosyjskie... Tak minął pierwszy tydzień 
w okopach nad Tanwią. Rosjanie strzelali do nas rzadko – tylko wtedy, gdy ktoś wyszedł 
z ukrycia lub stanął w miejscu, gdzie umocnienia z worków z piaskiem nie były dostatecznie 
szczelne. Wówczas natychmiast padał celny strzał, raniąc lub zabijając upatrzoną w szczelinie 
ofiarę. Ale kiedy nadeszła pora południowa, wysoko ponad okopy wysuwała się nałożona na 
karabinie z bagnetem manierka. Obracano nią tak długo, aż z przeciwnej strony ukazał się 
podobny sygnał. Wtenczas można już było śmiało wyjść na brzeg Tanwi, obmyć się i ogolić, 
przeprać szufece [onuce – regulamin c.k. armii dopuszczał ich rozmiary: szerokość 41 cm 
i długość 49 i 44 cm; nowelizacja regulaminu z 1915 r. ustalała ich długość na 45 i 42 cm] 
i nabrać wody do kotłów. O strzelaniu nie było mowy. Ta niezwykła sytuacja była podykto-
wana tym, że ani u nas, ani po stronie przeciwnej nie było w pobliżu innego źródła wody. 
Korzystano więc wspólnie z dobrodziejstw rzeki oddzielającej nasze linie. Codziennie po obu 
jej brzegach nachylali się ludzie, którzy znaleźli się tutaj po to, aby zatrzymać, choćby za cenę 
życia, tych z przeciwnej strony. Kiedy zaś zeszedł z brzegu ostatni żołnierz, znów siedzieliśmy 
godzinami ukryci w ziemi, beznadziejnie wyczekując dalszych kolei losu. Noce były z reguły 
spokojne. Pod jej osłoną odprawiano rannych, czasem grzebano kogoś zabitego – przeważnie 
ofiarę własnej lekkomyślności. Nikt nie miał wątpliwości, że po przeciwnej stronie znajduje 

Andrzej Olejko
(Kraków)
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się doskonały strzelec, którego szczególnym zajęciem jest skrupulatne wypatrywanie choćby 
najmniejszych szczelin w umocnieniach i polowanie przez nie na ludzi. Bez ustanku musieliśmy 
być ostrożni, złorzecząc przy tym niewybredną wiązanką słów na zmuszającego nas do tego 
osobnika… Otóż pewnego razu, kiedy wszyscy spokojnie spędzali któryś tam kolejny dzień 
w okopach, a mnie przypadła obserwacja pozycji rosyjskich – zauważyłem wychodzącego 
z okopów barczystego mężczyznę, kierującego swoje kroki wprost ku rzece. Kiedy był już 
całkowicie widoczny, odwrócił się tyłem do nas, opuścił spodnie i przykucnął we wiadomym 
celu. Nie, na tego rodzaju poczynania nikt by spokojnie nie mógł patrzeć! Strzeliłem obok 
niego, ale on ani drgnął i najobojętniej kontynuował swoje zajęcie. Wówczas wymierzyłem 
w różowy pośladek. Jeszcze jeden strzał i intruz przewrócił się. Natychmiast podbiegło do 
niego dwóch żołnierzy i sprowadzili go do okopu. Odtąd stałem się bohaterem licznych 
dwuwierszy i dowcipów głoszących, do jakiej tarczy najlepiej strzelam1.

Rozpoznanie naziemne przeprowadzone w dniach 15–21 VIII 1914 r. 
przez jednostki c.k. kawalerii nie przyniosło poważniejszych wyników, 
mimo że niektóre DK dotarły dość daleko w głąb terytorium nieprzy-
jaciela (1. DK zajęła Kamieniec Podolski [ukr. Кам’янець-Подільський, 
ros. Каменец-Подольский], sięgając na wschód do Rachnówki; 4. DK 
z Radziechowa doszła poza wołyński Szklin w rejonie Łucka), przynosząc 
jednak wiadomości ułamkowe, i musiały zawracać wobec tężejącego opo-
ru przeciwnika, ponosząc znaczne straty (największe poniosła 5. DK pod 
Satanowem [ukr. Сатанів] wskutek nocnego popłochu). Udało się jednak 
kawalerii c.k. armii wstrzymanie kawalerii rosyjskiej, która jednocześnie 
wtargnęła na teren Galicji (w bitwie pod Turynką [ukr. Туринка] koło 
Żółkwi 21 VIII 1914 r. zniszczono dywizję kozacką, niestety stoczona tego 
samego dnia bitwa kawaleryjska pod Jarosławicami przyniosła spore straty 
c.k. kawalerii). Najsłabsze wiadomości przyniosło rozpoznanie na wschód 
od Zbrucza i wskutek tego c.k. dowództwo do ostatniej niemal chwili nie 
zdawało sobie należycie sprawy z zagrożenia, jakie lada chwila miało runąć 
zza Zbrucza na dwie słabe c.k. armie. Po ukończeniu rozpoznania kawale-
ryjskiego gen. Franz Conrad von Hötzendorf wydał c.k. 1. Armii rozkaz do 
rozpoczęcia ofensywy za San, a że złożona była ona z Korpusów bliskich 
rejonowi koncentracji (krakowski, przemyski, pożoński – bratysławski), była 
najwcześniej gotowa2. Gen. F. Conrad von Hötzendorf polecił dowódcy 
c.k. 1. Armii przebycie 21 VIII 1914 r. niebezpiecznej, lesistej i bagnistej 
strefy nad Tanwią, ubezpieczenie się na nowych pozycjach i rozpoczęcie 
23 VIII 1914 r. ofensywy na wzgórza, ciągnące się od Wisły do Frampola 
w kierunku Lublina. W ten sposób rozpoczęła się trwajaca w dniach 23–25 
VIII 1914 r. bitwa pod Kraśnikiem3. Grupa gen. H. Kummera otrzymała 

 1 A. T r o j a n o w s k i, Pamiętniki wojenne z Przemyślem w tle, t. 1, Żołnierskie pamiętniki, 
1914–1918, kopia ze zbiorów dr M. Trojanowskiej, brak paginacji stron.

 2 Wielka wojna 1914–1918 na podstawie najnowszych źródeł. Opracował i zebrał dr Jan Dąbrowski, 
profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, cz. 1, t. 7, Kraków 1937, s. 160–161.

 3 Tamże. Pomimo komplikowania się sytuacji w wyznaczonym dniu 23 VIII 1914 r. trzy 
korpusy c.k. 1. Armii śmiało ruszyły na północ w następującym ugrupowaniu: na lewym skrzydle 
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polecenie zasłaniania tego ruchu po lewym brzegu Wisły na wysokości 
Sandomierza. Korpusy c.k. 1. Armii, postępując frontem ku północy (na 
lewem skrzydle I Korpus krakowski, w centrum V Korpus pożoński, na 
prawem skrzydle X Korpus przemyski), uprzedziły ofensywę rosyjską 
i natarły na nieprzyjaciela – I Korpus w energicznym ataku odrzucił siły 
rosyjskie od Wisły w kierunku na Kraśnik, 24 VIII 1914 r. zdobyto Urzędów, 
a 25 VIII 1914 r. po zaciętych walkach Kraśnik. Jednoczesne uderzenie 
dwóch korpusów rosyjskich na Janów Lubelski–Frampol zostało złamane 
i rosyjska 4. Armia na froncie długości 70 km rozpoczęła odwrót ku pół-
nocy4. Sukces pod Kraśnikiem (23–25 VIII 1914 r.) dał zwycięzcom kilka 
tysięcy jeńców rosyjskich, 20 zdobytych dział, 28 ckm i wykazał dużą 
operatywność załóg K.u.K. Luftfahrtruppen, dzięki informacjom których 
ów sukces był możliwy do odniesienia. 

Po zakończonej mobilizacji w polu na terenie Frontu Północnego – Galicji 
znalazły się następujące c.k. Fliegerkompanie (Flik.) przydzielone do ww. 
armii polowych: 

Flik. 1. zmobilizowana była w Fichamend (Austria) na bazie Flugark 1. 
d-ca Oblt. Josef Smetana – Front Wschodni – mając do dyspozycji 4 samo-
loty produkcji austro-węgierskiej typu Lohner D (B. III) z silnikami o mocy 
120 KM każdy o imionach własnych: „Drednaught”, „Don Juan”, „Don 
Quichote” niebawem zastąpione przez samoloty niemieckiej konstrukcji 
typu Albatros B. I o numerach: 11, 12, 14, 15, 16, 8, 13, 1 (23 VIII 1914 r. 

I Korpus krakowski (złożony głównie z Polaków), w centrum V Korpus pożoński (przeważali 
w nim Węgrzy), na skrzydle prawym X Korpus przemyski (mniej więcej po połowie polski 
i ukraiński). Pierwsze na nieprzyjaciela natknęło się o godz. 9 lewe skrzydło dowodzone przez 
gen. Karla von Kirchbacha. Były to 46. i 5. DP należące do I Korpusu, które starły się pod 
Zaklikowem z maszerującą naprzeciw rosyjską 18. DP. I Korpus krakowski śmiałym atakiem 
uprzedził natarcie rosyjskie, złamał je i odrzucił w kierunku Kraśnika, odcinając nieprzyjaciela 
od Wisły. Było to pierwsze poważniejsze starcie na froncie wschodnim. Nieomal równocześnie 
pożoński V Korpus gen. Paula von Puhallo, zajmujący pozycję centralną, wziął siłami 76. PP 
strategiczne wzgórze Polichna, a następnie przypuścił szturm do znajdującego się za nim 
umocnionego obozu przeciwnika. Zacięty opór przeciwnika złamano siłami 14. i 33. DP i 37. DP 
Honwedów, pragnącej dowieść, że siły obrony terytorialnej w niczym nie ustępują wojskom 
polowym. W tym samym czasie walczący na lewym skrzydle przemyski X Korpus, dowodzony 
przez gen. Hugona von Meixnera, zaatakował umocnione pozycje wroga ciągnące się na zachód 
i wschód od Frampola (w walkach tych wyróżniła się 9. DK, która na południe od Porbachów 
starła kompletnie usiłujące ją powstrzymać nieprzyjacielskie formacje kawalerii i piechoty). 
24 VIII 1914 r. wzięto szturmem miasto Urzędów, w czym wyróżniła się 37. DP Honwedów, 
a następnego dnia, po zaciekłych walkach, miejscowości: Wilkołaz, Józefów i Kraśnik. Jedno-
czesne kontruderzenie dwóch korpusów rosyjskich na linię Janów–Frampol zostało złamane 
siłami 45. DP z X Korpusu przemyskiego, dowodzonej przez gen. Stepana Ljubičičia. Wieczo-
rem 25 VIII 1914 r. nie ulegało najmniejszej wątpliwości, że rosyjska 4. Armia została pobita 
we frontalnym starciu i zmuszona do odwrotu ku północy – por. J. B a t o r, Wojna galicyjska,  
wyd. II, Kraków 2008, s. 57–58. 

 4 Wielka wojna…; J. B a t o r, dz. cyt.
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jednostka posiadała 3 samoloty tego typu, 25 IX 1914 r. – 2, 8 X 1914 r. – 5, 
15 X 1914 r. – 3, 9 XI – 6, 21 XI – 5). W gronie personelu latającego m.in. 
znajdowali się – obserwatorzy: Oblt. Josef Flassig, Oblt. Raoul Stojsavlevič, 
Oblt. Otto Jindra, Oblt. Hugo Schwab, Oblt. Benno Fiala von Fernburg, 
Oblt. Viktor Schünzel, a w gronie pilotów m.in. Oblt. Ludwig Dumbacher, 
Oblt. Max Hesse, Oblt. Stefan Horwath i Oblt. Kabelac. Flik. 1. podczas 
kampanii 1914 r. stacjonowała na następujących lotniskach: 1–8 VIII 1914 r. 
– Stanisławów, gdzie została przydzielona do c.k. 2. Armii; 13 VIII 1914 r. 
– Czortków, gdzie przydzielono ja do Grupy Kövess; 13–21 VIII 1914 r. – 
Tarnopol; 22 VIII 1914 r. – Stanisławów; 25 VIII 1914 r. – Halicz; 27 VIII 
1914 r. – Stryj; 14 IX 1914 r. – Dobromil [ukr. Добромиль]; 16 IX 1914 r. 
– Zagórz; 25 IX 1914 r. – Bardejov [Bardiów, także: Bardiejów, Bardyjów, 
Bardejów; sł. Bardejov, niem. Bartfeld, węg. Bártfa, czes. Bardijov lub  
Bardějov, cyg. Bartwa – Górne Węgry – obecnie Słowacja]; 12 X 1914 r. – Sanok;  
8–22 XI 1914 r. – Humenné [do 1920 r. węg. Homonna, pol. Humienne, 
niem. Homenau, ukr. Гуменне – Górne Węgry – obecnie Słowacja], Strážske 
[węg. Örmezö – Górne Węgry – obecnie Słowacja] z przydziałem do c.k. 
3. Armii; 12 XI 1914 r. – Bardejov; 23 XI 1914 r. – Secovce [węg. Galszecs 
– Górne Węgry – obecnie Słowacja]; 27 XI 1914 r. – Kraków z przydzia-
łem do c.k. 4. Armii; 1 XII 1914 r. – Andrychów [niem. Andrihau]; 8 XII 
1914 r. – Kraków; 17 XII 1914 r. – Brzesko5.

Flik. 3. zmobilizowana była w Gönz-Aspern (Austria) na bazie Flugpark 3.; 
d-ca Hptm Karl Stohanzl; w gronie personelu latającego znajdowali się 
m.in. zgsf. Kvasz, Oblt. Ljubiša Kosanović, Oblt. Rudolf Köppl, Oblt. 
R. Nachodsky von Neudorf. Na wyposażeniu jednostki znajdowało się 

 5 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst. Feldakten der 
oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien, Fliegerkompanie 1. 1914; SAW-KA/Manuskripte 
Luftfahrtruppen, Die Tätigkeit der ősterr.-ung. Luftstreitkräfte beim Auffangen der rusischen 
Angriffsheere im Sommer und Herbst 1914. Bearabeitet in der “kriegswissenschaftlichen Abteilung 
der Luftwaffe”, zweisgstelle Wien, 1942/1943 von Obst. Dr Oskar Regele, s. 2. P. M. G r o s z, 
G. H a d d o w, P. S c h i e m e r (Austro-Hungarian army aircraft of world war one, Mountain View 
– California 1993, s. 542) podają, że Flik. 1. w 1914 r. stacjonowała w dniach 1–8 VIII 1914 r. 
na Froncie Serbskim bez wykonywania lotów bojowych, zaś w okresie od 14 VIII 1914 r. do 
7 XII 1917 r. pięciokrotnie na Froncie Wschodnim, czterokrotnie w Galicji i dwukrotnie na 
Bukowinie. Wg Manuskripte Luftfahrtruppen, Tätigkeit d. östl.-ung. Fliegerkompanienan der 
NO-Front u. auf dem Balkan in der ersten Feldzugstagen bis September 1914. Bearb. Obst. 
a. D. Dr Regele i Obst. a. D. Kahlen (s. 17), Flik. 1., Flik. 7., Flik. 2., Flik. 10., Flik. 11., Flik. 14. 
używały samolotów typu Lohner B Pfeilflieger i Lohner C. K. W i e l g u s (Okocimsko-brzeski węzeł 
lotnisk. Historia, krajobraz, ludzie i maszyny, [w:] Brzesko–Okocim, lotnicza baza Najjaśniejszego Pana, 
red. K. Wielgus, R. Panek, Dębica 2000, s. 49) podaje, że Flik. 1. stacjonowała 22 VIII 1914 r. 
w Stanisławowie, zaś W. B r z o s k w i n i a i K. W i e l g u s (Fliegerkompanie jadą na wojnę, [w:] 
Z galicyjskich pól wzlotów, początki poczty lotniczej. Lotnicze tradycje i zabytki w krajobrazie Polski 
południowej, red. R. Panek, K. Wielgus, Tarnobrzeg–Kraków 1999, s. 56) podają, że Flik. 1. 
w okresie 18–21 VIII 1914 r. stacjonowała w Stanisławowie, w dniach 22–31 VIII 1914 r. we 
Lwowie działając na rzecz AOK, zaś od 20 IX 1914 r. stacjonowała w Przemyślu.
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6 samolotów niemieckiej produkcji typu Aviatik B. I z silnikami o mocy 
120 KM typu Daimler każdy. Jednostka podczas kampanii 1914 r. stacjo-
nowała na następujących lotniskach: 15 X 1914 r. – Sanok z przydziałem 
do c.k. 2. Armii; 7 XI 1914 r. – Bardejov; 8 XI 1914 r. – Medzilaborce [węg. 
Mezőlaborc, rus. Меджильабірці – Górne Węgry – obecnie Słowacja] 
z przydziałem do c.k. 3. Armii oraz Szczawne; 10 XI 1914 r. – Strážske; 
23 XI 1914 r. – Secovce; 25 XI 1914 r. – Košice [Górne Węgry – obecnie 
Słowacja] – Szeplakapadi – 6 km od Košic; 13 XII 1914 r. – Zborov [węg. 
Zboró – Górne Węgry – obecnie Słowacja] – Żmigród; 28 XII 1914 r. – 
Prešov [ros. Пряшев, ukr. Пряшів, węg. Eperjes, niem. Eperies, od 1939 
także Preschau, łac. Fragopolis lub Eperiessinum, cyg. Perieszys – Górne 
Węgry – obecnie Słowacja]6.

 6 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst. Feldakten der 
oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien Fliegerkompanie 3. 1914. P. M. G r o s z, G. H a d d o w, 
P. S c h i e m e r (dz. cyt.) podają, że Flik. 3. w 1914 r. stacjonowała na Froncie Wschodnim 
od 18 X 1914 r. do 7 XII 1917 r. (Galicja i Karpaty). K. C s o n k a r é t i (A császári és királyi 
légierő, Debreczyn 2008, s. 65–66) podaje, że dowódcą jednostki był Oblt. Jan Kaszanovich, zaś 
K. W i e l g u s (dz. cyt.), powołując się na J. Diakowa (SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtrup-
pen, Starke der Fliger- und Luftschifferverbande bis 24 Aug. 1914) podaje, że: Flik. 2. stacjonowała 
w Brezovopolje na terenie Chorwacji (d-ca – Oblt. Richárd Hübner/Oblt. Robert Baár – przy-
dzielona do c.k. 5. Armii) z przeznaczeniem na front serbski; Flik. 3. była w sierpniu 1914 r. 
w stanie organizacji na lotnisku Aspern z przeznaczeniem na front serbski; Flik. 4. znajdowała 
się w Rogaticy, w Bośni (d-ca Oblt. Bernard Mátyás/Oblt. Friedrich Navratil – c.k. 6 Armia) 
z przeznaczeniem na Front Serbski; Flik. 6. znajdowała się w Mostarze z przeznaczeniem na 
front czarnogórski (d-ca Oblt. Oscar Zeidner, Oblt. Wilhelm Dvorzsák, Oblt. Béla Gálffy, Oblt. 
Jozsef Bendik). W. B r z o s k w i n i a i K. W i e l g u s (dz. cyt.) podają, że Flik. 3. w okresie  
18 VIII–8 XI 1914 r. stacjonowała w Bażanówce. Stanisław Żyłka tak opisywał pobyt c.k. jed-
nostki lotniczej w Bażanówce pod Sanokiem: „[…] Polowa baza Austro-Węgierskiej 3. Kompa-
nii Lotniczej rozpoczęła służbę w Bażanówce w październiku 1914 r. [18 X 1914 r.]. Lotnisko 
znajdowało się na pastwiskach dworskich, tzw. Morgach (przysiółek Bażanówki od strony wsi 
Długie), przy kapliczce, za ostatnimi domami przysiółka Konary. Wówczas była to własność 
Kazimierza Laskowskiego. Liczba samolotów była różna – od 8 do 12, były to bardzo lekkie 
dwupłatowce zbudowane z drewna i płótna umalowanego na kolor biały z czerwonymi lub 
brązowymi elementami. Samoloty stały najpierw same, potem postawiono dla nich duże celty 
[hangary namiotowe]. Zapalanie ich odbywało się poprzez popularne kręcenie »na śmigło«, 
przy pomocy jednego żołnierza, zaś przy starcie z tego nieutwardzonego lotniska po dwóch 
żołnierzy pchało samolot aż do chwili, gdy się poderwał. Samoloty z Bażanówki pełniły wy-
łącznie funkcję zwiadowczą. Latały tylko w dzień, a dwuosobowe załogi ustalały położenie 
wojsk rosyjskich, po czym wracały do bazy na noc. Żołnierze nocowali w namiotach, a potem 
wraz z oficerami we dworze i na kwaterach. W większości byli to Czesi, których dowódcą 
był Niemiec. U mieszkańców Bażanówki te »latające koryta«, jak je nazywano, wywoływały 
zarówno ciekawość, jak i strach, gdyż latały po ich niebie. Z żołnierzami kłopotów nie mieliśmy, 
a zdarzało się, że co ładniejsze dziewczyny i dzieciaki lotnicy przewozili krótko w powietrzu”. 
Niestety ta jakże interesująca informacja o lotnisku polowym Flik. 3. w Bażanówce, której 
wiarę dawał także piszący te słowa, nie znajduje potwierdzenia w dokumentach SAW-KA 
w Wiedniu. 21 V 1915 r. Flik. 3. stacjonowała na lotnisku polowym w Lesku, co potwierdza 
ikonografia z ww. archiwum, zaś hr. A. Krasicki wspominał, że jesienią 1914 r. na terenie 
Leska utworzono lotnisko polowe: „[…] Do 23 września [1914 r.] były tam [w Lesku] wojska 
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Flik. 5. zmobilizowana była w Ujvidek [Novi Sad – Chorwacja] pod  
d-ctwem Oblt. F. P. Waldemara Kenese. W składzie jednostki znajdowali się 
w gronie personelu latającego piloci: Oblt. Andreas Alexay, Oblt. Ferdinand 
(Karl?) Banfield, Oblt. Ferdinand Cavallar von Grabensprung, Oblt. Johann 
Mandl, Oblt. Camillo Perini oraz obserwatorzy: Oblt. Josef Bendik, Oblt. 
Eduard Fritsch, Oblt. Guido Georgievics i Oblt. Max Macher. Na wyposa-
żeniu jednostki 1 VIII 1914 r. znajdowało się 6 samolotów niemieckiej pro-
dukcji typu Aviatik B. I każdy z silnikiem typu Mercedes o mocy 100 KM 
i dwa samoloty austro-węgierskiej produkcji typu Lohner B Pfeilflieger 
z silnikiem o mocy 90 KM każdy, stopniowo zastąpione samolotami typu 
Albatros B. I z silnikami o mocy 120 KM każdy. Podczas kampanii 1914 r. 
na froncie wschodnim jednostka przydzielona operacyjnie do c.k. 2. Armii 
stacjonowała na następujących lotniskach: 6–7 VIII 1914 r. – Ujvidek; 12–17 
VIII 1914 r. – Przemyśl; 18–28 VIII 1914 r. – Nisko z przydziałem do c.k. 
1. Armii; 28 VIII–9 IX 1914 r. – Kraśnik; 10–12 IX 1914 r. – Nisko; 12–14 IX 
1914 r. – Raniżów [niem. Ranischau]; 14–18 IX 1914 r. – Rzeszów; 18–20 IX 
1914 r. – Dębica–Tarnów [lotnisko polowe znajdowało się na polach Lipia]; 
21 IX–3 X – Brzesko; 3 X–11 XI 1914 r. – Szczucin z przydziałem do c.k. 
4. Armii; 12–13 X 1914 r. – Baranów [Sandomierski]; 13–27 X – Ostrowiec; 
27 X–3 XI – Stopnica; 3–5 XI 1914 r. – Słomniki; 6–12 XI 1914 r. – Będzin 
[niem. Bendzin – Niemcy]; 12–15 XI 1914 r. – Nicolai (?) z przydziałem do 
c.k. 2. Armii; 16–18 XI 1914 r. – Opole [niem. Oppeln – Niemcy]; 18 XI–  
5 XII 1914 r. – Olesno [niem. Rosenberg – Niemcy]; 6–17 XII 1914 r. – 
Wieluń; 18–19 XII 1914 r. – Szczerców; 19–31 XII 1914 r. – Piotrków7.

Flik. 7. zmobilizowana została w Przemyślu na bazie tamtejszego 
Flugpark 7. pod d-ctwem Oblt. Hermanna Edler von Nemetza. W gronie 
austriackie. Gen. Böhrmoli [E. Böhm Ermoli] i arcyksiążę Józef [Habsburg] byli w Lesku i na 
Posadzie stały ich aeroplany. Dla umożliwienia im wzlotu wycięto starą aleję akacjową i część 
parku na Posadzie”. W dokumentacji archiwalnej i na ten temat brak danych – A. O l e j k o, 
Krótka rozprawa o Fliegerkompanie 3 czyli rzecz o… „Latających Korytach”, [w:] Lotnicze ślady wielkiej 
wojny w krajobrazie Polski, red. K. Wielgus, R. Panek, Dębica 2002, s. 36–37. 

 7 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst. Feldakten 
der oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien, Fliegerkompanie 5. 1914; SAW-KA, Manuskripte 
Luftfahrtruppen, Die Tätigkeit der ősterr.-ung. Luftstreitkräfte beim Auffangen der rusischen 
Angriffsheere im Sommer und Herbst 1914. Bearabeitet in der “kriegswissenschaftlichen 
Abteilung der Luftwaffe”, zweisgstelle Wien, 1942/1943 von Obst. Dr Oskar Regele, s. 2.  
P. M. G r o s z, G. H a d d o w, P. S c h i e m e r (dz. cyt.) podają, że Flik. 5. w dniach 28 VI– 
7 VIII 1914 r. stacjonowała na Froncie Serbskim, a w okresie 14 VIII 1914 r.–5 IX 1915 r. stacjo-
nowała na Froncie Wschodnim w Galicji i na Śląsku. K. W i e l g u s (dz. cyt.) podaje jedynie, 
że 22 VIII 1914 r. Flik. 5. stacjonowała w Nisku, zaś W. B r z o s k w i n i a i K. W i e l g u s 
(dz. cyt.) podają, że Flik. 5. stacjonowała w dniach 11–18 VIII 1914 r. w Przemyślu, operując 
na rzecz c.k. 1. Armii, natomiast w dniach 19–28 VIII 1914 r. w Nisku. F. F o r s t n e r (Twierdza 
Przemyśl, Warszawa 2000, s. 112) podaje, że w okresie przed pierwszym oblężeniem na terenie 
twierdzy Przemyśl stacjonowały czasowo Flik. 5. i Flik. 11., by potem zostać przebazowane 
na inne lotniska.
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personelu latającego jednostki znajdowali się m.in. obserwatorzy: Oblt. 
Franz Hellmann, Oblt. G. Belka, Oblt. Franz Weikert, Oblt. G. Kollidsek, 
Hptm. von Kaiserfeld, Hptm. Fleischman, Lt. Franz Schom i Lt. Alexander 
Hartzer, piloci: Oblt. Josef Flesch, Oblt. W. Plank, Oblt. Max Perini, Oblt. 
Z. Huppner, Oblt. G. Schasnze, Oblt. Franz Smička, Oblt. Wagner, Oblt. 
Jozef Schartner. Na wyposażeniu jednostki znajdowało się 14 VIII 1914 r. 
6 samolotów austro-węgierskiej produkcji typu Lohner B Pfeilflieger z silni- 
kami typu Daimler o mocy 90 KM każdy, z których kilka nosiło następujące 
imiona własne: „B-30”, „Bulle”, „Barbara” oraz samolot niemieckiej produkcji 
typu Aviatik B. I. Niebawem samoloty te zostały zastąpione samolotami 
niemieckiej produkcji typu Albatros B. I o numerach: 3, 297, 298, 303,  
1 i 11. Podczas kampanii 1914 r. jednostka stacjonowała na następujących 
lotniskach: 12 VIII 1914 r. – Łańcut, z przydziałem do c.k. 1. Armii; 14 VIII 
1914 r. – Nisko; 21 VIII 1914 r. – została przydzielona do c.k. 1. Armii; 1 IX 
1914 r. – Kraśnik; 11 IX 1914 r. – Nisko; 19 IX 1914 r. – Brzesko, Szczucin; 
12 X 1914 r. – Baranów [Sandomierski]; 17 X 1914 r. – Ostrowiec; 8 XI 
1914 r. – Będzin; 24 XII 1914 r. – Miechów8. 

Flik. 8. zmobilizowana została w Aspern (Austria) w oparciu o Flugpark 8. 
pod d-ctwem Oblt. Czapary Jenö (Oblt. Fp. Eugen Czapary). W gronie per-
sonelu latającego jednostki znajdowali się m.in. obserwatorzy: Oblt. Jindrich 
Kostrba, Oblt. Bechinie von Lazau, Lt. Emanuel Grycz, Lt. A. Hartzer; 
piloci: Oblt. Camillo Perini, Oblt. Rudolf Holeka, Oblt. Arthur Böhm, Oblt. 
F. Reisner, Oblt. ing. Rudolf Stanger [Słowak rodem z Štyrskeko Hradce], 
zgsf. Robert Meltsch [Czech – Melč]. Na wyposażeniu jednostki znajdowały 
się dwa samoloty niemieckiej produkcji typu DFW B. I z silnikami typu 
Mercedes o mocy 100 KM każdy o imionach własnych „Boy” i „Gerda”,  
2 samoloty niemieckiej produkcji typu Aviatik B. I z ww. silnikiem 
o imionach własnych „Elsa” i „Durch”, jeden samolot austro-węgierskiej 
produkcji typu Lohner C Gebirgspfeilflieger z silnikiem typu Hiero o mocy 
85 KM i dwa samoloty austro-węgierskiej produkcji typu Lohner (brak 
oznaczenia typu – najprawdopodobniej wersji B i D) – wg stanu z 28 XII 

 8 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst. Feldakten 
der oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien, Fliegerkompanie 7. 1914; SAW-KA, Manuskripte 
Luftfahrtruppen, Die Tätigkeit der ősterr.-ung. Luftstreitkräfte beim Auffangen der rusischen 
Angriffsheere im Sommer und Herbst 1914. Bearabeitet in der “kriegswissenschaftlichen 
Abteilung der Luftwaffe”, zweisgstelle Wien, 1942/1943 von Obst. Dr Oskar Regele, s. 2. 
Wg Manuskripte Luftfahrtruppen, Tätigkeit d. östl.-ung. Fliegerkompanienan der NO-Front 
u. auf dem Balkan in der ersten Feldzugstagen bis September 1914. Bearb. Obst. a. D. Dr 
Regele i Obst. a. D. Kahlen (s. 17), Flik. 5., Flik. 8 i Flik. 4. używały samolotów typu Aviatik 
B. I i DFW. P. M. G r o s z, G. H a d d o w, P. S c h i e m e r (dz. cyt., s. 543) podają, że Flik. 7.  
23 VII 1914 r. została zmobilizowana w Krakowie, a w dniach 6 VIII 1914 r.–22 IX 1915 r. 
stacjonowała w Galicji, zaś W. B r z o s k w i n i a i K. W i e l g u s (dz. cyt.) podają, że Flik. 7. 
31 X 1914 r. stacjonowała na lotnisku fortecznym w Krakowie-Rakowicach z przydziałem do 
c.k. 1. Armii.
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1914 r. w jednostce znajdowały się 3 samoloty niemieckiej produkcji typu 
Aviatik B. I i jeden typu Albatros B. I. Podczas kampanii 1914 r. Flik. 8. 
stacjonowała na następujących lotniskach: w sierpniu 1914 r. – Przemyśl 
z przydziałem do c.k. 4. Armii; 11 VIII 1914 r. – Radymno; 23 VIII 1914 r. 
– Cieszanów (na terenie przysiółka Folwarki); 28 VIII 1914 r. – Tomaszów 
Lubelski – na terenie tego lotniska po II wojnie światowej istniało lotnisko 
sanitarne Zespołu Lotnictwa Sanitarnego z Lublina; 5 IX 1914 r. – Narol;  
15 IX 1914 r. – Rzeszów; 27 IX 1914 r. – Zakliczyn; 2 X 1914 r. – Przeworsk; 
4 X 1914 r. – Pilzno; 8 X 1914 r. – Dębica; 14 X 1914 r. – Rzeszów; 19 X 
1914 r. – Przeworsk; 31 X 1914 r. – Rzeszów; 4 XI 1914 r. – Dębica; 7 XI 
1914 r. – Tarnów; 9 XI 1914 r. – Brzesko–Kraków; 1 XII 1914 r. – Andrychów; 
9 XII 1914 r. – Kraków9.

Flik. 10. zmobilizowana została w Graz (Austria) na bazie Flugpark 10. 
pod d-ctwem Oblt. Erika Kahlena. W gronie personelu latającego znajdowali 
się m.in. piloci: Oblt. Oskar Schmoczer von Meczenzeff, Oblt. Alfred von 
Schindler, Lt. Ferdinand Junker; obserwatorzy: Oblt. V. Martinek, Oblt. Emil 
Kumstat, Oblt. Franz Reischer. Na wyposażeniu jednostki znajdowało się 
6 samolotów austro-węgierskiej produkcji typu Lohner C Gebirgspfeilflieger 
z silnikami typu Hiero o mocy 85 KM każdy (w statystykach jednostki 
widnieją one dwukrotnie wymieniane pod nazwą „Żurawica”) podczas 
walk zastąpione samolotami niemieckiej produkcji typu Albatros B. I 
o numerach: 18, 7, 2121, 2117 – samolot bez numeracji miał imię własne 
„Lump” (do 8 IX 1914 r. – w jednostce znajdowały się 3 samoloty typu 
Albatros B. I, 23 IX 1914 r. – jeden, 14 X 1914 r. – 3, 30 X 1914 r. – 2, 12 
XI 1914 r. – 2). Podczas kampanii 1914 r. Flik. 10. stacjonowała na nastę-
pujących lotniskach: 20 VIII 1914 r. – Jarosław [niem. Jaroslau – lotnisko 
usytuowane było za miastem na wschód przy drodze do Radymna] 
z przydziałem do c.k. 4. Armii; 21 VIII 1914 r. – Lubaczów; 22 VIII 1914 r. 
– Cieszanów; 27 VIII 1914 r. – Tomaszów Lubelski; 5 IX 1914 r. – Narol; 
11 IX 1914 r. – Morańce; 12 IX 1914 r. – Jarosław; 15 IX 1914 r. – Rzeszów; 
20 IX 1914 r. – Jasło; 21 IX 1914 r. – Zakliczyn; 4 X 1914 r. – Pilzno; 8 X 
1914 r. – Dębica; 11 X 1914 r. – Rzeszów; 4 XI 1914 r. – Dębica; 8 XI 1914 r. 

 9 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst. Feldakten 
der oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien, Fliegerkompanie 8. 1914; SAW-KA, Manuskripte 
Luftfahrtruppen, Die Tätigkeit der ősterr.-ung. Luftstreitkräfte beim Auffangen der rusischen 
Angriffsheere im Sommer und Herbst 1914. Bearabeitet in der “kriegswissenschaftlichen 
Abteilung der Luftwaffe”, zweisgstelle Wien, 1942/1943 von Obst. Dr Oskar Regele, s. 2.  
P. M. G r o s z, G. H a d d o w, P. S c h i e m e r (dz. cyt.) podają, że Flik. 8. Została na prze-
łomie lipca i sierpnia 1914 r. zmobilizowana w Przemyślu i w okresie 11 VIII 1914 r.–13 V 
1915 r. stacjonowała w Galicji. K. W i e l g u s (dz. cyt.) podaje jedynie, że 22 VIII 1914 r. 
Flik. 8. stacjonowała w Radymnie z przydziałem do c.k. 4. Armii, zaś W. B r z o s k w i n i a  
i K. W i e l g u s (dz. cyt.) podają, że Flik. 8. w okresie 8–13 VIII 1914 r. stacjonowała w Prze-
myślu-Żurawicy, a od 11 VIII 1914 r. w Radymnie.
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– Brzesko; 9 XI 1914 r. – Kraków; 1 XII 1914 r. – Andrychów; 9 XII 1914 r. 
– Kraków10.

Flik. 11. zmobilizowana została w Fischamend (Austria) w oparciu 
o Flugpark 11. pod d-ctwem Oblt. Philipa Blaschke Edler von Zwornikirchena. 
W gronie personelu latającego jednostki znajdowali się m.in. obserwatorzy: 
Oblt. L. Nimmerzaichler (?), Oblt. S. Wagner, Oblt. Friedrich von Rosenthal, 
Lt. Ignaz Kozma i piloci: Oblt. Rittermeister Georg Edler von Lehmann, 
Oblt. F. Banfield, Oblt. Otto Stiasny (?), Oblt. Nikolaus Wagner Edler von 
Florheim, Oblt. A. Knirsch, zgsf. Knopp, Feldfebel Flzf. Franz Mallina. Na 
wyposażeniu jednostki znajdowało się 8 samolotów austro-węgierskiej 
produkcji typu Lohner (brak oznaczenia typu – jednak musiały to być 
samoloty używanych wersji B, C i D), które niebawem zostały zastąpione 
przez samoloty niemieckiej produkcji typu Albatros B. I o numerach: 3, 2, 
4 XXII, 317. Podczas kampanii 1914 r. Flik. 11. stacjonowała na następują-
cych lotniskach: 15 VIII 1914 r. – Przemyśl z przydziałem do AOK, 18 VIII 
1914 r. z przydziałem do Grupy Kövess; 21 VIII 1914 r. – Lwów z przy-
działem do AOK; 1 IX 1914 r. – Przemyśl-Żurawica z przydziałem do c.k. 
3. Armii; 17–18 IX 1914 r. – Przemyśl z przydziałem do c.k. 3. Armii; 20 IX 
1914 r. – Jasło z przydziałem do c.k. 4. Armii; 25 IX 1914 r. – Nowy Sącz 
z przydziałem do AOK; 16 X 1914 r. – Przemyśl; 4 XI 1914 r. – Przemyśl 
z przydziałem do twierdzy Przemyśl11.

Flik. 13. zmobilizowana została w Wiener Neustadt pod d-ctwem Oblt. 
Jozefa Sehára. W gronie personelu latającego znajdowali się m.in. piloci:  

10 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst. Feldakten der 
oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien, Fliegerkompanie 10. 1914; SAW-KA, Manuskripte 
Luftfahrtruppen, Die Tätigkeit der ősterr.-ung. Luftstreitkräfte beim Auffangen der rusischen 
Angriffsheere im Sommer und Herbst 1914. Bearabeitet in der “kriegswissenschaftlichen 
Abteilung der Luftwaffe”, zweisgstelle Wien, 1942/1943 von Obst. Dr Oskar Regele, s. 2.  
P. M. G r o s z, G. H a d d o w, P. S c h i e m e r (dz. cyt.) podają, że Flik. 10. w dniach 22 VIII 
1914 r.–7 XII 1917 r. stacjonowała na terenie Galicji. K. W i e l g u s (dz. cyt.) podaje jedynie, że 
22 VIII 1914 r. Flik. 10. stacjonowała w Cieszanowie, zaś W. B r z o s k w i n i a i K. W i e l g u s 
(dz. cyt.) podają, że w okresie 22 VIII–5 IX 1914 r. Flik. 10. stacjonowała na lotniskach w Cie-
szanowie i Lubaczowie. Pisownia nazwiska Oblt. O. Schmoczera von Meczenzeff, występująca 
w literaturze przedmiotu jako Meczendorf, jest poprawna – w archiwaliach KA Wien występują 
obie formy pisowni tego nazwiska.

11 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst. Feldakten der 
oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien, Fliegerkompanie 11. 1914; SAW-KA,Manuskripte 
Luftfahrtruppen, Die Tätigkeit der ősterr.-ung. Luftstreitkräfte beim Auffangen der rusischen 
Angriffsheere im Sommer und Herbst 1914. Bearabeitet in der “kriegswissenschaftlichen 
Abteilung der Luftwaffe”, zweisgstelle Wien, 1942/1943 von Obst. Dr Oskar Regele, s. 2.  
P. M. G r o s z, G. H a d d o w, P. S c h i e m e r (dz. cyt.) podają, że Flik. 11. w dniach 18 VIII 
1914 r.–22 III 1915 r. stacjonowała w Galicji na terenie twierdzy Przemyśl. K. W i e l g u s 
(dz. cyt.) podaje jedynie, że 22 VIII 1914 r. Flik. 11. stacjonowała we Lwowie. Piotr Kazana 
ustalił podczas badań terenowych, że lotnisko w Nowym Sączu znajdowało się na terenie 
byłego poligonu wojskowego, na którym obecnie znajduje się nowo wybudowane osiedle 
mieszkaniowe „Błonie”. 
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Oblt. Jozef Cejnek, Oblt. M. Macher, Oblt. Klimičsch, obserwatorzy: Lt. 
Lauda, Oblt. Maurer, Lt. Reichel (?). Jednostka posiadała na wyposażeniu 
8 samolotów niemieckiej produkcji typu DFW B. I z silnikami typu Mercedes 
o mocy 100 KM każdy. Podczas kampanii 1914 r. Flik. 13. stacjonowała 
na następujących lotniskach: 12 XI 1914 r. – Opole; 17 XI 1914 r. – Olesno; 
6 XII 1914 r. – Kraków (?) – Wieluń; 18 XII 1914 r. – Szczerców; 19 XII 
1914 r. – Piotrków12. 

Flik. 14. zmobilizowana została na lotnisku Aspern (Austria) w oparciu 
o Flugpark 14. pod d-ctwem Oblt. Jenö Kara. W gronie obserwatorów jed-
nostki znajdowali się m.in.: Oblt. Zuleger, Oblt. Ellner i Oblt. Baumgartner, 
Hptm. Raabl, zaś w gronie pilotów znajdowali się m.in.: Oblt. Manfred 
Georgiević, Oblt. Feszl i Oblt. Aladar Taussig. Flik. 14. Wyposażona była 
w 6 samolotów austro-węgierskiej produkcji typu Lohner B Pfeilflieger z sil-
nikami o mocy 90 KM każdy (12 VIII 1914 r. w jednostce było 5 samolotów 
ww. typu, 16 VIII 1914 r. – 3, 18 VIII 1914 r. – 0, 22 VIII 1914 r. – 1, 19 IX 
1914 r. – 1), które 23 IX 1914 r. zostały zastąpione samolotami niemieckiej 
produkcji typu Albatros B. I (10 XI 1914 r. w jednostce znajdowały się 
dwa samoloty tego typu, 21 XI 1914 r. – 2) i Aviatik B. I (27 XI 1914 r. 
w jednostce znajdowało się 6 samolotów tego typu – 2 typu Albatros B. I 
przekazano do Flik. 1., a 1 XII 1914 r. – 4). Samoloty Flik. 14. Miały nastę-
pujące imiona własne: „Muzzl”, „Elly”, „Alb. 3”, „Steffel”, „Alb. I”, „Loni”. 
Podczas kampanii 1914 r. Flik. 14. stacjonowała na następujących lotniskach: 
6 VIII 1914 r. – Lwów z przydziałem do AOK, a w dniach 12–22 VIII 
1914 r. z przydziałem do XI Korpusu; 22 VIII–3 XI 1914 r. – Lwów – brak 
nazwy lotniska operacyjnego po wycofaniu jednostki ze Lwowa z chwilą 
zajęcia go przez jednostki rosyjskie 3 IX 1914 r., ale jednostka działała wraz 
z Flik. 11, stacjonując razem na lotnisku Przemyśl-Żurawica do 22 IX 1914 r. 
– skąd przebazowano ją na lotnisko Nowy Sącz, gdzie stacjonowała do  
7 XI 1914 r. [w Jaśle Flik. 11. do 20 IX 1914 r. i w Nowym Sączu Flik. 11. do  
25 IX 1914 r. wraz z Flik. 14 czekały na poprawę warunków pogodowych]; 
7 XI 1914 r. – Jasło z przydziałem do c.k. 3. Armii; 8 XI 1914 r. – Gorlice;  
9 XI 1914 r. – Zborov–Bardejov, 18 XI 1914 r. – Prešov; 2 XII 1914 r. – Košice; 
12 XI–24 XII 1914 r. Jasło–Zborov–Żmigród; 28 XII 1914 r. – Prešov13.

12 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst. Feldakten 
der oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien, Fliegerkompanie 13. 1914. K. C s o n k a r é t i 
(dz. cyt.) podaje, że dowódcami Flik. 13. byli: Oblt. Jan Kaszanovich/Oblt. Kurt Wilhelm von 
Helmfeld/Oblt. Jozef Gergye. P. M. G r o s z, G. H a d d o w, P. S c h i e m e r (dz. cyt., s. 544) 
podają, że Flik. 13. stacjonowała w okresie 12 XI 1914 r.–21 XI 1916 r. na terenie Śląska, Galicji 
i Karpat, odnosząc 1 zwycięstwo powietrzne.

13 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst. Feldakten der 
oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien, Fliegerkompanie 14. 1914; SAW-KA, Manuskripte 
Luftfahrtruppen, Die Tätigkeit der ősterr.-ung. Luftstreitkräfte beim Auffangen der rusischen 
Angriffsheere im Sommer und Herbst 1914. Bearabeitet in der “kriegswissenschaftlichen 



Udział lotnictwa austro-węgierskiego...

143

Rocznik Tomaszowski 1(2)

Flik. 15. zmobilizowana została na lotnisku w Wiener Neustadt (Austria); 
d-ca Oblt. Freiherr August von Mandelsloh. W gronie personelu latającego 
jednostki znajdowali się m.in. piloci: Oblt. Losonczy Bela von Losoncz, 
zgsf. Jozef Siegel; obserwatorzy: Oblt. Johan Wierzejski i inż. Leixner von 
Grünberg. Na wyposażeniu jednostki znajdowało się 8 samolotów austro- 
-węgierskiej produkcji typu Lohner C Gebirgspfeilflieger z silnikami typu 
Hiero o mocy 85 KM każdy, natomiast podczas kampanii 1914 r. jednost-
ka stacjonowała na następujących lotniskach: 11 XI 1914 r. – przydział do 
c.k. 4. Armii – Kraków; 1 XII 1914 r. – przydział do dowództwa twierdzy 
Kraków; 19 XII 1914 r. – Brzesko14. 

Załogi Flik. 5. z lotniska w Nisku rozpoznawały w sierpniu 1914 r. na 
rzecz c.k. 1. Armii rejon pomiędzy Wisłą a Bugiem, na południe od Warszawy 
w kierunku na Lublin i Chełm; dwa pierwsze loty załogi samolotów typu 
Aviatik B. I wykonały 19 VIII 1914 r., osiągając rejon Józefów–Warszawa 
oraz Dęblin–Zawichost–linia Wisły (przeciętny lot odbywano na trasie do 
200 km). W związku ze zmianą rozkazów od 20 VIII 1914 r. załogi Flik. 5. 
rozpoczęły loty w zalesiony rejon koryta Tanwi (przeciętne rozpoznanie było 
5-godzinne): 21 VIII 1914 r. załoga Flik. 5. meldowała w rejonie Lublina: „[…] 
wykryte 2–3 rosyjskie DK, w rejonie Wola Idzikowska–Suchodoły–Nowa 
Wieś–Krasnystaw jedną wrogą DK oraz lotnisko polowe z francuskimi 
samolotami [sic]”; w rejonie Izdebno–Orchowiec–Gliniska jedną wrogą BP. 
21 VIII 1914 r. Oblt. F. Banfield wykonał dalekie rozpoznanie tyłów carskiej 

Abteilung der Luftwaffe”, zweisgstelle Wien, 1942/1943 von Obst. Dr Oskar Regele, s. 2.  
P. M. G r o s z, G. H a d d o w, P. S c h i e m e r (dz. cyt.) podają, że Flik. 14. w dniach 6 VIII 
1914 r.–7 XII 1917 r. stacjonowała w Galicji, w Karpatach i na Bukowinie, odnosząc tam 14 
zwycięstw powietrznych. K. C s o n k a r é t i (dz. cyt.) podaje, że dowódcami Flik. 14. byli 
Oblt. Jenö Kara i Oblt. Karol Benedek. F. F o r s t n e r (dz. cyt.) podaje, że 16 IX 1914 r. ko-
mendzie twierdzy Przemyśl podporządkowano Flik. 11. i Flik. 14, zaś W. B r z o s k w i n i a 
i K. W i e l g u s (dz. cyt.) podają, że Flik. 14. 6 VIII 1914 r. stacjonowała we Lwowie, 20 VIII 
1914 r. w Przemyślu (Żurawicy?) i 31 VIII 1914 r. w Krakowie-Rakowicach z przydziałem do 
c.k. 3. Armii. 

14 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst. Feldakten der 
oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien, Fliegerkompanie 15. 1914. P. M. G r o s z, G. H a d -
d o w, P. S c h i e m e r (dz. cyt.) podają, że Flik. 15. stacjonowała w okresie 1 XI 1914 r.–18 VI 
1915 r. w Galicji, odnosząc 1 zwycięstwo powietrzne. K. C s o n k a r é t i (dz. cyt.) podaje, że 
dowódcami Flik. 15. byli Oblt. B. Losonczy von Losoncz i Oblt. Robert Eyb. J. D i a k o w, Starke 
der Fliger- und Luftschifferverbande bis 24 Aug. 1914, maszynopis wraz z odręcznymi uwagami; 
SAW-KA, Manuskripte zur Geschichte der Militärische Luftfart; K. C s o n k a r é t i, dz. cyt. s. 65–66. 
K. W i e l g u s (dz. cyt.) podaje, że 22 VIII 1914 r. Flik. 15. stacjonowała w Wiener Neustadt. 
W stadium formowania znajdowały się Flik. 12. w Fischamend (d-ca Oblt. Wilhelm Köppl) 
z przeznaczeniem na Front Wschodni; Flik. 9. z przeznaczeniem na Front Serbski (d-ca Oblt. 
Adolf Heyrowski) oraz rezerwowa Flik. 16. J. Z a h a l k a (Posledni let z Premyślu, HPM 2001, 
nr 1, s. 24–25) podaje, że w 1914 r. w c.k. lotnictwie znajdowało się w służbie 15 Fliegerkom-
panii, z których w Galicji służyły Flik. 3., Flik. 5., Flik. 7. i Flik. 11., które uzupełniały liczebnie 
siły dyslokowanej do Przemyśla Flik. 8., a z Frontu Serbskiego niebawem ściągnięto Flik. 1.
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armii w rejonie Kałynawczyna–Husiatyń [ukr. Гусятин]–Sulkowce–Szarowka–
Proskurow [ukr. Хмельницький, Chmelnyćkyj; do 1954 r. Płoskirów, ukr. 
Проскурів, Proskuriw]–Krasiłów [ukr. Красилів]–Klitbna–Kutiel–Wołoczyska 
[ukr. Волочиськ–Wołoczyśk]–Skałat [ukr. Скалат]–Janów [ukr. Янів]–
Czortków–Kałynawczyna, o godz. 09.45 tam lądując15.

Załogi Flik. 7. z lotniska w Nisku 12 VIII 1914 r. wykonały na rzecz 
dowództwa c.k. 1. Armii dwa loty w rejon Sandomierz–Annopol–Zaklików–
Janów–Domostawa–Ulanów–Krzeszów oraz Rudnik–Ulanów–Krzeszów–
Tarnogród–Biłgoraj–Terespol–Janów–Zaklików, wykrywając „spore zgru-
powanie wrogiej kawalerii o godz. 12.45 w rejonie Kraśnika”; o godz. 14.00 
po starcie z powodu złych warunków atmosferycznych wykonująca lot 
załoga zawróciła z rejonu Zaklikowa. Tegoż 12 VIII 1914 r. dowództwo 
c.k. 1. Armii wydało pisemne dyrektywy zastosowania Flik. 7 przed i po 
południu 13 VIII 1914 r. w sektorach rozpoznania:

a) Sandomierz–Annopol–Zaklików–Janów Lubelski–Domostawa–
Ulanów–Krzeszów,

b) Rudnik–Ulanów–Krzeszów–Tarnogród–Biłgoraj–Terespol–Janów 
Lubelski–Zaklików.

Załogi Flik. 7., rozpoznając na rzecz c.k. 1. Armii, 13 VIII 1914 r. rozpo-
znawały ww. rejony (były to pierwsze loty na długość 200 km i głębokość 
ok. 40 km), stwierdzając liczne wrogie jednostki w ruchu i budowane przez 
nie fortyfikacje. Flik. 7. dostarczyła 2 meldunki, według których „wróg był 
bardzo mało widoczny, jedynie niewielkie oddziały piechoty i kawalerii, 
żadnych ruchów, żadnych fortyfikacji”. Rozpoznanie zarządzone na 14 VIII 
1914 r. przez dowództwo c.k. 1. Armii miało mieć miejsce na obszarze 
Kraśnik–Lublin–Piaski–Turobin i dotyczyć miało ruchu kolejowego oraz 
miało zapewnić zdjęcia ewentualnych fortyfikacji polowych. 14 VIII 1914 r. 
załoga z Flik. 7. z ww. lotniska rozpoznała ww. rejon z uwzględnieniem linii 
kolejowych oraz rejon Kraśnik–Bychawa–Lublin – załoga Oblt. J. Schartner 
i obserwator Oblt. F. Weikert w locie do Lublina zameldowała (lot na trasie 
260 km i 90 km głębokości nad obszarami wroga): „na obszarze Kraśnik–
Bychawa–Lublin jest niewiele sił i z Lublina, gdzie urządzono lotnisko”16. 
15 i 16 VIII 1914 r. załogi z Flik. 7. rozpoznały rejon Kraśnik–Turobin, 
Frampol–Biłgoraj, Kraśnik–Lublin i Bełżyce–Urzędów (pod Polichną roz-
poznano 2–3 bataliony nieprzyjacielskiej piechoty oraz zrzucono 2 bomby). 
17 VIII 1914 r. załogi stale bazującej na lotnisku w Nisku Flik. 7. rozpo-
znawały rejon Kraśnika – w dwóch lotach wykryto pod Kraśnikiem masy 

15 SAW/KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, Die Tätigkeit der ősterr.-ung. Luftstreitkräfte 
beim Auffangen der rusischen Angriffsheere im Sommer und Herbst 1914. Bearabeitet in der 
“kriegswissenschaftlichen Abteilung der Luftwaffe”, zweisgstelle Wien, 1942/1943 von Obst. 
Dr Oskar Regele, s. 53.

16 Tamże, s. 4.
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kawalerii rosyjskiej w marszu, zaś w rejonie Stróża–Studzianka jednostki 
kozaków17. Jeden samolot typu Lohner B Pfeilflieger musiał przymuso-
wo lądować pod Janowem Lubelskim z powodu awarii silnika – załoga 
i samolot nie dostali się do rosyjskiej niewoli. 19 VIII 1914 r. dwie załogi 
Flik. 7. rozpoznawały rejon Kraśnika – o godz. 19.30 zameldowano na linii 
Kraśnik–Turobin: „sporo rosyjskiej kawalerii” (załoga w składzie pilot Oblt. 
Max Perini i obserwator Oblt. Georg Betka wykonała lot na trasie 300 km 
samolotem typu Lohner B Pfeilflieger). Problemy techniczne prześladowały 
Flik. 7. przez następne dni: 20 VIII 1914 r. stracono kolejny samolot typu 
Lohner B Pfeilflieger, który z powodu awarii silnika przymusowo lądował 
pod Zaklikowem, a 22 VIII 1914 r. z tego samego powodu przerwano ko-
lejny lot rozpoznawczy18. 

Rozpoznające na rzecz dowództwa c.k. 4. Armii załogi Flik. 8. podczas 
gorących sierpniowych dni wykonały następujące loty rozpoznawcze: 
pierwszy lot z lotniska w Radymnie wykonano 13 VIII 1914 r. w rejon 
Dzików–Tarnogród; 14 VIII załoga Flik. 8. rozpoznawała rejon Tomaszowa 
Lubelskiego i Chełma, lądując przymusowo pod Dachnowem; 15 VIII 1914 r. 
jedna z załóg wykonała rozpoznanie na południe od Tomaszowa Lubelskiego 
i Narola w drodze na Tarnawatkę, rozpoznając „wrogą kolumnę w marszu 
rozciągniętą na odcinku na 6 km”; drugi lot wykonano w rejon Uhnów–Bełz; 
16 VIII 1914 r. załoga Flik. 8. w składzie pilot Oblt. R. Holeka i obserwator 
Oblt. J. Kostrba wykonała lot rozpoznawczy w rejonie Zamościa, wykrywając 
„dwa wrogie pp z artylerią w marszu, a na trasie Tomaszów Lubelski–
Krasnobród wykryto wrogą DK”, za co załoga otrzymała podziękowanie 
od dowódcy c.k. 4. Armii; 17 VIII 1914 r. załoga Flik. 8. rozpoznała rejon 
Tomaszów Lubelski–Krasnobród–Tarnawatka–Komarów–Tyszowce–Łówcza, 
wykrywając transport kolejowy około 50 wagonów – pod Tomaszowem 
Lubelskim samolot ostrzelała rosyjska opl., tak iż w dniach 18 i 19 VIII 
1914 r. z powodu naprawy uszkodzonego silnika lotów nie wykonywano; 
20 VIII 1914 r. załoga Flik. 8. w rejonie Krasnegostawu wykryła pod Izbicą 
wielki transport wojsk rosyjskich; od 21 VIII 1914 r., stale operując z lotni-
ska w Radymnie, rozpoczęto loty rozpoznające siły rosyjskie na kierunku 
lubelskim – załoga Flik. 8. rozpoznała rejon Turobin–Krasnystaw–Lublin, 
a po międzylądowaniu w Nisku na lotnisku Flik. 5. kontynuowano roz-
poznanie, wykrywając niewielkie siły rosyjskie w marszu; 22 VIII 1914 r. 
z lotniska w Radymnie wykonano ostatni lot rozpoznawczy – załoga 
Flik. 8. rozpoznała rejon Chełm–Krasnystaw, pod Izbicą i Siennicą wykry- 
wając „rosyjski korpus w marszu, zaś pod Krasnystawem korpus grena-
dierski” (kolumny kawalerii maszerowały masą po obu stronach drogi). 
W rejon Włodzimierza Wołyńskiego załoga obserwator Oblt. A. Böhm i pilot 

17 Tamże.
18 Tamże, s. 52.
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Lt. A. Hartzer wykonała kolejny lot na trasie długości 350 km w czasie 
4 i pół godziny (sic)19.

Rozpoznające na rzecz AOK i c.k. 3. Armii załogi Flik. 14. w sierpniu 
1914 r. aktywnie zapędzały się nad wrogi teren: 12 VIII 1914 r. załoga 
Flik. 14. z lotniska we Lwowie (Lewandówka) rozpoznała rejon Włodzimierza 
Wołyńskiego, jednak lot zakończył się przymusowym lądowaniem i rozbiciem 
samolotu; zmora defektów silników samolotów typu Lohner B Pfeilflieger 
nasilała się – w meldunku c.k. 3. Armii z 15 VIII 1914 r. podano, iż 14 VIII 
1914 r. z powodu defektu rozbił się kolejny samolot, wspominając łącznie 
o 5 przymusowych lądowaniach (sic). 16 VIII 1914 r. załogi Flik. 14. wykonały 
dwa loty w rejon Dubna i jeden w rejon Włodzimierza Wołyńskiego, jednak 
lot z 17 VIII 1914 r. w rejon Brodów zakończył się kolejnym przymusowym 
lądowaniem. Loty bojowe wykonywano na coraz częściej zawodzącym 
sprzęcie i 21 VIII 1914 r. jedna z załóg Flik. 14. donosiła, że „w rejonie 
Złoczowa jak i na północny zachód od Lwowa nie zaobserwowano żadnych 
sił wroga”. 22 VIII 1914 r. wykonano kolejny lot zgodnie z żądaniem AOK, 
rozpoznając, jakie siły wroga przemieszczają się ze wschodu na zachód 
w rejon Włodzimierza Wołyńskiego. Tego dnia załogi Flik. 14. i Flik. 11. 
zgrupowane we Lwowie stworzyły do 3 XI 1914 r. zgrupowanie lotnicze 
(Fliegergruppe) przeznaczone do prowadzenia rozpoznania na rzecz AOK 
i c.k. 3. Armii [Flik. 11 dysponowała siłą 6 samolotów, zaś Flik. 14. nie 
dysponowała sprawnymi samolotami (sic)]20.

W opisywanym okresie rozpoznanie lotnicze na rzecz dowództwa Grupy 
Kövess prowadziły załogi Flik. 1., otrzymując 13 VIII 1914 r. zadanie rozpozna-
nia sił przeciwnika w rejonie naddniestrzańskim. Tego dnia załoga Flik. 1. po 
starcie samolotem typu Lohner D z lotniska w Czortkowie rozpoznała teren 
pomiędzy Dniestrem a linią kolejową Tarnopol–Proskurow–Żmerynka [ukr. 
Жмеринка] aż po Prut, dalej do linii Zalosce–Szepietowka [ukr. Шепетівка] 
oraz odcinek linii kolejowej Równo–Berdyczów [ukr. Бердичів, Berdycziw] 
do Uszycy i Dniestru po Lipkany [rum. Lipcani] aż do Prutu; 14 VIII 1914 r. 
rozpoznanie kontynuowała załoga w składzie obserwator Oblt. H. Schwab 
i pilot Oblt. Kabelac – obaj jednak nie powrócili z lotu bojowego; 15 VIII 
1914 r. załoga samolotu typu Lohner D z Flik. 1. z powodu awarii silnika 
musiała przerwać rozpoznanie i zawrócić znad Kamieńca Podolskiego, 
natomiast druga załoga odkryła w ww. rejonie niewielkie siły wrogiej 
kawalerii będące w marszu (oddział maszerował w szyku wzdłuż drogi), 
a trzecia załoga po starcie z lotniska w Tarnopolu rozpoznała samolotem 
typu Lohner D linię Wiszniewice–Lachowce [ukr. Ляхівці]–Bielgorodka, pod 
tą ostatnią miejscowością rozpoznając dużą kolumnę oddziałów wszystkich 
broni przeciwnika, zaś w Jampolu [ukr. Ямпіль] 18 składów z wagona-

19 Tamże, s. 55.
20 Tamże, s. 56.
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mi amunicyjnymi i inne pociągi; 16 VIII 1914 r. z lotniska w Czortkowie 
wykonano 3 loty rozpoznawcze: w rejon Husiatynia, gdzie „rozpoznano 
niewielkie siły wroga”; w rejon Gródek Jagielloński–Proskurow–Dunajowce 
[ukr. Дунаївці]–Dawidkowce [ukr. Davydkivtsy], gdzie samolot został 
ostrzelany przez rosyjskie wojska i załoga w składzie Oblt. Flassig i Lt. Wolf 
zginęła; jedna z załóg po starcie z lotniska w Tarnopolu rozpoznała rejon 
Zbaraż–Łopuszno–Wyszogródek [ukr. Вишгородок]–Wołoczyska–Tarnopol, 
odnajdując niewielkie jednostki wrogiej kawalerii21. Flik. 11. przydzielona 
od 18 VIII 1914 r. do Grupy Kövess otrzymała rozkaz rozpoznania rejonu 
Husiatyń–Szarowka–Proskurow–Starokonstantynów–Wyszogródek–Tarnopol, 
jednak rejon ten 19 VIII 1914 r. przez 5 godzin rozpoznawała załoga samolotu 
typu Aviatik B. I z Flik. 5. w składzie obserwator Oblt. J. Mandl i pilot Oblt. 
M. Macher. 21 VIII 1914 r. załoga Oblt. F. Banfielda z Flik. 11. z powodu 
awarii silnika samolotu typu Lohner przymusowo lądowała na południe 
od linii kolejowej Proskurow–Żmerynka w rejonie wsi Kałynawczyna, uni-
kając kozackiego patrolu. Tego dnia w rejonie Dniestru i trasy Tarnopol–
Proskurow nie napotkano żadnych poważnych sił przeciwnika. Na rzecz 
Grupy Kövess w dniach 13–22 VIII 1914 r. wykonano 13 lotów, lecz tylko 
6 z pozytywnym wynikiem22.

W dniach 23–25 VIII 1914 r. załogi Flik. 5. i Flik. 7. operujące z lotniska 
w Nisku wykonały 12 lotów (23 VIII 1914 r. załogi Flik. 7. wykonały 2 loty 
w rejon Kraśnik–Urzędów oraz w rejon Szczebrzeszyna w poszukiwaniu 
rosyjskich oddziałów; załogi Flik. 5. zameldowały w 2 lotach w rejonie Opola 
Lubelskiego wykrycie jednej wrogiej DP w marszu, brak wrogich sił nad 
Wisłą, zaś na odcinku Kraśnik–Chełm 5–6 DP i jedną DK); załogi Flik. 8., 
operującej z lotniska w Cieszanowie na rzecz dowództwa c.k. 4. Armii, 
wykonały tylko 2 loty (23 VIII 1914 r. załoga Flik. 8. zameldowała, że „teren 
na wschód od Wieprza jest wolny od sił nieprzyjaciela)”23. 24 VIII 1914 r. 
załogi Flik. 7. wykonały 3 loty w rejon Urzędowa i Kraśnika z jednym mię-
dzylądowaniem pod Annopolem celem przekazania rozkazu dowództwu 
12. DP i stwierdzenia odwrotu wojsk rosyjskich. Dla c.k. dowództwa ważny 
był meldunek załogi Flik. 5. z 24 VIII 1914 r., informujący, że na trasie do 
Turobina przez Goraj w marszu znajdowała się jedna grenadierska DP, zaś 
z Krasnegostawu w marszu na południe znajdowała się kolejna DP. W trzecim 
dniu walk załoga Flik. 7. rozpoznała rejon Wikołaz–Bychawa, wykrywając 
wrogie siły; załoga Flik. 5. rozpoznała rejon na południe od Chełma i rejon 
podlubelski; załoga Flik. 8., operując w rejonie Izbica–Chełm–Hrubieszów, 

21 Tamże, s. 57.
22 Tamże; SAW-KA, Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst, Feld-

-akten der oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien – teczka Przemyśl-Russen, s. 1.
23 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst, Feldakten der 

oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien – teczka Przemyśl-Russen, s. 4–5.
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„wykryła ok. 5 DP i 1 DK w marszu na południe”24. Tak wyglądało zesta-
wienie lotów rozpoznawczych poszczególnych Fliegerkompanie na Froncie 
Galicyjskim (Nordostfront) za okres 6–25 VIII 1914 r.: 
6 VIII – Flik. 1. – 1 lot; Flik. 5. – 0 lotów; Flik. 7. – 0 lotów; Flik. 8. – 

0 lotów; Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 1 lot; 
łączny czas lotów: 3 godziny.

7 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 0 lotów; Flik. 7. – 0 lotów; Flik. 8. – 
0 lotów; Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 0 lotów; 
łączny czas lotów: 0 godzin.

8 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 0 lotów; Flik. 7. – 0 lotów; Flik. 8. – 
0 lotów; Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 0 lotów; 
łączny czas lotów: 0 godzin.

9 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 0 lotów; Flik. 7. – 0 lotów; Flik. 8. – 
0 lotów; Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 0 lotów; 
łączny czas lotów: 0 godzin.

10 VIII – Flik. 1. – 1 lot; Flik. 5. – 0 lotów, Flik. 7. – 0 lotów; Flik. 8. – 
0 lotów; Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 2 loty; 
łączny czas lotów: 3 godziny.

11 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 0 lotów; Flik. 7. – 1 lot; Flik. 8. – 
0 lotów; Flik. 10 – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 3 loty; 
łączny czas lotów: 3 godziny.

12 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 0 lotów; Flik. 7. – 2 loty; Flik. 8. – 
0 lotów; Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 1 lot; 
łączny czas lotów: 3 godziny.

13 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 0 lotów; Flik. 7. – 1 lot; Flik. 8. – 1 lot; 
Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 1 lot; łączny 
czas lotów: 3 i pół godziny.

14 VIII – Flik. 1. – 1 lot; Flik. 5. – 0 lotów; Flik. 7. – 1 lot; Flik. 8. – 2 loty; 
Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 2 loty; łączny 
czas lotów: 3 i pół godziny.

15 VIII – Flik. 1. – 1 lot; Flik. 5. – 0 lotów; Flik. 7. – 0 lotów; Flik. 8. – 2 loty; 
Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 1 lot; łączny 
czas lotów: 3 i pół godziny.

16 VIII – Flik. 1. – 1 lot; Flik. 5. – 0 lotów; Flik. 7. – 1 lot; Flik. 8. – 1 lot; 
Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 1 lot; łączny 
czas lotów: 3 i pół godziny.

17 VIII – Flik. 1. – 1 lot; Flik. 5. – 0 lotów; Flik. 7. – 2 loty; Flik. 8. – 1 lot; 
Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 1 lot; łączny 
czas lotów: 3 i pół godziny.

18 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 2 loty; Flik. 7. – 0 lotów; Flik. 8. – 
0 lotów; Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 0 lotów; 
łączny czas lotów: 3 godziny.

24 Tamże, s. 6.
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19 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 2 loty; Flik. 7. – 2 loty; Flik. 8. –  
0 lotów; Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 0 lotów; 
łączny czas lotów: 3 godziny.

20 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 0 lotów; Flik. 7. – 0 lotów; Flik. 8. – 
1 lot; Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 1 lot; Flik. 14. – 2 loty; łączny 
czas lotów: 3 i pół godziny.

21 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 2 loty; Flik. 7. – 1 lot; Flik. 8. – 1 lot; 
Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 1 lot; Flik. 14. – 2 loty; łączny czas 
lotów: 4 godziny.

22 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 1 lot; Flik. 7. – 1 lot; Flik. 8. – 2 loty; 
Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 1 lot; Flik. 14. – 1 lot; łączny czas 
lotów: 4 godziny.

23 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 2 loty; Flik. 7. – 0 lotów; Flik. 8. – 
2 loty; Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 2 loty; 
łączny czas lotów: 4 i pół godziny.

24 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 1 lot; Flik. 7. – 1 lot; Flik. 8. – 0 lotów; 
Flik. 10. – 0 lotów; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 1 lot; łączny 
czas lotów: 3 i pół godziny.

25 VIII – Flik. 1. – 0 lotów; Flik. 5. – 2 loty; Flik. 7. – 1 lot; Flik. 8. – 2 loty; 
Flik. 10. – 1 lot; Flik. 11. – 0 lotów; Flik. 14. – 2 loty; łączny czas 
lotów: 3 i pół godziny.

Łącznie Flik. 1. wykonała w sierpniu 1914 r. 6 lotów, Flik. 5. – 12 lotów, 
Flik. 7. – 14 lotów, Flik. 8. – 15 lotów, Flik. 10. – 1 lot, Flik. 11. – 3 loty, 
Flik. 14. – 23 loty. Wszystkie były w powietrzu 74 godziny25.

Sukces taktyczny c.k. Armii pod Kraśnikiem przekreślił nadzieje Stawki 
na oskrzydlenie przeciwnika od strony Wisły i umożliwił AOK rozwinięcie 
dalszej planowanej akcji ofensywnej ze strony c.k. 4. Armii, której do-
wódca 25 VIII 1914 r. otrzymał rozkaz rozpoczęcia ofensywy w kierunku 
Chełma, co pomimo przeważających sił nieprzyjaciela, z oporem których 
się spotkano, zostało wykonane po kilkudniowych ciężkich walkach 
z powodzeniem. Gen. M. F. von Auffenberg postanowił przy pomocy 
współdziałającej z nim grupy arcyksięcia Józefa Ferdynanda Habsburga 
(XIV Korpus) z c.k. 3. Armii przeprowadzić podwójne oskrzydlenie prze-
ciwnika tak, by zrobiwszy podstawę z Korpusów VI i XVII znajdujących 
się w centrum, przeprowadzić oskrzydlenie przy pomocy II (wiedeńskie-
go) i IX (północnoczeskiego) Korpusów na lewym, a XIV (tyrolskiego) 
Korpusu na prawym skrzydle. II Korpus, natknąwszy się 26 VIII 1914 r. 
na XXV korpus rosyjski pod Zamościem, pobił go i odrzucił na północ, 

25 Poszczególne Fliegerkompanie znalazły się w rejonach operacyjnych w dniach: Flik. 1. 
od 1 VIII 1914 r., Flik. 5. od 12 VIII 1914 r., Flik. 7. od 9 VIII 1914 r., Flik. 8. od 11 VIII 1914 r., 
Flik. 10. od 21 VIII 1914 r., Flik. 11. od 18 VIII 1914 r., Flik. 14. od 4 VIII 1914 r. – por. SAW-KA, 
Manuskripte Luftfahrtruppen, Tätigkeit d. östl.-ung. Fliegerkompanienan der NO-Front u. auf 
dem Balkan in der ersten Feldzugstagen bis September 1914. Bearb. Obst. a. D. Dr Regele 
i Obst. a. D. Kahlen, s. 17.
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stwarzając w ten sposób warunki powodzenia całego planu. W ten sposób 
starcie stoczone przez armie obu przeciwników – c.k. 4. Armię i rosyjską 
5. Armię – nazwano bitwą pod Komarowem (26 VIII–2 IX 1914 r.), która 
zakończyła się zwycięstwem wojsk austro-węgierskich26. Atakujący na 
prawo od c.k. II Korpusu c.k. IX Korpus napotkał pod Tarnawatką 27 VIII 
1914 r. na bardzo zaciekły opór rosyjskiego XIX Korpusu, wspartego 
następnego dnia przez V Korpus na linii Tarnawatka–Tomaszów, które 
zmierzały do przełamania centrum c.k. wojsk. Jedna z DP walczącego tam 
c.k. VI Korpusu została pobita i położenie c.k. 4. Armii stało się krytyczne, 
lecz zmienił je na korzyść pod wieczór 28 VIII 1914 r. brawurowy atak 
c.k. XVII Korpusu na wschód od Tomaszowa Lubelskiego. Równocześnie 
c.k. XIV Korpus pobił na prawym skrzydle rosyjski XVII Korpus, który 
przez Bug od Hrubieszowa zmierzał na prawe skrzydło c.k. 4. Armii. 
Udaremniwszy ofensywę rosyjską, c.k. 4. Armia doprowadziła 30 VIII 
1914 r. do zagrożenia obydwu skrzydeł rosyjskiej 5. Armii i mimo prób 
odciążenia się przez ataki na lewe skrzydło c.k. wojsk rosyjski przeciwnik 

26 Wielka wojna…, s. 162–163. Bój pod Komarowem rozpoczął wiedeński II Korpus, który 
26 VIII 1914 r. natknął się pod Zamościem na rosyjski XXV Korpus, pokonał go po krótkiej walce 
i odrzucił na północ, wdzierając się aż po Łabuńkę nad Wieprzem. Pozwoliło mu to nawiązać 
bezpośredni kontakt z przemyskim X Korpusem należącym do sąsiedniej c.k. 1. Armii, działającej 
ofensywnie w Lubelskiem, i wybić lukę pomiędzy 4. i 5. Armią rosyjską. Wszystko to stworzyło 
dogodny punkt wyjścia do planowanego manewru oskrzydlającego. Natomiast znajdujący się 
na prawo od niego, stanowiący centrum armii, północnoczeski IX Korpus, który 27 VIII 1914 r. 
rozpoczął prowokacyjny atak pod Tarnawatką, napotkał na zacięty opór XIX Korpusu rosyjskie-
go i utknął w miejscu. Następnego dnia nieprzyjaciel dał się wciągnąć w zastawioną pułapkę, 
wzmacniając swe centrum dalszymi siłami (rosyjski V Korpus), i usiłował rozerwać centrum 
austro-węgierskie na odcinku Tarnawatka–Tomaszów Lubelski. Siła uderzenia była tak wielka, 
że zmęczone bojem c.k. oddziały znalazły się nagle w krytycznej sytuacji. Wybrana przez prze-
ciwnika droga odwrotu biegła przez znajdujące się tam rozlewiska rzeki Huczwy – na północ 
zaś od jej górnego biegu zajęła pozycje skrajnie wyczerpana całodziennymi walkami 15. DP, nie 
zdając sobie sprawy z tego, że znalazła się na drodze znacznie silniejszego przeciwnika. Podczas 
gdy część całkowicie zaskoczonych żołnierzy ww. dywizji stawiła opór, inni ulegli przewadze 
i w zamieszaniu nie byli zdolni do przeciwstawienia się im. Tylko niewielu oficerów i żołnierzy 
15. DP wyszło cało z tej krwawej łaźni i wycofało się na zachód (zginął dowódca 15. DP Fryderyk 
Wodniansky). Zaalarmowana c.k. 27. DP (wchodząca w skład sąsiedniego VI Korpusu) dzięki 
temu ostrzeżeniu przygotowała się na nadciągające uderzenie, lecz i ona została zepchnięta 
w kierunku Tomaszowa Lubelskiego. Sytuacja została opanowana dopiero pod wieczór 28 VIII 
1914 r., gdy do walki wszedł XVII Korpus rezerwowy, który brawurowym atakiem przeprowa-
dzonym na wschód od Tomaszowa Lubelskiego przywrócił stan wyjściowy. Ostatecznie prawe 
skrzydło c.k. 4. Armii uwolnił od zagrożenia XIV Korpus tyrolski, dowodzony przez arcyksięcia 
Józefa Ferdynanda Habsburga, który zniszczył nad Huczwą XVII Korpus rosyjski, ścigając go 
aż po Hrubieszów i rzekę Bug (w walkach odznaczyli się inicjatywą, dowodzący 61. rezerwową 
DP, gen. Josef Freiher Roth w bitwie pod Hujczami oraz gen. Kirlbach, dowodzący 41. DP Hon-
wedów pod Posadowem). Dowódca rosyjskiej 5. Armii wy dał rozkaz niezwłocznego odwrotu, 
który przeprowadzono dość sprawnie w kierunku Bugu w nocy z 1 na 2 IX 1914 r. Znacznie 
uszczuplona rosyjska 5. Armia zdołała się wyrwać z kleszczy i umocnić na nowych pozycjach 
na linii Grabowiec–Hrubieszów–Włodzimierz Wołyński [ukr. Володимир Волинський] – por. 
J. B a t o r, dz. cyt., s. 61–63.
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nie potrafił przeszkodzić mu ani w zdobyciu Komarowa i zepchnięciu 
w stronę Huczwi, ani też uratować zagrożonych połączeń odwrotowych 
swego prawego skrzydła. 1 IX 1914 r. zwycięstwo c.k. 4. Armii, określane 
odtąd jako zwycięstwo pod Komarowem, było faktem dokonanym i w nocy 
z 1 na 2 IX 1914 r. jednostki rosyjskie rozpoczęły odwrót w stronę linii 
Bugu, ratując się przed grożącym im okrążeniem27. Odniesiony w bitwie 
stoczonej w dniach 26 VIII–1 IX 1914 r. sukces dał c.k. armii 3 sztandary, 
160 dział i 10 tysięcy jeńców i miał tym większe znaczenie, że jednocześnie 
c.k. 1. Armia posunęła się w pomyślnych dla niej walkach dalej na północ 
1 IX 1914 r., stając pod Lublinem na linii Opole–Bychawa–Piaski (X Korpus, 
zająwszy stację Trawniki, przerwał linię kolejową Chełm–Lublin i wbił się 
klinem pomiędzy rosyjskie 4. i 5. Armię)28. 

 Współtwórcą tego kolejnego, wielkiego sukcesu, były załogi K.u.K. 
Luftfahrtruppen, które równie aktywnie jak podczas bitwy kraśnickiej 
operowały tym razem na rzecz dowództwa c.k. 4. Armii podczas bitwy 
komarowskiej (w dniach 26 VIII–2 IX 1914 r. załogi Flik. 8. i Flik. 10. 
z lotnisk w Cieszanowie i Tomaszowie Lubelskim operowały nad rejonem 
Radymno–Cieszanów–Tomaszów Lubelski, zaś załogi Flik. 14. z lotniska 
we Lwowie nad rejonem Cieszanów–Tomaszów Lubelski). Załogi Flik. 8. 
23 VIII 1914 r. rozpoznały pod Hrubieszowem rosyjską DP w marszu, 
zaś 24 VIII 1914 r. rosyjską BP w marszu na Turobin i 1 DK w marszu na 
Zamość. W rejonie Chełm–Krasnystaw i Łabunie–Hrubieszów 25 VIII 1914 r. 
wykryto „ok. 4 DP i 1 DK oraz przemarsz jednej DP przez Tarnawatkę”. 
26 VIII 1914 r. załoga Flik. 8. zameldowała po locie wykrycie rosyjskiego 
„korpusu kawalerii w marszu trasą Tyszowce–Hrubieszów” (wielkie masy 
kawalerii przeciwnika załoga Flik. 8. zameldowała po locie o godz. 11.25). 
Na rzecz dowództwa c.k. 4. Armii 26 VIII 1914 r. lot rozpoznawczy wy-
konała także załoga Flik. 10. w rejon Huta Stara na wschód od Terespola, 
gdzie wykryto korpus przeciwnika w marszu (załoga w składzie pilot 
Oblt. O. Schmoczer von Meczenzeff i obserwator Oblt. V. Martinek za-
meldowała o tym, lądując pod Tomaszowem Lubelskim i dostarczając te 
dane bezpośrednio do sztabu). Załoga Flik. 8. 27 VIII 1914 r. o godz. 9.00 
w rejonie Tyszowiec zameldowała wykrycie „w marszu 1 DP i sił jednego 
korpusu pod Hrubieszowem”, zaś w locie popołudniowym rozpoznała 
rejon Uhnów–Bełz–Krystynopol, wykrywając „silną kolumnę nieprzyjaciela 
w marszu”. Podczas kolejnych dni z powodu złych warunków atmosferycz-
nych rozpoznanie powietrzne zmalało, choć w meldunku z 28 VIII 1914 r. 
załoga Flik. 8. po starcie z lotniska w Tomaszowie Lubelskim zameldowała 
o rozpoznaniu w rejonie Łabuńka–Wieprz mas kawalerii rosyjskiej w sile 
korpusu, a 30 VIII 1914 r. załoga Flik. 8. rozpoznała rejon Kryłów–Tyszowce, 

27 Wielka wojna…, s. 162–163; J. B a t o r, dz. cyt., s. 61–63.
28 Wielka wojna…
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dostarczając informacje o przeciwniku w trzech meldunkach. Załoga Flik. 10. 
po starcie z lotniska w Tomaszowie Lubelskim rozpoznała rejon Telatyn–
Czaśniki, zaś załoga Flik. 14. dostarczyła meldunek o nieprzyjacielu z re-
jonu Mosty Wielkie29. Załogi Flik. 8. wykryły w 2 lotach z 29 VIII 1914 r. 
2 rosyjskie DP „w marszu z Kryłowa oraz silną kolumnę pod Turobinem 
i w Czaśnikach silną jednostkę artylerii”. W trzecim locie wystartował 
oficer Sztabu Generalnego Hptm. Oskar Rosmann wraz z pilotem Oblt. 
F. P. Boehmem. Zaraz po starcie doszło do awarii silnika i podczas awa-
ryjnego lądowania obaj zginęli (meldunek o wypadku dotarł na lotnisko 
w Tomaszowie Lubelskim 5 minut po starcie). Czwarty lot rozpoznawczy 
załoga ww. Flik. wykonała w rejon Zamość–Grabowiec, uznając ten rejon za 
wolny od sił wroga30. Tego też dnia załoga Flik. 8. rozpoznała rejon Lwowa 
i rejon Mosty Wielkie–Bełz–Kryłów, zaś kolejna załoga Flik. 8. zameldowała 
wykrycie „niewielkich sił nieprzyjaciela” (Feuewerker R. Meltsch z Flik. 8., 
który w dniach 23–31 VIII 1914 r. wykonał 8 lotów rozpoznawczych, prze-
latując dystans 2058 km, został odznaczony za męstwo Srebrnym Medalem 
za Odwagę I klasy, zaś głównodowodzący c.k. armii arcyksiążę Fryderyk 
Habsburg zmienił ten medal na złoty). 1 IX 1914 r. załoga Flik. 8. w rejonie 
Mosty Wielkie rozpoznała rosyjską DK, zaś załoga Flik. 10. po starcie z lotni-
ska w Tomaszowie Lubelskim na północny wschód od Komarowa oraz pod 
Tyszowcami rozpoznała spore siły wroga. Podczas bitwy pod Komarowem 
załogi Flik. 8., Flik. 10. i Flik. 14. na rzecz c.k. 4. Armii wykonały łącznie 22 
loty rozpoznawcze – najwięcej lotów wykonały załogi Flik. 8. – pomimo że 
przez 5 dni panowały fatalne warunki atmosferyczne31.

Stopniowo c.k. rozpoznanie lotnicze stało się dokuczliwe dla rosyjskiego 
przeciwnika – np. 9 IX 1914 r. meldowano do AOK, że „maszerujące oddziały 
rosyjskie ukrywały się przed c.k. lotnictwem w lasach, maszerując nocą”. 

29 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst, Feldakten der 
oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien – teczka Przemyśl-Russen, s. 7–8, 9.

30 Tamże, s. 20; SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen – E. Kahlen, Aufgabe der k.u.k. 
Fliegerkompanie 10 zu beginn des Weltkrieges, s. 9.

31 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst, Feldakten 
der oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien – teczka Przemyśl-Russen, s. 10–11. Czereśnie 
to obecnie część podkarpackiego Cieszanowa, a zdarzenie, które miało tam miejsce latem 
1914 r., tak opisywane jest w świetle archiwaliów wiedeńskiego Kriegs Archiv.: „O godzinie 
6:20 rano następująca depesza wysłana została do dowództwa [c.k. 4.] armii: »Oblt. FP [E. P.] 
Böhm z Fliegerkompanie 8 [Flik.] miał lecieć z Hptm. [O.] Rosmannem do Ryar [Ryki?], obaj 
runęli na tutejsze lotnisko i zostali ciężko ranni. O [godz.] 6:50 do południa dowództwo zostało 
zawiadomione o śmierci Hptm. [O.] Rosmanna, która nastąpiła wkrótce po wypadku«. Obst. 
Soos zaznaczył, że »Hptm. [O.] Rosmann zmarł na miejscu, ciało bohatera wystawione zostało 
w kościele w Oleszycach«. 29 sierpnia 1914 dowództwo naczelne [c.k. 4.] armii przekazało 
drogą telefoniczną nekrolog do wojennego biura prasowego w Dukli: »Znany ze swych wy-
bitnych zasług dla rozwoju naszego lotnictwa, jak i z osiągnięć na polu sportu, Hptm. Sztabu 
Generalnego Oskar Rosmann, zdobywca Krzyża Zasług Wojskowych za swe wyjątkowo śmiałe 
i pełne sukcesów loty, w dniu dzisiejszym zginął śmiercią lotniczą wkrótce po wylocie w celu 
wykonania rekonesansu«” – por. zbiory G. Penzla. 
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Rozpoznanie z powietrza szybko stało się głównym źródłem informacji 
o przeciwniku dla dowództwa obu walczących stron (10 IX 1914 r. pod 
Gródkiem Jagiellońskim dowódca c.k. III Korpusu meldował o możliwości 
rozpoznania pozycji artylerii przez rosyjskich lotników, zaś 30 XI 1914 r. załoga 
Flik. 13. z rejonu Rogóźna donosiła AOK o rozpoznaniu wrogiej piechoty)32. 
Rozpoznanie lotnicze prowadzono coraz głębiej nad terytorium przeciwnika: 
np. załoga Flik. 7. (pilot Oblt. J. Schartner i obserwator Oblt. F. Weikert) 14 VIII 
1914 r. z lotniska w Nisku wykonała samolotem typu Lohner B Pfeilflieger 
lot w rejon Kraśnik–Piaski–Lublin–Turobin na trasie 260 km, wlatując na 
głębokość 90 km w terytorium przeciwnika, ustalając tym samym pewnego 
rodzaju rekord długotrwałości lotu na rzecz dowództwa c.k. 1. Armii; 19 VIII 
1914 r. inna załoga Flik. 7. (ww. pilot Oblt. M. Perini i obserwator Oblt.  
G. Betka), wykonała lot na trasie 300 km samolotem ww. typu; 21 VIII 1914 r. 
załoga Flik. 11. (pilot Oblt. F. Banfield) wykonała z lotniska we Lwowie 
lot na trasie długości do 300 km samolotem typu Lohner; w dniach 10–21 
VIII 1914 r. załoga Flik. 14. Oblt. Feszl i Oblt. Ellner wykonała z lotniska 
we Lwowie 16 lotów na trasie 310–350 km (sic), zaś załoga Oblt. Tauszig 
i Oblt. Baumgartner w 15 lotach w lotach bojowych pokonała trasę o łącznej 
długości 2980 km (sic)33. O tym, jak duża była awaryjność samolotów typu 
Lohner B Pfeilflieger, świadczy fakt, że podczas sierpniowych lotów 6 c.k. 
Fliegerkompanii, dysponujące 36 samolotami, wykonało do 22 VIII 1914 r. 
66 lotów, ale aż w przypadku 25 doszło do przymusowych lądowań (sic) 
– jeden samolot nie powrócił z lotu bojowego. Dowództwo c.k. 3. Armii 
17 VIII 1914 r. donosiło do AOK, iż Flik. 14. ma mało samolotów i załogi 
czekają na nowe maszyny, a wg stanu z 18 VIII 1914 r. Flik. 14. nie miała 
żadnego sprawnego samolotu (sic). Załogi meldowały, że zadania stawiane 
przed samolotami typu Lohner B Pfeilflieger nie są możliwe do wykonania 
(sic)34. Awarie silników w samolotach powodowały, że np. załogi Flik. 3. 
podczas 32 lotów rozpoznawczych z tego powodu musiały aż 7-krotnie za-
wracać na lotniska macierzyste, zaś 2-krotnie miały przymusowe lądowania. 
14 VIII 1914 r. Luftschiffabteilung z Wiednia meldował, że nowe samoloty 
trafią do c.k. jednostek lotniczych w ciągu 8–10 dni, zaś dowództwo Grupy 
Kövess otrzymało z AOK 20 VIII 1914 r. informację, że do Stanisławowa 
nowe samoloty dotrą w końcu września 1914 r. Z powodu konieczności 
wymiany sprzętu latającego K.u.K. Luftfahrtruppen z frontu galicyjskiego 
zaczęło wycofywać samoloty typu Lohner B, C i D, w miejsce których za-
częło kierować do jednostek samoloty niemieckiej konstrukcji typu DFW,  

32 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, Die Tätigkeit der ősterr.-ung. Luftstreitkräfte 
beim Auffangen der rusischen Angriffsheere im Sommer und Herbst 1914. Bearabeitet in der 
“kriegswissenschaftlichen Abteilung der Luftwaffe”, zweisgstelle Wien, 1942/1943 von Obst. 
dr Oskar Regele, s. 41.

33 Tamże, s. 31, 32, 33.
34 Tamże, s. 57.
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Aviatik B. I i Albatros B. I. Samolot typu Aviatik B. I z zapasem paliwa 
na 220 kg mógł wykonać lot rozpoznawczy dwa razy po 250 km; samolot 
typu Albatros B. I przy zapasie 170 kg benzyny mógł pokonać odcinek dwa 
razy po 200 km, zaś samoloty typu Lohner przy locie ze słabym wiatrem 
czołowym mogły rozpoznać odcinek terenu o łącznej długości 300 km (wraz 
z wymianą samolotów do każdej Flik. przeznaczonej do wymiany sprzętu 
latającego należało w ciągu 8 dni dostarczyć 35 beczek z lekką benzyną i 10 
beczek z ciężkim paliwem). Do końca 1914 r. każda Flik. miała otrzymać 
2–3 nowe samoloty, choć AOK zamierzało do każdej Flik. skierować 6 sa-
molotów i 5 obserwatorów, gdyż w końcu 1914 r. będące w akcji bojowej 
Flik. miały średnio po 2–3 sprawne samoloty35. 

Podczas bitwy pod Lublinem w dniach 26 VIII–1 IX 1914 r. załogi Flik. 5. 
i Flik. 7. z lotnisk w Nisku i w Kraśniku, rozpoznając na rzecz dowództwa 
c.k. 4. Armii, wykonywały loty bojowe w rejon Wąwolnicy, Lublina, szosy 
Końskowowla–Dęblin oraz w rejon Kurowa36. O dużym znaczeniu strate-
gicznego rozpoznania lotniczego na rzecz AOK świadczy fakt wykonania 
lotu rozpoznawczego przez załogę niemieckiego sterowca typu Schütte 
Lanz (SL II) „Liegnitz” dowodzonego przez Hptm von Wobessera (na 
22 VIII 1914 r. zaplanowano lot na trasie Piotrków–Dęblin–Łuków–Parczew–
Lublin–Chełm). Start sterowca miał miejsce 21 VIII o godz. 23.17, przelot 
wykonano na trasie Kraśnik–Turobin z lądowaniem w Przemyślu (Żurawica, 
Hureczko?) 22 VIII o godz. 12.45. 24 VIII 1914 r. załoga sterowca wykonała 
lot powrotny do Liegnitz [pol. Legnica], gdzie lądowano tego samego dnia 
o godz. 10.5037. Przelot nad terytorium rosyjskim trwał 13 godzin, podczas 
którego trzykrotnie sterowiec był ostrzelany rosyjskim ogniem naziemnym 
– w rejonie Iwangorodu [pol. Dęblin] sterowiec ostrzelano ogniem karabi-
nowym, na południowy wschód od Lublina otrzymano ostrzał karabinowy 
i artyleryjski z flanki (25 przestrzelin – pociski artyleryjskie eksplodowały 
z dala od sterowca, nie uszkadzając go). Za bohaterstwo podczas ww. lotu 
odznaczono całą załogę sterowca Żelaznymi Krzyżami38.

35 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst. Feldakten der 
oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien, s. 20.

36 SAW-KA/Luftfahrtruppen, Gruppe 157 1 g, Russland II. Sommer-Herbst, Feldakten der 
oe.-u. Wehrmacht im Heeresarchiv Wien – teczka Przemyśl-Russen, s. 11.

37 SAW-KA, Manuskripte Luftfahrtruppen, Die Tätigkeit der ősterr.-ung. Luftstreitkräfte 
beim Auffangen der rusischen Angriffsheere im Sommer und Herbst 1914. Bearabeitet in der 
“kriegswissenschaftlichen Abteilung der Luftwaffe”, zweisgstelle Wien, 1942/1943 von Obst. 
Dr Oskar Regele, s. 54. W. B r z o s k w i n i a i K. W i e l g u s (dz. cyt., s. 67–68) podają, że 
22 VIII 1914 r. załoga sterowca spenetrowała terytorium rosyjskie na głębokość blisko 480 km, 
relacjonując wyniki swego rozpoznania po powrocie do bazy w Legnicy. Podczas trwającego 
dwa i pół dnia lotu sterowiec pokonał łącznie 1384 km.

38 „Wiener Luftschiffer-Zeitung” 1914, nr 13, s. 220. 
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Podejmując temat postaw patriotycznych tomaszowskiego społeczeństwa, 
nie sposób pominąć tej problematyki we wcześniejszych okresach histo-
rycznych. Między innymi patriotyczną kartę zapisali mieszkańcy naszego 
miasta w powstaniach narodowych, które odcisnęły na Tomaszowie swe 
piętno, a miejscowa ludność brała czynny udział w zrywach niepodległo-
ściowych, nie żałując ani majątku, ani życia, by kraj odzyskał utraconą 
wolność. Jeszcze wcześniej potwierdza to przystąpienie 10 lipca 1812 r. 
około 150 mieszkańców miasta – urzędników, duchowieństwa i okolicznej 
szlachty – do Związku Generalnego Konfederacji Generalnej. W roku 1831, 
w powstaniu listopadowym, nasze miasto było miejscem formowania się 
oddziałów powstańczych, a mjr Innocenty Horodyński w styczniu tegoż 
roku podjął inicjatywę zorganizowania w mieście oddziału lekkiej jazdy pn. 
„Złota Chorągiew Wolności” i batalionu Gwardii Ruchomej, liczącego 824 
oficerów i żołnierzy, jako zaplecza regularnego wojska oraz trzytysięcznego 
oddziału Straży Bezpieczeństwa złożonej m.in. z mieszkańców miasta1. 
Ponadto w tym czasie w Tomaszowie funkcjonowało biuro prowadzące 
zaciąg do wojska i punkt etapowy dla ochotników z Galicji spieszących 
do Zamościa. Przez Tomaszów transportowano wówczas broń, proch, 
amunicję, konie, lekarstwa i środki opatrunkowe dla potrzeb powstania. 
W samym mieście został zorganizowany lazaret dla rannych i chorych 
żołnierzy spod Zamościa. W sumie więc ludność Tomaszowa podjęła 
ogromny wysiłek militarny i materialny na rzecz powstania, ale i poniosła 
przy tym poważne straty, głównie w formie rekwizycji. Szczególnie patrio-
tyczną postawę wykazał wtedy ks. Rylski, który w mieście Tomaszowie 
szerzył propagandę niepodległościową i inicjował przy wsparciu parafian 
stawianie pamiątkowych krzyży. Z kolei powstanie styczniowe 1863–1864 
zapisało się w Tomaszowie niezwykle dramatycznymi wydarzeniami. 

 1 W. W. B e d n a r s k i, W. D. B e d n a r s k i, Ziemia Tomaszowska w powstaniach narodowych 
1831 i 1863 r., Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, Tomaszów Lubelski 2001, s. 14–21.
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2 lutego 1863 r. ogłoszono w mieście manifest Rady Narodowej, a w odruchu 
swobody zostały zniszczone znienawidzone rosyjskie godła państwowe, 
zaś przybyły tu oddział powstańczy Piaseckiego z grupą miejscowych 
patriotów i spiskowców radzili nad planami ataku na twierdzę Zamość 
oraz koordynacją działań z ochotnikami galicyjskimi. Tymczasem 5 lutego 
oddział wojsk rosyjskich pod dowództwem podpułkownika Jemanowa 
dokonał pacyfikacji miasta, podczas której zamordowano 24 osoby, było 
wielu rannych, a na skutek tej masakry liczba mieszkańców spadła o 2⁄3 2. 
Po tych wydarzeniach i niepowodzeniach drobnych oddziałów powstań-
czych na terenie miasta i okolic ruch patriotyczny prawie zamarł. Nastała 
bierność i apatia polityczna, a mieszkańcy skierowali swe działania na od-
budowę i rozwój oświaty. Zostały m.in. podjęte starania o otwarcie szkoły 
powszechnej, równocześnie uruchomiono 12 punktów tajnego nauczania 
i 14 kompletów tajnej nauki w j. polskim oraz założono 14 bibliotek lu-
dowych (1907–1910). Z kolei po wydaniu dekretu tolerancyjnego przez 
cara Mikołaja II w roku 1905 ksiądz biskup F. Jaczewski podjął w 1905 
i 1906 r. wizytę kanoniczną w parafiach diecezji lubelskiej, w tym także 
w Tomaszowskiem, gdzie miały miejsce liczne konwersje prawosławnych 
i unitów na obrządek rzymskokatolicki, odbywały się masowe chrzty oraz 
bierzmowania w tym obrządku3. Ten powrót na łono Kościoła był wyra-
zem patriotyzmu miejscowej ludności, identyfikowanego z trwaniem przy 
wierze ojców, gdzie wyznawany obrządek kojarzono z narodowością. Jak 
wiadomo, w okresie wcześniejszego ucisku religijnego i związanych z tym 
prześladowań katolicy i unici nielegalnie przekradali się przez granicę 
do Galicji, by tam swobodnie zawrzeć związek małżeński w wyznawanej 
wierze. Ponadto jednoznacznym gestem tomaszowian i dowodem panu-
jących tu antycarskich i antyrosyjskich nastrojów był niemal powszechny 
bojkot ogłoszonej w mieście składki na budowę kaplicy prawosławnej. 
Wskutek tego w latach 1899–1902 udało się zebrać na ten cel zaledwie 
7 rubli i 97 kopiejek4.

Także w roku 1905 należy odnotować wielką manifestację patriotycz-
ną w Tomaszowie zorganizowaną przez emisariuszy z Polskiej Partii 
Socjalistycznej, połączoną z masowym rozpowszechnianiem nielegalnych 
ulotek oraz prasy (30 X 1905 r.). Od następnego roku jeszcze bardziej niż 
dotychczas nasiliły się działania społeczeństwa tomaszowskiego związa-
ne z walką o polską szkołę. 27 sierpnia 1906 r. w Tomaszowie odbył się 

 2 J. S e r u g a, Krwawy dzień w Tomaszowie Ordynackim w dniu 5 lutego 1863 r., Zamość 
1920, s. 24.

 3 Sprawozdanie z wizyty duszpasterskiej JE. Ks. Franciszka Jaczewskiego w maju 1906 r. w deka-
nacie Krasnystaw, Zamość, Janów, Biłgoraj, Tomaszów i Hrubieszów, druk bd. i autora w Zbiorach 
Muzeum Regionalnego w Tomaszowie, s. 46, 53, 59, 65. 

 4 L. M ą d z i k, Życie polityczne i społeczne, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. 
R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 357.
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liczny, ok. 1000-osobowy, zjazd okolicznego ziemiaństwa, duchowieństwa, 
dzierżawców, ale i wielu przedstawicieli włościan, zaś zasadniczym te-
matem obrad było uruchomienie w mieście i powiecie szkół z polskim 
językiem nauczania. Jednocześnie temu ożywieniu polityczno-społecznemu 
towarzyszyło powstawanie licznych organizacji finansowych, rolniczych, 
gospodarczych, społecznych i oświatowych, m.in. straży pożarnej5.

Po wybuchu I wojny światowej 4 sierpnia 1914 r. do Tomaszowa 
wkroczyły wojska austro-węgierskie, a po wydaniu aktu 5 listopada 
w Tomaszowie zostało otwarte biuro werbunkowe do Legionów. Uczucia 
patriotyczne mieszkańców, tak wcześniej tłumione, znalazły swe ujście 
w organizowaniu różnorodnych uroczystości rocznicowych, jak np. ob-
chody Konstytucji 3 maja, wzniesienie krzyża pamiątkowego na miejscu 
po dawnym klasztorze oo. Trynitarzy, i masowym w nich udziale. Od 
roku 1916 podjął działalność Związek Ziemian, reaktywowano polską 
Macierz Szkolną, a szczególnie prężnie i owocnie rozwijał się ruch ludowy. 
Okoliczności te, jak i powstałe organizacje, np. Polski Czerwony Krzyż, 
Straż Ogniowa, Związek Inwalidów Wojennych, Liga Morska i Kolonialna, 
Związek Legionistów i Peowiaków, łącznie z partiami politycznymi wy-
warły zasadniczy wpływ na kształtowanie się świadomości narodowej, 
obywatelskiej i patriotyczną postawę społeczeństwa tomaszowskiego6.

POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA

Bardzo wyraziście ukazuje i dokumentuje postawy patriotyczne to-
maszowian ich zaangażowanie się w formowanie i działalność Polskiej 
Organizacji Wojskowej, której pierwsza placówka powstała w Źwiartowie 
w marcu 1916 r., dokąd przybył emisariusz Jabłoński ps. „Longin”, a na-
stępnie kolejny wysłannik z Lublina ps. „Filon”, który zainicjował roz-
budowę struktur obwodu i placówek Polskiej Organizacji Wojskowej na 
terenie pow. tomaszowskiego. Na uwagę zasługuje wsparcie tych działań 
i liczny udział w nich zarówno włościan, jak i duchowieństwa, nauczy-
cielstwa i ziemiaństwa, jak Holtzerów z Celestynowa, Makomaskiego 
ze Źwiartowa, Głogowskiego z Niemirówka. W majątkach tych ziemian 
organizowane były kursy oficerskie i podoficerskie Polskiej Organizacji 
Wojskowej, a podczas ćwiczeń odbywanych w latach 1917–1918 w lasach 
Ordynacji Zamojskiej oraz w Zwierzyńcu, Zamościu, Krasnem i Tomaszowie, 
Głogowscy dostarczyli np. żywność, a włościanie z Huty Dzierążyńskiej 
podwody na przejazd na miejsce koncentracji. Spośród nauczycielstwa 
szczególnie zasłużyli się nauczyciele z Krynic, Źwiartowa, Tarnawatki, 

 5 Tamże, s. 358.
 6 Tamże, s. 360.
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Werechań, Huty Tarnawackiej. Polska Organizacja Wojskowa obok szkoleń 
w rzemiośle wojskowym i ćwiczeń podjęła trud kształtowania i odbudowy 
świadomości narodowej oraz postaw patriotycznych przez organizowanie 
z udziałem ludności obchodów rocznicowych świąt narodowych i pań-
stwowych. Z okazji rocznicy Konstytucji 3 maja zainicjowała postawienie 
trzech dębowych krzyży – w Tomaszowie, Łaszczowie i Budach. Było to 
połączone z uroczystym nabożeństwem, procesją, poświęceniem krzyży 
przy licznym udziale ludności, z okolicznościowymi wystąpieniami7.

W podejmowanych działaniach Polska Organizacja Wojskowa nie 
zapominała o dziatwie i młodym pokoleniu, organizując dla nich wyjaz-
dy i wycieczki do Lwowa dla poznania znajdujących się tam pamiątek 
historycznych. Z okazji 100. rocznicy śmierci Naczelnika Kościuszki 5 
października 1917 r. na błoniach między Tomaszowem a Sabaudią odbyła 
się uroczysta koncentracja batalionu tomaszowskiego Polskiej Organizacji 
Wojskowej, po czym nastąpił przemarsz w okolicę szpitala, a tam z udzia-
łem mieszkańców sypano kopiec ziemny ku czci Naczelnika. Przemówienie 
wygłosił ludowiec Mierzwa z Niemirówka i pułkownik Hyros – Węgier, 
dowódca austro-węgierskiego garnizonu w Tomaszowie. Po ogłoszeniu aktu 
5 listopada proklamującego powstanie niepodległego państwa polskiego na 
terenie byłego Królestwa Kongresowego patriotycznie nastawieni członko-
wie Polskiej Organizacji Wojskowej zaangażowali się w formowanie władz 
administracyjno-samorządowych. W wyborach zarządzonych do Sejmiku 
Powiatowego dominowali wówczas ludowcy8. Działalność patriotycznie 
nastawionych peowiaków nie ograniczała się jedynie do ćwiczeń i szko-
leń, kursów oraz organizowania uroczystości rocznicowych. Wprawdzie 
zaborcy austriaccy przez palce patrzyli na działalność Polskiej Organizacji 
Wojskowej i tolerowali ją, ale nie znaczyło to, że nie dochodziło do zbrojnej 
konfrontacji sił i akcji wojennych. Dowodzi tego np. atak przeprowadzony 
przez tomaszowską Polską Organizację Wojskową na posterunek żandar-
merii w Komarowie dla uwolnienia kilku zaaresztowanych legionistów. 
Miały też miejsce akcje dywersyjne, jak spalenia mostu pod Dobużkiem 
i składów siana pod Rokitnem, przecinanie linii telefonicznych, rozkrę-
canie szyn na szlaku kolejowym czy likwidacja szczególnie uciążliwych 
żandarmów austriackich9. Peowiacy tomaszowscy nie zamykali się jedynie 
w kręgu własnych działań, lecz przenikali np. w szeregi członków straży 
pożarnych czy milicji municypalnej i straży obywatelskiej, prowadząc 

 7 W. W. B e d n a r s k i, Pamiętnik i wspomnienia Franciszka Oktaby z Budów Dzierążyńskich. 
Z dziejów Polskiej Organizacji Wojskowej na ziemi tomaszowskiej, „ReWizje Historyczne”, nr 2 (44), 
12 listopada 1999 r.

 8 W. D z i e d z i c, Tomaszów na progu wolności, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 22, 30 paź-
dziernika 2009, s. 16.

 9 J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, Tomaszów 
Lubelski 1991.
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tam zakamuflowane ćwiczenia wojskowe. Całokształt działań tomaszow-
skiej Polskiej Organizacji Wojskowej ukierunkowany był na prowadzenie 
szkolenia wojskowego i wykorzystanie tego do odzyskania niepodległości. 
Stąd w początku listopada 1918 r., gdy gołym okiem widoczny był roz-
kład dyscypliny wśród żołnierzy garnizonu tomaszowskiego, członkowie 
Polskiej Organizacji Wojskowej z udziałem miejscowych milicjantów muni-
cypalnych, członków Straży Ogniowej wraz z komendantem Krupiakiem, 
członkami strażackiej orkiestry i strażą obywatelską podjęli akcję rozbra-
jania pojedynczych żołnierzy na ulicach Tomaszowa, a następnie garni-
zonu austriackiego. Do działań tych włączyli się także niektórzy spośród 
tomaszowskich starozakonnych – legionistów, jak Józef Wolf, Abram Pitluk 
i Szmul Listyk. Pod komendą obrońcy sądowego Gniewkowskiego i miesz-
czanina Witkowskiego delegacja Polskiej Organizacji Wojskowej, a także 
Komitetu Obywatelskiego udała się do koszar i zażądała od oficerów oraz 
dowództwa złożenia broni palnej i demobilizacji, co też uczyniono bez 
stawiania oporu. Wówczas peowiacy i ochotnicy, synowie tomaszowskich 
mieszczan i włościan, sformowali kompanię Wojska Polskiego kwaterującą 
w opuszczonych koszarach i uzbrojeni w karabiny pozostawione przez 
Austriaków podjęli służbę10. Z koszar tomaszowskich w trudnej i złożonej 
sytuacji politycznej i wewnętrznej, przy realnym zagrożeniu działaniami 
ukraińskimi, kiedy jeszcze nie działały żadne władze, wychodziły patrole 
na teren miasta i powiatu, utrzymując bezpieczeństwo i porządek publicz-
ny, organizowano ochronę urzędów i instytucji, strzeżono mienia. Był 
to realny wyraz i dowód dojrzałości obywatelskiej jako podstawowego 
elementu reprezentowanych postaw patriotycznych. Ponadto kompania 
sformowana przez byłych peowiaków pod dowództwem porucznika Ziętka 
odbyła manifestacyjny rajd – przemarsz przez teren powiatu dla zademon-
strowania siły oraz celem spacyfikowania wrogich nastrojów i przepro-
wadzenia rewizji w miejscowościach zamieszkiwanych przez Ukraińców 
a podejrzewanych o posiadanie broni. Peowiacy, wywodzący się spośród 
mieszkańców miasta i powiatu, wchodzący w 1918 r. w skład I Ochotniczej 
Kompanii Wojska Polskiego i tworzący tomaszowski garnizon, liczący pod 
koniec października 1000 ludzi, pod dowództwem kapitana Jaworskiego, 
stanowili punkt etapowy do organizowania oddziałów wojskowych. Część 
spośród tych żołnierzy weszła w skład milicji ludowej nowo powołanej 
do ochrony lokalnych władz administracyjnych11.

10 W. D z i e d z i c, Tomaszów na progu wolności, s. 16. 
11 Tenże, 90 lat tomaszowskiej policji, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 13, 24 czerwca 2009, 

s. 10.
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TOMASZOWSKIE GIMNAZJUM I LICEUM  
– OŚRODEK KSZTAŁTOWANIA POSTAW PATRIOTYCZNYCH

Przykładem instytucjonalnego kształtowania postaw patriotycznych 
nie tylko młodych pokoleń, ale i społeczeństwa tomaszowskiego może być 
działalność tomaszowskiego Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego. 
Efektywność tej działalności, mimo krótkiego okresu działania tej placówki 
dydaktyczno-wychowawczej w dwudziestoleciu, wyrażająca się w formo-
waniu dojrzałych postaw obywatelskich absolwentów, jeszcze dziś może 
budzić szczery podziw i uznanie. Zarówno dyrektorzy, jak i grono nauczy-
cielskie szkoły stanowiło w ówczesnym Tomaszowie miejscową elitę inte-
lektualną i cieszyło się zasłużonym autorytetem ze względu na posiadany 
poziom wykształcenia, przygotowanie zawodowe i reprezentowane morale, 
a wysoki poziom dydaktyczny placówki potwierdzały późniejsze awanse 
zawodowe i kariery uczniów. Z poziomem dydaktycznym harmonizowały 
w tej szkole wielokierunkowe zabiegi i działania mające na celu wycho-
wanie i kształtowanie charakteru. Szerokim frontem uczniowie już od klas 
początkowych angażowani byli m.in. do uczestnictwa w różnego rodzaju 
uroczystościach, obchodach rocznicowych i świętach państwowych12. Żadna 
z imprez w mieście nie mogła odbyć się bez udziału uczniów „Bartosza”, 
uczestniczących w chórze, orkiestrze, recytacjach, inscenizacjach, zespole 
tanecznym, teatralnym, prezentujących pokazy gimnastyczne i sportowe. 
Wszystko to kształtowało pozytywne cechy charakteru, w tym patriotyzm 
lokalny i ogólny, budziło uzasadnioną dumę z macierzystej szkoły. Liceum 
w istocie, wobec oddalenia Tomaszowa od centrów kultury, było organi-
zatorem życia kulturalnego w mieście, i to w różnych formach13.

Uczniowie mieli szerokie możliwości realizowania swych pasji i zain-
teresowań w wielu organizacjach szkolnych, sekcjach samorządu, Bratniej 
Pomocy, Polskim Czerwonym Krzyżu, Lidze Obrony Powietrznej Państwa, 
Szkolnej Drużynie Przeciwpożarowej, Hufcu Szkolnym Przysposobienia 
Wojskowego. Z kolei zaangażowanie społeczne realizowane było przez prace 
wykonywane na rzecz szkoły i środowiska, wydawanie czasopism „Nasza 
Praca” i „Promień”, a nauczyciele, obok wdrażania do samodzielności, dbali 
także o utrwalenie zamiłowania do czystości, porządku, estetyki. Troska 
pedagogów o postawę patriotyczną wyrażała się ponadto w różnorodnej 
tematyce zajęć dydaktycznych, zajęciach pozalekcyjnych ujmujących wy-

12 Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 
(1918–1928), Tomaszów Lubelski 1928, s. 14–15, 37–38.

13 D. P r u s, Przejawy życia oświatowego i kulturalnego w Tomaszowie Lubelskim w latach 
1918–1939, praca magisterska napisana w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 
Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie 1999, s. 20, 21, 
22, 33, 43, 46.
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darzenia i postacie z naszej historii, co stało na bardzo wysokim poziomie, 
a efekty wychowawcze były bardzo pozytywne14.

Organizacją wspomagającą w stopniu pierwszorzędnym proces wycho-
wania w liceum, cieszącą się ogromnym poparciem nauczycieli i dyrektora, 
było harcerstwo. Doceniano wówczas wartości kultywowane w tej orga-
nizacji, propagowane w trakcie uprawianych ćwiczeń typu wojskowego: 
zajęciach terenowych, musztrze i regulaminie wzorowanym na wojskowym, 
jako przygotowaniu do obrony. Koło Przyjaciół Harcerstwa, powstałe 
w roku 1921, zaowocowało powstaniem w 1922 r. drużyn z różnorodny-
mi formami pracy, jak biwaki, obozy, wycieczki, zabawy i gry terenowe, 
gawędy, pogadanki, prace społeczne, zdobywanie stopni i sprawności, 
organizowanie imprez, zbiórki, wieczorki, kominki i ogniska. Wyjazdy do 
Lwowa, Warszawy, Gdańska, Poznania czy zorganizowany samodzielnie 
spływ kajakiem trasą Wieprz–Wisła do Bałtyku sprzyjały formowaniu po-
zytywnej osobowości tomaszowskiej młodzieży szkolnej, co też nie przeszło 
bez echa – jak i inne formy aktywności uprawianej przez uczniów – także 
wśród dorosłej części społeczeństwa15.

W wojnie 1920 r. uczestniczyli najstarsi uczniowie gimnazjum, jako 
ochotnicy angażując się w służbie wartowniczej pełnionej na mostach, 
liniach kolejowych i telefonicznych, stacjach kolejowych, jako gońcy przy 
telegrafach. Zapewniali łączność z Lublinem i Zamościem przez sztafetę 
między Tomaszowem a stacją kolejową Maziły i dalej. 12 sierpnia 1920 r. 
pomagali w ewakuacji urzędów i instytucji Tomaszowa, stanowili też 
ich ochronę wobec zagrożenia Konarmią Budionnego. Przygotowywali 
się do walki, uczestnicząc w zajęciach i ćwiczeniach Przysposobienia 
Wojskowego i w kursach sanitarnych. W ostatnich dniach sierpnia i na 
początku września 1920 r. udzielali czynnej pomocy paniom z Ligi Kobiet 
oraz tomaszowskim mieszczankom organizującym pomoc żywnościową 
i punkt opatrunkowy dla rannych żołnierzy Wojska Polskiego powraca-
jących z bitwy pod Komarowem16.

Kronika szkolna potwierdza także udział uczniów w opodatkowaniu 
się na rzecz powstania śląskiego, uczestnictwo w wiecach politycznych, 
defiladach, akcjach oświatowych prowadzonych w okolicznych wsiach 
i akcjach charytatywnych. Późniejszy czas wojny i okupacji oraz okres 
powojenny wykazały niezbicie, że zarówno kierunki, jak i metody przyjęte 
i realizowane w procesie kształcenia gimnazjum, a także liceum tomaszow-
skiego były prawidłowe, a absolwenci „Bartosza” zarówno w szeregach 

14 Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe w 70. rocznicę założenia Gim-
nazjum im. Bartosza Głowackiego (1917–1997) w Tomaszowie, Warszawa 1989, s. 123, 124–127.

15 W. D z i e d z i c, Kartki z dziejów tomaszowskiego harcerstwa, „ReWizje Tomaszowskie”, 
nr 17, 22 lipca 2008 r., s. 10, nr 18, 5 września 2008 r., s. 11.

16 Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum…, s. 8.
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konspiracji niepodległościowej, jak i później, w życiu zawodowym, zdali 
egzamin z patriotyzmu na najwyższą ocenę17.

CZYNNIKI KSZTAŁTOWANIA SIĘ POSTAW PATRIOTYCZNYCH

Obok nauczycieli gimnazjum i liceum, organizacji szkolnych, społecznych 
i politycznych znaczący wpływ na kształtowanie się postaw patriotycznych 
mieszkańców miasta i powiatu miał Kościół oddziałujący na społeczeń-
stwo bezpośrednio przez księży, organizacje religijne, jak: Akcja Katolicka, 
Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, Sodalicja Mariańska, bractwa przyko-
ścielne, tercjarze. Owocowały one integracją wspólnot parafialnych i szerze-
niem się oraz umacnianiem moralności katolickiej. Ponadto w szkole ksiądz 
katecheta był pierwszoplanową postacią wychowania religijno-moralnego. 
Każdy dzień nauki rozpoczynano i kończono modlitwą, a przy organizo-
waniu wszelkich uroczystości wszyscy uczniowie ze sztandarem szli do 
kościoła. Religia była przedmiotem obowiązkowym i stała na pierwszym 
miejscu na świadectwie, chodzenie do kościoła było obowiązkowe i sta-
nowiło podstawę oceny18. Wyrazicielami dążeń niepodległościowych byli 
m.in. także weterani powstań narodowych, jak ks. Cyprian Garlicki, który 
po powrocie z zesłania, gdy 29 czerwca 1914 r. wkroczył do Tomaszowa 
patrol austriacki, proroczo obwieścił, że teraz z rozpętanej zawieruchy wo-
jennej odrodzi się Polska. Nastanie wolności i niepodległości w Tomaszowie 
powitano gremialnie uroczystymi obchodami zorganizowanymi w kościele 
parafialnym, czemu towarzyszyło nieprzerwane bicie w dzwony, ogólny 
płacz mężczyzn i kobiet, co stanowiło ogromne przeżycie dla obecnych, 
niezależnie od wieku i stanu pochodzenia19.

Garnizon 3. Batalionu 9. Pułku Piechoty Legionów stacjonujący 
w Tomaszowie także wpływał na kształtowanie się patriotycznej postawy 
społeczeństwa. Budził dumę mieszkańców, miał charakter integrujący, dając 
wiarę w siłę państwa, rodził poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji u miesz-
kańców, sprzyjał przygotowaniom paramilitarnym młodzieży i dorosłych, 
współpracował ze „Strzelcem” i Powiatowym Urzędem Przysposobienia 
Wojskowego. Organizacja uroczystości pułkowych, defilady, akademie, 
organizacja spektakli teatralnych, obchody świąt państwowych i rocznic, 
prowadzone odczyty, żywe obrazy, udział w budowie stadionu przy 
ul. Kościuszki i basenu – to tylko niektóre z form działalności żołnierzy 

17 Wspomnienia absolwentów i profesorów…, s. 123.
18 Alma Mater Thomasoviensis 1917–1992. Wydanie okolicznościowe z okazji 75-lecia Państwowego 

Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 1992, 
s. 244.

19 Wspomnienia absolwentów i profesorów…, s. 61.
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3. Batalionu 9. Pułku Piechoty Legionów, jakie oddziaływały na toma-
szowskie społeczeństwo, budząc ducha narodowego i budując postawy 
obywatelskiej świadomości20.

Organizacje działające w mieście i powiecie: „Strzelec” (541 członków 
w 1920 r.), Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Związek Peowiaków 
i Legionistów, Związek Rodzin Policyjnych, stowarzyszenia sportowe, 
biblioteki i inne placówki kulturalne, Polska Macierz Szkolna, Polski 
Czerwony Krzyż, Hufiec Przysposobienia Wojskowego, harcerstwo, wy-
chodzące czasopisma samorządowe i szkolne, Straż Kresowa, Liga Morska 
i Kolonialna oraz organizacje polityczne i sportowe – prowadziły wieloraką, 
wielokierunkową działalność, obejmowały swym zasięgiem i wpływem 
tomaszowskie społeczeństwo, kształtując je od strony świadomości naro-
dowej i patriotycznej21.

Aby jednak nie stwarzać fałszywego obrazu i wrażenia, że toma-
szowskie społeczeństwo było wyjątkiem, stanowiło monolit i składało się 
wyłącznie z samych patriotów, a niepodległe państwo polskie po I woj-
nie światowej spełniło wszystkie pokładane w nim nadzieje, zaś żyjące 
w II Rzeczypospolitej klasy i grupy społeczne uzyskały pełną satysfakcję 
i zadowolenie ze swego losu – kilka słów na ten temat. W początkowym 
okresie odzyskania niepodległości w społeczeństwie powiatu tomaszow-
skiego można odnotować ogromny wzrost aktywności politycznej i spo-
łecznej, ale bardzo wcześnie dochodzi do ujawnienia się kwestii narodowej 
odczuwanej jako bezpośrednie zagrożenie wolności ze strony Ukraińców, 
również dążących do stworzenia własnego państwa. Wkrótce też dochodzi 
do tego kwestia klasowa, co znajduje wyraz w organizowaniu strajków 
fornali i robotników rolnych. Szerzą się rewolucyjne nastroje, zajmowane 
są folwarki, samowolnie wycinane jest drzewo w lasach Ordynacji, ożywia 
się działalność komunistyczna zainspirowana wojną i propagandą bolsze-
wicką w 1920 r. Zachodzi stąd konieczność obrony integralności państwa 
i przeprowadzenia akcji pacyfikacyjnej w latach 1918–1919 m.in. w gminach 
Tarnawatka, we wsiach Hrebenne i Podhorce, gdzie zaaresztowano około 
30 osób. Z kolei w maju 1922 r. miały miejsce strajki w Tomaszowie i silna 
agitacja Komunistycznej Partii Robotników Polskich przed wyborami do 
Sejmu i Senatu. Sytuacja ta powtórzyła się w 1924 r. Wyrazem różnicowa-
nia się poglądów i postaw było powstanie w 1927 r. Bezpartyjnego Bloku 
Współpracy z Rządem, a w ruchu ludowym podjęcie działalności przez 
Związek Młodzieży Wiejskiej Rzeczpospolitej Polskiej „Wici” – od 1931 r. 
Z kolei wobec nadzwyczajnego rozwoju ruchu komunistycznego zagra-

20 J. M a z u r e k, Kronika miasta powiatowego Tomaszowa Lubelskiego, rkps w Zbiorach  
Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, s. 26.

21 W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości ucznia a następnie nauczyciela Gimnazjum 
w Tomaszowie Lubelskim, mps, niepublikowany z 22 lipca 1985 r., s. 59.
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żającego dezintegracją państwa w Tomaszowskiem 24–31 października 
1931 r. została przeprowadzona policyjna akcja likwidacyjna skierowana 
wobec Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, zakończona aresztowa-
niem 54 najbardziej aktywnych działaczy, a wcześniej w kwietniu–maju 
1931 r. – 66 aresztowanych. Masowe aresztowania i pacyfikacje miały też 
miejsce od 16 września do 29 października 1936 r., a przeprowadzono je 
w 19 wsiach powiatu22.

Przed tymi negatywnymi zjawiskami politycznymi nie uchroniło się 
także tomaszowskie gimnazjum i liceum, gdzie w wyniku liberalizmu 
i tolerancji dyr. Elżbiety Jackiewicz została ujawniona funkcjonująca tam 
jaczejka komunistyczna wśród uczniów. Jeden z nich – Włodzimierz Stanik, 
członek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy, 25 lutego 1936 r. na 
polecenie partyjne przekazane ze Lwowa dokonał morderstwa na Janie 
Machoniu, oficerze kontrwywiadu23.

Dodajmy, że członkiem Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy był 
także Adam Humer, drużynowy drużyny harcerskiej liceum i członek 
Sodalicji Mariańskiej.

Wybitną postacią okresu międzywojnia w Tomaszowie, której nie 
sposób pominąć przy poruszaniu problematyki postaw patriotycznych, 
był burmistrz Kazimierz Ligowski. Był wzorem działacza społecznego, 
patrioty, a ponadto publicystą i doskonałym znawcą zagadnień rolni-
czych, światłym i postępowym rolnikiem, ziemianinem z Korhyń, który 
na cele szkoły rolniczej przekazał bezinteresownie 20 ha własnej ziemi. 
W historii miasta zapisał się jako włodarz, który wydźwignął miasto ze 
stanu wiekowego zacofania gospodarczego i kulturalnego, przewodniczył 
m.in. komisji organizacji gimnazjum jako pierwszej w Tomaszowie szkoły 
średniej. Doprowadził do sfinalizowania poważnych inwestycji miejskich, 
w tym wielu inwestycji komunalnych, jak budowa elektrowni, regulacja ulic 
w mieście, parcelacja gruntów miejskich na cele budowlane, przyczynił się 
do utworzenia placówek kultury. Był jednostką o szerokich horyzontach 
intelektualnych, organizatorem i inicjatorem wielu akcji. Zaangażowany 
był w działalność organizacji i instytucji w mieście i powiecie – jako 
człowiek świadomy roli i obowiązków wobec pozycji zajmowanej w spo- 
łeczeństwie24.

W obliczu nadchodzącej wojny 1939 r. zarówno władze miasta, jak 
i powiatu, organizacje społeczno-polityczne reprezentujące stanowisko, 
a także interesy państwa oraz szkoły wyraziły sprzeciw wobec niemieckich 
żądań rewizji granic. Dobrowolnie opodatkowały się na Fundusz Obrony 

22 W. D z i e d z i c, 90 lat tomaszowskiej policji, s. 10.
23 W. M u ś, Komunistyczny Związek Młodzieży w Tomaszowie Lubelskim w latach 1931–1937, 

„Rocznik Tomaszowski” 1981, t. 1, s. 89.
24 A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 2010, s. 84.
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Narodowej, organizowały składki na zakup broni dla wojska – 4 ckm-y 
Tomaszów, po 3 – Łaszczów i Tyszowce. Młodzież licealna brała udział 
w obozach szkoleniowych Przysposobienia Wojskowego, kursach sanitar-
nych, manifestacjach patriotycznych, alarmach, patrolach i dyżurach na 
wypadek wojny.

W czasie sesji Rady Miasta 17 kwietnia 1939 r. podczas wystąpienia 
burmistrza Minora, obok nadania honorowego obywatelstwa marszałko-
wi Rydzowi-Śmigłemu, miało miejsce ślubowanie radnych deklarujących 
gotowość poniesienia najwyższych wysiłków oraz ofiar mienia i życia dla 
potęgi i chwały ojczyzny25.

*    *    *

Tytułem podsumowania kilka wniosków i uwag:
1. Postawy patriotyczne społeczeństwa tomaszowskiego już od okresu 

powstań narodowych nie były przywilejem wyłącznie ówczesnych elit 
– szlachty, a następnie ziemiaństwa czy duchowieństwa. Postawy takie 
reprezentowały także stany niższe – mieszczanie i włościanie.

2. W okresie rozbiorów na ucisk narodowy nakładały się prześladowa-
nia religijne i ucisk klasowy. Należy sądzić, że prześladowania te także 
skutkowały oporem społecznym i odreagowaniem w formie kultywowa-
nia pamięci historycznej, świadomości narodowej, postaw patriotycznych 
i zachowania wiary katolickiej.

3. Kształtowanie się i utrwalanie postaw patriotycznych tomaszowskiego 
społeczeństwa było efektem złożonych wielostronnych działań oraz wy-
tworzonej sytuacji politycznej i historycznej; na powstanie, utrwalenie się 
i rozwój tych postaw rzutowały: pamięć historyczna o tradycjach wolno-
ściowych, etos niepodległościowy, rodzinne przekazy międzypokoleniowe, 
inicjująca i przywódcza rola ziemiaństwa i duchowieństwa, działalność 
nielegalnych organizacji, emisariuszy oraz literatury patriotycznej i poli-
tycznej, zaś zasadnicze znaczenie – szczególnie w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego – miało wychowanie instytucjonalne realizowane przez 
placówki oświatowo-wychowawcze.

4. W postawach patriotycznych reprezentowanych przez tomaszowskie 
społeczeństwo występuje wyraźne zjawisko falowania natężenia patrio-
tyzmu, co obserwuje się np. w stanie apatii i bierności, który nastąpił po 
ożywieniu w czasie powstań narodowych. Skutkowało to ukierunkowa-
niem działań na pracę organiczną i pracę u podstaw, a kolejne odrodzenie 
postaw patriotycznych nastąpiło z dużą siłą tuż po wybuchu I wojny 
światowej.

25 Tamże, s. 210.
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5. Podstawą i wyznacznikiem postaw patriotycznych tomaszowskiego 
społeczeństwa było przeciwdziałanie rusyfikacji przez kultywowanie języka 
ojczystego i trwanie w wierze ojców dla zachowania tożsamości narodowej, 
zaś w perspektywie, przy sprzyjających okolicznościach – przygotowanie 
i podjęcie działań zmierzających do zrzucenia jarzma niewoli, co w wa-
runkach stworzonych przez wybuch i wojny zostało zrealizowane.

6. Dążenia niepodległościowe zrodzone z postaw patriotycznych społe-
czeństwa tomaszowskiego zderzyły się z analogicznymi państwowotwór-
czymi aspiracjami Ukraińców zamieszkujących południowo-wschodnie 
miejscowości powiatu. Jednak dzięki sprawnej organizacji i działaniom 
wyprzedzającym polskiej siły zbrojnej – I Ochotniczej kompanii Wojska 
Polskiego, i wsparciu militarnemu uzyskanemu z Zamościa w konfrontacji 
obu stron Polacy odnieśli zwycięstwo.

7. Po odzyskaniu niepodległości nastąpił okres polaryzacji postaw 
społeczeństwa, w tym obywatelskich i patriotycznych oraz politycznych. 
Doszło do konfrontacji z siłami o zabarwieniu komunistycznym, grożącymi 
dezintegracją państwa. Jednak zasadnicza większość społeczeństwa oparła 
się tym antynarodowym odśrodkowym wystąpieniom i stanęła w obronie 
niepodległości.

8. Wzrost patriotycznych postaw wydatnie wzmocniła aktualna sytu-
acja polityczna i militarna powstała po wygranej wojnie 1920 r. z Rosją 
bolszewicką, w tym zwycięstwo odniesione w bitwie pod Komarowem, 
wizyta marszałka Piłsudskiego w Tomaszowie oraz wszelkie inne akcje 
i uroczystości umacniające tożsamość narodową i budujące jedność społe-
czeństwa. Pod koniec lat trzydziestych dwudziestolecia międzywojennego 
narastające zagrożenie wojną także przyczyniło się do umocnienia nastrojów 
i konsolidacji postaw patriotycznych społeczeństwa.

9. Warto także zwrócić uwagę na fakt, że przez cały okres dwudziesto-
lecia międzywojennego, który pomimo różnych zagrożeń wewnętrznych 
i zewnętrznych był jednak okresem pokoju w II Rzeczypospolitej Polskiej, 
wiele instytucji i organizacji, np. „Strzelec”, harcerstwo, Przysposobienie 
Wojskowe i Powiatowy Urząd Przysposobienia Wojskowego, Polski 
Czerwony Krzyż, „Sokół”, Związek Legionistów i Peowiaków, „Krakusi”,  
swą zasadniczą działalność dalekowzrocznie i jednoznacznie ukierunkowy-
wały na szkolenie wojskowe młodzieży i dorosłych, kładąc w ten sposób 
podwaliny pod działalność konspiracji niepodległościowej.
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Jubileusz 50-lecia Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego stanowi 
nie tylko dobrą okazję do pogłębionej refleksji, zarysowania i podsumowania 
półwiecza jego działalności oraz osiągnięć, ukazania postaci zasłużonych 
działaczy, ale jest także odpowiednim momentem, by przypomnieć i przed-
stawić początki zorganizowanego ruchu regionalnego w Tomaszowie, 
którego korzenie tkwią jeszcze w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego. Wówczas to dyrektor miejscowego gimnazjum Ludwik Kobierzycki 
podjął inicjatywę uczczenia rocznicy nadania prawa magdeburskiego 
miastu Tomaszów, przypadającej w 1921 r. Wniosek ten zaakceptowała 
ówczesna Rada Miejska, przyznając na ten cel odpowiednie subsydium 
w wysokości 30 tysięcy marek polskich, przeznaczonych na opracowanie 
i wydanie monografii miasta. W tej formie rajcy miejscy oraz miejscowi 
regionaliści zamierzali upamiętnić rocznicę nadania miastu prawa miejskiego 
i upowszechnić wśród społeczeństwa wiedzę historyczną o ważnym dla 
lokalnego środowiska wydarzeniu. Zadanie przygotowania oraz wydania 
publikacji zostało powierzone doktorowi Kazimierzowi Sochaniewiczowi, 
znanemu w środowisku lwowskim historykowi oraz regionaliście, m.in. 
z racji podzielanych zainteresowań i utrzymywania ścisłych kontaktów 
z dyrektorem L. Kobierzyckim1. Doktor K. Sochaniewicz ku ogólnemu 
zadowoleniu wywiązał się z podjętego zadania, opracowując i wydając na 
łamach 5–6 numeru „Teki Zamojskiej” z 1921 r. publikację zatytułowaną 
Rys dziejów Tomaszowa Ordynackiego do schyłku XVIII wieku. Wcześniej, 
w roku 1920, także w „Tece Zamojskiej”, publikował przywileje miasta 
Tomaszowa2. Publikacje te były pierwszymi naukowymi opracowaniami 
o dziejach Tomaszowa, tym cenniejszymi, że część z zamieszczonych w niej 

 1 Z. S p a c z y ń s k i, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne (1920–1980), „Rocznik Toma-
szowski” 1983, nr 1, s. 71–72.

 2 K. S o c h a n i e w i c z, Tomaszów Ordynacki do schyłku XVII wieku, „Teka Zamojska”, 
R. 4, 1921, nr 5–6.
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dokumentów uległa zniszczeniu w okresie II wojny światowej. Niezależnie 
od wydania pracy ujmującej dzieje grodu nad Sołokiją, także z inspiracji 
L. Kobierzyckiego, w roku 1920 zostało powołane stowarzyszenie kultu-
ralne pod nazwą Związek Tomaszowian, skupiające obok grupy miejsco-
wej inteligencji także liczną gromadę uczniów starszych klas gimnazjum. 
Wśród dorosłych w szeregach Związku Tomaszowian znaleźli się m.in.: 
Benedykt Zwierzchowski, Kazimierz Ligowski, Wincenty Kosztowski, ks. 
Feliks Frank, Ignacy Oktaba, Jan Motak, Hanna Boska, Teodor Kulczyński 
oraz dr Feliks Zawadzki. Po upływie kilku lat działalności i okrzepnięciu 
organizacyjnym stowarzyszenie przybrało nazwę Związek Tomaszowian 
Ziemi Lubelskiej, a podczas Walnego Zgromadzenia 25 sierpnia 1927 r. 
uczestniczyło w nim 25 osób, wśród nich: Jan Bronikowski, Gracjan 
Budzanowski, Jan Cieślak, Antonina Gielecka, Stanisława Gielecka, Janina 
Gniot, Stanisław Hordyj, Wacław Jaczyński, Alfred Klimkiewicz, Janina 
Kobylańska, Janina Krawczyńska, Wanda Lisowska, Kazimiera Łoza, 
Feliks Mazurkiewicz, Maria Mirowska, Stanisław Paszkiewicz, Jadwiga 
Szymańska, Bolesław Szymański, Tadeusz Witkowski3. W kolejnych latach 
za sprawą Marii Kobierzyckiej, podówczas studentki Państwowego Kursu 
Nauczycielskiego w Warszawie, oraz Wacława Jaczyńskiego, wiceprezesa 
stowarzyszenia, został powołany oddział zamiejscowy Związku Tomaszowian 
Ziemi Lubelskiej w stolicy.

Z form i kierunków działalności podejmowanych przez Związek 
Tomaszowian Ziemi Lubelskiej należy wymienić: zorganizowanie i sys-
tematyczną edycję dwutygodnika „Nasza Praca” wychodzącego w latach 
1921–1925, liczne artykuły autorstwa członków stowarzyszenia publiko-
wane na łamach wydawanego w latach 1922–1927 dwutygodnika „Ziemia 
Tomaszowska” i organizację obchodów poświęconych postaci Tadeusza 
Kościuszki przeprowadzonych 30 października 1921 r., jubileuszową uro-
czystość z okazji trzechsetnej rocznicy nadania przez króla Zygmunta III 
Wazę przywileju lokacyjnego dla Tomaszowa. Ponadto w latach 1930–1933 
wychodził w Tomaszowie dwutygodnik „Promień”, a w 1928 r. miejsco-
wy Sejmik Powiatowy i Komitet Obchodu Dziesięciolecia Państwowego 
Gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim wydał z tej okazji okolicznościową 
publikację.

Na uwagę zasługują także indywidualne wydawnictwa nauczycieli tegoż 
gimnazjum, którzy w latach 1921–1925 zamieszczali swe prace w sprawoz-
daniach szkolnych. Z kolei dr Janusz Peter, dyrektor miejscowego szpitala, 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego wydał w sumie własnym 
sumptem 19 prac, w treści których obok tematyki medycznej znalazły się 
również opracowania o charakterze historycznym. Ważnym elementem 

 3 B. C i s ł o, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, „Tomaszowska Teka Regionalna”, 
Tomaszów Lubelski 1997, s. 8.
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przedwojennego okresu działalności edytorskiej Związku Tomaszowian Ziemi 
Lubelskiej były publikacje Kazimierza Ligowskiego, znanego społecznika, 
ziemianina, właściciela majątku w Korhyniach i burmistrza Tomaszowa 
od 1927 do 1931 r., który na tym stanowisku zdziałał wiele dobrego dla 
rozwoju miasta. Jego publikacja Parę uwag o sztucznie powaśnionych dwu 
warstwach społecznych na wsi w Polsce (1925) stanowi bardzo interesujące 
dzieło oraz próbę wyrażenia osobistego poglądu z pozycji przedstawiciela 
tomaszowskiego ziemiaństwa na całokształt stosunków panujących na wsi 
w okresie poprzedzającym II wojnę światową.

W sumie na przestrzeni dwudziestolecia międzywojennego na terenie 
Tomaszowa zaznaczyła się godna podziwu aktywność publicystyczna i edy-
torska wśród regionalistów, dzięki czemu ukazało się siedem wydawnictw 
ciągłych i co najmniej kilkanaście zwartych. Nie można przy tym pominąć 
faktu, że na kilka lat przed wybuchem wojny bardzo prężnie i efektywnie 
działało w Tomaszowie Towarzystwo Upiększania Miasta, któremu prze-
wodniczył lekarz Stefan Cybulski, zaś nadzwyczaj żywy udział w życiu 
kulturalnym miasta brało miejscowe Koło Miłośników Sceny funkcjonujące 
pod opieką i kierownictwem Emila Franke.

Godzi się także odnotować szeroki i aktywny udział młodzieży 
gimnazjalnej pod kierownictwem nauczycieli w działalności regionalnej 
i kulturalnej, która nie ograniczała się tylko do terenu miasta. Warto przy 
tym dodać, że w dwudziestoleciu międzywojennym do regionalizmu 
przywiązywały ogromne znaczenie władze wojewódzkie, o czym świadczy 
pismo okólne wojewody lubelskiego A. Remiszewskiego adresowane do 
samorządów powiatowych i miejskich podkreślające zadania administracji 
w tej mierze i obligujące do gromadzenia materiałów archiwalnych oraz 
utrwalania wiedzy z odległej i współczesnej rzeczywistości. Wojewoda 
ponadto zalecał samorządom nawiązanie współpracy z regionalistami 
i mobilizował do działań zmierzających do opracowania monografii4. 
Czas okupacji niemieckiej i pierwsze lata po jej zakończeniu nie sprzyjały 
prowadzeniu działalności regionalnej i kulturalnej, choć i w tym okresie 
występowały inicjatywy w postaci np. tajnego nauczania czy wydawania 
publikacji w oddziałach partyzanckich. Reaktywowanie ruchu regionalnego 
przerwanego przez wojnę miało miejsce dopiero 9 czerwca 1962 r., kiedy 
to zebrała się licząca 20 osób grupa inicjatywna złożona z tomaszowskich 
intelektualistów na czele z dr. Januszem Peterem, prawnikiem Antonim 
Zwolakiem i mgr. inż. Stanisławem Gromkiem, postanawiając wznowić 
ruch regionalny w Tomaszowie. Reaktywowane wówczas Tomaszowskie 
Towarzystwo Regionalne zostało zarejestrowane 13 września 1962 r., po-
siadało opracowany i uchwalony statut oraz ramy organizacyjne, a także 

 4 Tamże, s. 9.
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wybrany zarząd, którego pierwszym prezesem został dr J. Peter. Ponadto 
w skład zarządu weszli: Waldemar Wojciech Bednarski, Jerzy Czechoński, 
Stanisław Gromek, Henryk Jabłoński, Jan Organista i Juliusz Otrocki. Po 
niespodziewanej śmierci dr. Janusza Petera w 1963 r. pracami tomaszow-
skiego Towarzystwa Regionalnego kierował Antoni Zwolak (do 1966 r.), 
zaś kolejnymi przewodniczącymi zarządu TTR byli: Edward Szczerba, Jan 
Hałasa, Zdzisław Spaczyński, Andrzej Homziak, Izydor Wiśniewski, a od 
marca 2012 r. – Janusz Brodowski.

Od czasu powojennego reaktywowania działalności TTR prowadzone 
formy i kierunki pracy ulegały znaczącym zmianom i modyfikacjom w za-
leżności od panujących warunków, sytuacji i społecznego zapotrzebowania. 
Między innymi przez długi okres lat 1970–1985 nadzwyczaj efektywnie 
układała się współpraca między macierzystym TTR i władzami miasta 
Tomaszowa a warszawskim kołem TTR, zaś motorami tego współdziała-
nia był prof. dr hab. Mikołaj Latuch oraz działacz społeczno-gospodarczy 
miasta i powiatu prezes PZGS Henryk Płoński. Zasadniczym, bardzo 
owocnym celem tej współpracy było podtrzymywanie ścisłych związków 
z naszymi ziomkami w stolicy, których celem miało być torowanie szla-
ków i podejmowanie starań o udzielenie konkretnego wsparcia na szcze-
blu centralnym dla rozwiązywania trudnych problemów gospodarczych 
i infrastrukturalnych miasta. Podjętą wówczas przez zarząd TTR cenną 
inicjatywą, kontynuowaną z bardzo dobrymi wynikami w następnych 
latach i kadencjach, było wdrożenie do realizacji działalności edytorskiej 
ukierunkowanej na publikację tzw. małych form wydawniczych. Zawierały 
one zazwyczaj komplementarne ujęcie określonego tematu, wydarzenia 
czy też okresu historycznego, przy czym TTR przyjmowało na siebie 
całokształt obowiązków wydawcy. Obok niewielkich objętościowo edycji 
należy wymienić reprint Szkiców z przeszłości miasta kresowego dr. Janusza 
Petera, kolejnego dzieła o historii miasta pełniącego tę rolę do 2011 r., 
oraz opracowanie tegoż autora Tomaszowskie za okupacji, nagrodzone 
w 1992 r. nagrodą „Polityki”5. Należy podkreślić rolę obecnego prezesa 
TTR Janusza Brodowskiego w edycji tej książki, jej maszynopis odnalazł 
on w trakcie kwerendy źródeł w zbiorach Głównej Biblioteki Lekarskiej. 
Wspomnieć też trzeba, że przez okres dwu lat 1986–1988 ukazywała się 
jednodniówka wydawana przez Komitet Organizacyjny Dni Tomaszowa, 
wychodząca pod tytułem nawiązującym do okresu przedwojennego – 
„Ziemia Tomaszowska”. Gazetę sygnowało TTR, a edycji tej przyświecało 
hasło: „Tomaszów – moje miasto, mój dom”. W latach 1994–1998 tytuł ten 
ukazywał się w miarę regularnie jako tygodnik, a następnie dwutygodnik 
– cały czas pod egidą TTR, zaś w następnych latach pismo przejął redaktor 

 5 Tamże, s. 9.
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naczelny. Skutkowało to przerwą w wydawaniu gazety w 1996 r., ponow-
nym wznowieniem, a następnie zniknięciem edycji z rynku i utratą tego 
tytułu dla TTR. Ważnym wydarzeniem w kontynuowaniu działalności re-
gionalnej, tak dla TTR, jak dla miasta, były sesje historyczne w latach 1981, 
1991, 1996 i w latach następnych – 2004–2007, odbywające się w kolejne 
rocznice nadania prawa magdeburskiego dla Tomaszowa. Brali w nich 
udział przedstawiciele władz, radni, zaproszeni goście, a dla upamięt-
nienia zostały wybite okolicznościowe medale, przygotowano dyplomy, 
zaś 5 listopada 1996 r. z inicjatywy władz miasta na sali teatralnej TDK 
odbyła się sesja naukowa poświęcona rocznicy, połączona z wygłoszeniem 
7 referatów autorstwa pracowników naukowych UMCS i członków TTR6. 
Należy nadmienić, że historia i działalność TTR stała się tematem pracy 
licencjackiej: E. Czaban-Wawryca, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, przy-
gotowanej pod kierunkiem dr. Bogdana Szyszki na seminarium w Wyższej 
Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. Jana Zamoyskiego w Zamościu 
(Zamość 2001). Wyraźna aktywizacja działalności TTR zarysowała się po 
8 marca 1997 r., kiedy to w wyniku Walnego Zebrania został powołany 
nowy zarząd Towarzystwa na czele z Izydorem Wiśniewskim7. W dwu 
następnych kadencjach doszło do nadzwyczaj bogatej aktywności edytorskiej, 
dzięki której, licząc od roku 1980 do 2012, przy wsparciu Towarzystwa 
lub jego roli jako wydawcy ukazało się 36 pozycji książkowych, w zna-
komitej większości autorstwa członków TTR. Absolutnym fenomenem 
twórczym okazał się p. Bolesław Cisło, autor 19 pozycji regionalnych. 
Szczegółowy wykaz autorów i ich dzieł ilustruje okolicznościowa karta 
wydana z okazji 50-lecia TTR. Należy wziąć pod uwagę fakt, że okres 
ten sprzyjał edycji licznych wydawnictw o charakterze regionalnym, 
które ukazały się poza TTR, jak pozycje Tadeusza Wolczyka, Grzegorza 
Kubali, Mariana Kulika, Szczepana Matei, Bronisława Mielniczka, Piotra 
Jurgielewicza, Alicji Misiury, W. W. Bednarskiego, Janusza Frykowskiego, 
Wojciecha Dziedzica. Ponadto wiele materiałów regionalnych zostało za-
wartych w folderach wydawanych corocznie w UM i Starostwie, jak album 
o Tomaszowie, a także w wydaniach okolicznościowych edytowanych 
przez tomaszowskie szkoły, w tym z okazji zjazdów absolwentów ZS 
nr 1, nr 4, nr 2, PSM, tomaszowskiej Straży Pożarnej, TDK. Niezależnie od 
owocnej działalności edytorskiej w trakcie kadencji zarządu TTR od roku 
1997 do 20 marca 2012 r. został zweryfikowany statut Towarzystwa oraz 
podejmowano takie inicjatywy, jak: gromadzenie materiałów do publikacji 
i opracowań autorstwa członków TTR i osób z zewnątrz, kontynuowanie  

 6 W. D z i e d z i c, Regionalna Sesja Historyczna, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 11, 9 VI 2006, 
s. 7. 

 7 Protokół Walnego Zgromadzenia Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego z dnia 
8 III 1997, s. 3.
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i rozwijanie współpracy z organizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami 
kulturalnymi, UM i Starostwem, organizowanie imprez kulturalnych we 
współpracy z TDK i Muzeum Regionalnym, dystrybucja posiadanych 
wydawnictw, pozyskiwanie sponsorów celem realizacji edycji, starania 
(uwieńczone sukcesem) o lokal magazynowy dla TTR, opiniowanie na-
zewnictwa ulic w mieście oraz herbu Tomaszowa, wysuwanie inicjatywy 
uhonorowania zasłużonych dla miasta postaci. Ponadto TTR czynnie 
uczestniczyło w organizacji turniejów wiedzy o mieście i regionie8. W latach 
2004–2007, dzięki osobistemu zaangażowaniu wiceprezesa TTR Janusza 
Brodowskiego, wówczas dyrektora TDK, zostały zorganizowane 4 cykle 
Regionalnych Sesji Historycznych. Objęły one 24 referaty z udziałem re-
gionalistów TTR, a ponadto gości z UMCS, IPN, Cieszanowa i Lubaczowa, 
zaś wachlarz tematów odnoszący się do dziejów ziemi tomaszowskiej 
sięgał od neolitu, poprzez wiek XVII i okres powstań narodowych, po 
dzieje najnowsze. Należy żałować, że referaty te nie ukazały się drukiem9. 
W szerokim rozmiarze prowadzono doradztwo dla autorów opracowań 
oraz pozyskiwanie dla nich sponsorów. Organizowane były wystawy 
malarskie, filatelistyczne i fotograficzne (Kubiszyn, Sidor, Raczkiewicz, 
Wiśniewski). Miały miejsce spotkania z ciekawymi ludźmi, a członkowie 
TTR odbywali spotkania z uczniami tomaszowskich szkół, czytelnikami 
bibliotek i członkami Dyskusyjnego Klubu Książki10. Ponadto TTR fun-
dowało nagrody dla laureatów konkursów regionalnych i uczestniczyło 
w składzie jury. Wymiernymi efektami tej współpracy była nie tylko 
realizacja ścieżki regionalnej i edukacyjnego projektu pt. „Katalog zabyt-
ków”, ale także gromadzenie cennych, bogato ilustrowanych materiałów 
dokumentacyjnych, w tym bardzo wartościowych materiałów multime-
dialnych, które wzbogaciły zbiory biblioteki i udostępniane są czytelnikom 
przez internet11.

Przedstawiony obraz tomaszowskiego regionalizmu byłby daleko nie-
pełny, gdyby ograniczyć się jedynie do działalności samego towarzystwa, 
a pominąć kierunki i efekty współpracujących z nim w tej mierze orga-
nizacji i instytucji realizujących w toku swego funkcjonowania tematykę 
regionalną. Jest to tym bardziej uzasadnione, że w końcowym okresie 
kadencji TTR 2003–2012 punkt ciężkości działalności regionalnej przesunął 
się właśnie na te jednostki, co było między innymi spowodowane nara-

 8 Jubileuszowy Turniej Wiedzy Historycznej, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 12, 17 VI 2005, 
s. 7.

 9 Kalendarium Sesji Historycznych, Sprawozdania z działalności Tomaszowskiego Domu 
Kultury w latach 2004–2007.

10 W. D z i e d z i c, Dni Tomaszowa w MBP, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 11, 9 VI 2006, 
s. 6.

11 Informacja dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Mieczysławy Rud-
nickiej z 12 października 2012, ponadto zbiory prac pokonkursowych w archiwum MBP.
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stającym zniechęceniem i rozczarowaniem wobec bezowocnych, a wciąż 
podejmowanych starań o wydanie monografii miasta.

Godne wówczas podkreślenia i uwagi były inicjatywy podjęte przez 
władze miasta ukierunkowane na szerokie upowszechnienie wiedzy spo-
łeczeństwa o bitwach Września 1939 r. stoczonych pod Tomaszowem. 
Inicjatywy te przybrały postać corocznie organizowanych rekonstrukcji, 
wystaw tematycznych, spektakli teatralnych ze scenariuszem parahistorycz-
nym, całego wachlarza uroczystości rocznicowych, konferencji naukowych 
współorganizowanych z WZNPiE KUL, owocujących edycją wygłoszo-
nych referatów, rozwinięciem programu obchodów o nowe elementy, jak 
Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych, utworzenie Izby Pamięci Terroru 
Komunistycznego, organizowaniem Przeglądów Pieśni Patriotycznej 
i Legionowej, wprowadzeniem do kalendarza imprez corocznych obchodów 
nadania prawa magdeburskiego miastu i nadania mu nazwy12.

Najnowszą tego typu inicjatywą jest wdrażany projekt organizacji 
obchodów rocznicowych powstań narodowych, rozszerzenie kwesty na 
odbudowę pomników, a ponadto władze samorządowe miasta wzorem lat 
ubiegłych obok własnych wydawnictw wspierają finansowo indywidualne 
inicjatywy wydawnicze regionalistów. Krokiem milowym w działalności 
regionalnej było sfinalizowanie w 2011 r. monografii miasta, co należy 
zawdzięczać konsekwencji i zdeterminowaniu powołanego w tym celu, 
a wspieranego przez burmistrza miasta, zespołu redakcyjnego w składzie: 
Janusz Brodowski, Eugeniusz Hanejko, Ryszard Szczygieł, Izydor Wiśniewski 
(przewodniczący) i Tomasz Zieliński. Stało się to znaczącym wydarzeniem 
w życiu miasta, odbiło się szerokim echem wśród społeczności interesującej 
się jego dziejami, a dodatkowo spotęgowane zostało faktem czytania non- 
-stop treści tego oczekiwanego od ponad 30 lat opracowania. Nie od rzeczy 
będzie przypomnienie autorów monografii: Jana Buraczyńskiego, Andrzeja 
Urbańskiego, Ryszarda Szczygła, Eugeniusza Hanejko, Krystyny Wróbel-
Lipowej, Stanisława Wiśniewskiego, Marka Mądzika, ks. Zygmunta Jagiełło, 
Leszka Piątkowskiego, Bolesława Fusa, Edwarda Olszewskiego, Bogdana 
Szyszki oraz autorów rozdziału XI (kalendarium) Janusza Brodowskiego, 
Janusza Frykowskiego i Tomasza Zielińskiego13.

Obok samorządu miasta także tomaszowskie Starostwo włączało się do 
działalności regionalnej przez finansowe wspieranie wydawnictw o charak-
terze regionalnym, własne edycje i wydawane foldery, kalendarze, mapy, 
albumy, współorganizację sesji naukowo-historycznych, upowszechnianie 
wiedzy o walorach kulturalnych i turystycznych regionu oraz fundowanie 
nagród laureatom.

12 A. S t r u z i k, Kto na zawsze tam został, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 21, 15 IX 2012, s. 14.
13 Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Tomaszowskie Towarzystwo 

Regionalne, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011. 
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Szeroko pojęty regionalizm jest od lat ważnym elementem działania 
tomaszowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego. 
Znajduje to swój wyraz w systematycznie prowadzonej tu edukacji regio-
nalnej czytelników, szczególnie najmłodszych. MBP, obejmując swym dzia-
łaniem zarówno teren miasta, jak i powiatu, promuje nie tylko twórczość 
ludową, ale i twórczość literacką autorów pochodzących z naszego terenu.

Co roku cyklicznie organizowane są tu konkursy wiedzy regionalnej, 
prowadzone we współpracy z bibliotekami gminnymi, gromadzone są 
przy tym najlepsze prace laureatów – opisowe, plastyczne i multimedialne, 
tworzy się ciągle poszerzaną bazę wiedzy o regionie dostępną w internecie. 
Ponadto MBP organizuje różnorodne wystawy, spotkania z regionalistami, 
propaguje piękno i walory regionu, promuje lokalne wydawnictwa przez 
wydzielenie ich w odrębną całość ze zbiorów, tworzenie teczek tematycz-
nych, gromadzenie prac licencjackich, magisterskich i multimedialnych, 
których tematyka dotyczy miasta i powiatu14.

Liczącymi się osiągnięciami w zakresie działalności regionalnej może 
pochwalić się, mimo krótkiego, kilkuletniego stażu, Dyskusyjny Klub Książki 
działający przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. W programie klubu obok 
spotkań, w czasie których omawiane są najnowsze pozycje wydawnicze, 
wyjątkowo wiele miejsca poświęca się poznawaniu lokalnych tradycji 
i zwyczajów regionalnych. Ponadto członkowie klubu bardzo często biorą 
udział w spotkaniach z regionalistami, a co najmniej kilka razy w roku 
uczestniczą w dobrze przygotowanych wycieczkach, poznając dogłębnie 
historię, kulturę i walory przyrodniczo-krajobrazowe Roztocza15.

Edukacja regionalna prowadzona jest w tomaszowskich szkołach, 
jak Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2, „mała trójka”, gdzie nauczyciele 
i pasjonaci Jolanta Piotrowska, Joanna Majdańska, Agnieszka Klimecka-
Krawczyk, Małgorzata Korzeniowska-Witt, Krzysztof Wronka, Andrzej 
Gromek, Mirosław Piotrowski i Anna Woś oraz Elżbieta Skórzyńska 
podejmują organizowanie konkursów, wycieczek, plenerów dla poznania 
małej ojczyzny, wystaw fotograficznych i malarskich, spotkań z regionali-
stami, przygotowują inscenizacje, gromadzą prace laureatów, dokumenty, 
materiały multimedialne, opracowują wydawnictwa, a w Gimnazjum nr 2 
została założona Izba Regionalna16.

14 Informacja Mirosławy Mosór – instruktora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie 
im. Tomasza Zamoyskiego z 14 listopada 2011 r., ponadto protokoły i sprawozdania z prze-
prowadzonych konkursów.

15 Kronika Dyskusyjnego Klubu Książki przy MBP w Tomaszowie, wpisy z: 6 kwietnia 
2001, 2 września 2009, 16 kwietnia 2010, 9 września 2011, 6 października 2012.

16 Erte, Jubileuszowy Turniej Wiedzy Historycznej, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 12, 17 VI 
2005, s. 7; por. A. K o z y r a, Zbieramy plony konkursów, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 10, 26 V 
2006, s. 6. 
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Ważną rolę w popularyzacji wiedzy regionalnej odgrywa tomaszowski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku, gdzie seniorzy nie tylko upowszechniają 
swe doświadczenia wśród młodzieży w formie bezpośredniego przekazu 
międzypokoleniowego w ramach realizowanych projektów, ale publikują 
też m.in. wspomnienia na łamach czasopisma „Tu i Teraz” oraz organizują 
wykłady, spotkania z regionalistami i wycieczki17.

Z kolei jednostką instytucjonalną propagującą wiedzę regionalną jest 
miejscowe Muzeum im. dr. Janusza Petera organizujące m.in. lekcje mu-
zealne, wystawy stałe i czasowe, podejmujące samodzielnie edycje dzieł 
naukowych i artykułów traktujących o dziejach miasta i powiatu. Pracownicy 
tej placówki, obchodzącej półwiecze istnienia, gromadzą i opracowują zbio-
ry, a swą działalnością przybliżają mieszkańcom historię małej ojczyzny. 
Ostatnio z dużym zainteresowaniem spotkała się pamiątkowa edycja serii 
pocztówek dokumentujących czas wojny i okupacji w Tomaszowie, wy-
dana przez Muzeum we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną18. 
Poważną rolę inspirująco-organizacyjną w edukacji regionalnej odgrywa 
Tomaszowski Dom Kultury promujący twórczość ludową w programach 
odbywających się tu występów zespołów artystycznych i teatralnych, 
wystawach i wydawnictwach, przy czym na szczególne uznanie i uwa-
gę zasługuje cykl 50 Wieczorów Prowincjonalnych autorstwa Zdzisławy 
Kapicy. Ponadto godzi się zauważyć rolę TDK w dokumentowaniu różnego 
rodzaju uroczystości i imprez lokalnych oraz organizację Dni Tomaszowa 
i Jarmarku Ordynackiego, gdzie promowani są artyści i twórcy ludowi.

Rolę nie do przecenienia w edukacji regionalnej odgrywa gazeta sa-
morządowa „ReWizje Tomaszowskie”, już od pierwszych numerów ściśle 
związana z TTR, a to za sprawą zamieszczania na jej łamach raz w mie-
siącu „wkładki historycznej” zapoczątkowanej przez W. W. Bednarskiego, 
obecnie tematyka historyczna bardzo często gości także w jej treści19.

Swój udział w regionalizmie mają także tomaszowscy harcerze corocznie 
organizujący Rajd Żołnierzy Września, a ponadto uczestniczący w spotka-
niach z weteranami i członkami TTR, organizujący wystawy, np. z okazji 
90-lecia ZHP w Tomaszowie, spotkania z seniorami ZHP, zdobywający 
informacje nt. poległych żołnierzy WP, ubiegający się o imiona patronów 
dla drużyn i podejmujący kwesty na rzecz restauracji pomników. Cenny 
jest także wkład w działalność regionalną strzelców Jednostki Strzeleckiej 
2019. Biorą oni aktywny udział w organizacji rekonstrukcji bitew 1939 r. 
pod Tomaszowem, uczestniczą w uroczystościach patriotyczno-religijnych. 
Ponadto z pietyzmem kultywują przedwojenne tradycje żołnierzy WP, 

17 M. B u r y, Spotkanie w turówce, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 12, 17 VI 2005, s. 7.
18 Erte, 20 lat badań na Grzędzie Sokalskiej, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 22, 30 X 2009, s. 10. 
19 A. S t r u z i k, Barwy Roztocza, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 22, 30 X 2009, s. 9.
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objęli patronat nad weteranami walk Września 1939 r. i opiekę nad Izbą 
Pamięci Terroru Komunistycznego20.

Kreśląc obraz tomaszowskiego regionalizmu w okresie minionego pół-
wiecza, nie sposób pominąć zarówno jego szeroko pojętych tradycji, jak 
i historii z prawdziwym pietyzmem kultywowanych od wielu już lat przez 
pp. Annę i Zbigniewa Turów, którzy są posiadaczami prywatnego skansenu 
w Majdanie Górnym. Właściciele nadal urządzają go, wciąż wzbogacają, 
uzupełniają posiadane zbiory o nowe, różnorodne zabytkowe przedmioty 
i narzędzia, a przy tym obiekt ten żyje, ponieważ jest udostępniany na 
różnego rodzaju imprezy i organizowane w nim spotkania o charakterze 
kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym. Ponadto pp. Turowie znaczą-
co wspierają i włączają się do organizacji uroczystości i imprez o zasięgu 
i znaczeniu nie tylko lokalnym21.

Na szczególne uznanie w zakresie działalności regionalnej zasługuje 
indywidualna inicjatywa podjęta przez p. Marka Rybickiego, który zajął 
się nie tylko aktywizacją regionalistów w Tyszowcach, ale zorganizował 
rajd konno-taborowy szlakami walk 1939 r., doprowadził do oznakowania 
tablicami informacyjnymi miejsc bitew tomaszowskich oraz odbywa spo-
tkania z uczniami miejskich szkół, upowszechniając wiedzę regionalną22. 
Podstawowe zadania TTR ujęte w statucie to kultywowanie tradycji hi-
storycznych, pogłębianie wiedzy i popularyzacja osiągnięć regionu, troska 
o rozwój miasta i powiatu, poszerzanie znajomości na temat walorów 
turystycznych i kulturalnych ziemi tomaszowskiej. Zadania te przewijały 
się w działalności zarówno Związku Tomaszowian, powstałego w 1920 r.,  
jak i Związku Tomaszowian Ziemi Lubelskiej, którego godnym kontynuato-
rem i spadkobiercą od 1962 r. jest Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne.

20 marca 2012 r. podczas zebrania TTR zostały powołane władze 
Towarzystwa na kolejną kadencję na czele z Januszem Brodowskim. 
Wytyczone przez nowy Zarząd kierunki działania, uzyskanie wpisu do 
KRS, plany wydawania „Rocznika Tomaszowskiego”, kontynuowanie 
sprawdzonych już form aktywności i wzbogacenie ich o twórcze elementy 
programu, z zachowaniem ścisłej współpracy z samorządem miasta, or-
ganizacjami, instytucjami i stowarzyszeniami, stwarzają nowe możliwości 
i perspektywy funkcjonowania TTR w następnych latach.

20 Wed, Pamięci ofiar totalitaryzmu, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 24, 13 XI 2010, s. 10.
21 M. B u r y, Nie trzeba jechać daleko, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 14, 15 VIII 2005. 
22 Erte, Żywa lekcja historii, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 4, 19 II 2010, s. 11.
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Niezwykle tragiczne dla mieszkańców Tomaszowa wypadki z początku 
wybuchu powstania styczniowego zostały opisane w licznych źródłach 
urzędowych, dotyczących przede wszystkim krwawych wydarzeń z 5 lu-
tego 1863 r. Do nich możemy zaliczyć raport magistratu tomaszowskiego 
wystosowany do gubernatora cywilnego w Lublinie1 opisujący bestialskie 
zachowanie żołnierzy podpułkownika Jemanowa wobec ludności cywilnej, 
protokół z czynności komisji sądowo-lekarskiej dotyczący ekshumacji osób 
zabitych 5 lutego2, raport naczelnika powiatu zamojskiego sporządzony 
na podstawie relacji burmistrza Józefowa o wypadkach w Tomaszowie3 
czy też raport generała Chruszczowa – naczelnika oddziału wojennego 
guberni lubelskiej, w którym to generał bronił i usprawiedliwiał zacho-
wanie wojska rosyjskiego4. Dość ważnym i chyba trochę nie do końca 
wykorzystanym źródłem są zapisy ksiąg parafialnych parafii Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie5. W archiwum zachowała się 
oryginalna księga zmarłych, w której odnotowano zgony występujące 
w roku 1863.

Należy podkreślić, że omawiana księga zmarłych została udostępniona 
do analizy przez księdza prałata Czesława Grzyba – proboszcza parafii 
pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie 
Lubelskim, któremu w tym miejscu bardzo dziękuję za udzieloną pomoc.

 1 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), Rząd Gubernialny Lubelski (dalej RGL), nr 1638, 
k. 338, Raport Magistratu Tomaszowa Ordynackiego z dnia 12 lutego 1863 r.

 2 Tamże, nr 1639, k. 226, Protokół Komisji Lekarskiej.
 3 Tamże, nr 1638, k. 357, Raport naczelnika powiatu zamojskiego.
 4 Za J. S e r u g a, Krwawy dzień w Tomaszowie Ordynackim w dniu 5 lutego 1863 roku, Zamość 

1920, s. 21.
 5 Akty zgonu zawarte w księdze zmarłych prowadzonej przez Feliksa Kwiatkowskiego wykorzystuje 

Stanisław Wiśniewski, opisując akt zgonu Henryka Gramowskiego i nieznanych z imienia powstańców, 
S. W i ś n i e w s k i, W Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 1809–1865, [w:] Tomaszów Lubelski. 
Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 302–303.
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Wypadki z początku powstania styczniowego w Tomaszowie możemy 
podzielić na 4 niezależne wydarzenia. Pierwsze to atak na przełomie 30/31 
stycznia 1863 r. powstańców pod dowództwem Henryka Gramowskiego 
na oddziały rosyjskie stacjonujące w Tomaszowie, następnie zajęcie 
Tomaszowa przez powstańców Feliksa Piaseckiego i ogłoszenie dekretów 
Rządu Narodowego, kolejne dwa wydarzenia to potyczka wojsk rosyjskich 
pod dowództwem podpułkownika Gieorgija Jemanowa 5 lutego z ustępu-
jącymi z Tomaszowa wojskami powstańczymi oraz bezpośrednio po niej 
„krwawy dzień” w Tomaszowie Ordynackim, podczas którego oddziały 
rosyjskie dokonały masakry mieszkańców miasta.

Zanim przejdziemy do analizy zapisów, należy wspomnieć o wartości 
ksiąg metrykalnych prowadzonych przez kancelarie parafialne. W po-
wszechnej opinii księgi metrykalne są przebogatym źródłem wiedzy przede 
wszystkim o samym społeczeństwie. Księgi te już w XIX w. zwróciły uwagę 
historyków, którzy doceniali w nich ogromne wartości źródłowe i nauko-
we6. Księgi metrykalne mają wielkie znaczenie zarówno dla administracji 
publicznej, jak i poszczególnych rodzin czy osób. Bardzo często wpisy 
w księgach stawały się dokumentami dowodowymi przed postępowaniem 
sądowym, dlatego też wielokrotnie podkreślano potrzebę ich rzetelnego 
prowadzenia, opierając się na obowiązujących przepisach prawnych7. Do 
podstawowych ksiąg metrykalnych możemy zaliczyć: Księgę Urodzonych 
i Ochrzczonych (Liber Natorum et Baptisatorum), Księgę Zaślubionych (Liber 
Copulatorum) i Księgę Zmarłych (Liber Mortuorum). Księgi parafialne na 
ziemiach polskich w XIX w. były prowadzone na podstawie przepisów 
Kościoła rzymskokatolickiego oraz przepisów obowiązujących w poszcze-
gólnych państwach zaborczych. W odniesieniu do interesujących nas ksiąg 
parafialnych z terenu ówczesnego zaboru rosyjskiego ich stan prawny zo-
stał uregulowany za pomocą przepisów zawartych w Kodeksie Cywilnym 
Królestwa Polskiego z roku 18258 oraz wydanego na jego podstawie 
Postanowienia z 3 listopada 1825 r. o utrzymywaniu i prowadzeniu ksiąg 
stanu cywilnego9. Z uwagi na szczególne znaczenie ksiąg metrykalnych 
w zaborach starano się systematyzować obowiązujące przepisy dotyczą-
ce m.in. prowadzenia ksiąg przez wydawanie swoistych „skryptów”10. 

 6 Ks. R. R. K u f e l, Kancelaria, registratura, i archiwum parafialne na ziemiach polskich od XII 
do początku XXI wieku, Zielona Góra 2011, s. 50.

 7 Ks. A. J o u g a n, Kancelarya Parafialna czyli zbiór przepisów kościelnych i państwowych dla 
urzędów parafialnych z szczególnym uwzględnieniem ksiąg metrykalnych, Lwów 1912, s. 46–47.

 8 Akty zgonu regulował w Kodeksie Cywilnym Królestwa Polskiego Dział IV zatytułowany 
„O Aktach Zeyścia” art. 131–139.

 9 Postanowienie Księcia Namiestnika Królewskiego w Radzie Stanu z dnia 3 listopada 1825 r. 
o utrzymywaniu i prowadzeniu ksiąg stanu cywilnego.

10 W zaborze rosyjskim taki „skrypt” przygotowali H. K o n i t z i F. O l s z e w s k i, Podręcznik 
dla władz gminnych czyli Zbiór przepisów i postanowień, obowiązujących władze gminne w Królestwie 
Polskim, Warszawa 1883.
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Zgodnie z art. 71 KCKP w odniesieniu do wyznań chrześcijańskich akta 
stanu cywilnego zostały połączone z metrykami kościelnymi. Tym samym 
proboszczowie prowadzący księgi stali się jednocześnie urzędnikami stanu 
cywilnego i zostali zobligowani do prowadzenia unikatów i duplikatów 
ksiąg. Każdy akt – urodzenia, ślubu, zgonu, zapisywano dwukrotnie 
w unikacie, który pozostawał w kancelarii parafii, oraz w duplikacie, który 
był odsyłany do archiwum. Unikat był prowadzony dla każdego rodzaju 
aktu osobno – oddzielnie urodzenia, śluby, zgony, zaś duplikat był jedną 
księgą podzieloną na trzy części (dla każdego rodzaju aktu) i na koniec 
roku był przekazywany władzy cywilnej. Unikaty były prowadzone aż do 
zapisania wszystkich kart. 

Przepisy Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego regulowały sposób 
prowadzenia ksiąg metrykalnych oraz wskazywały dane, jakie muszą być 
zawarte w poszczególnych aktach. I tak akt zgonu powinien zawierać kilka 
elementów, które precyzował art. 132 KCKP:

W akcie zejścia wyrażonemi będą: imię, lub imiona, nazwisko, powołanie, wiek i za-
mieszkanie osoby zmarłej; dzień i godzina, w której umarła; jeżeli żyła w stanie małżeńskim 
wyrażonemi będą nadto imię, lub imiona i nazwiska, wiek, powołanie i zamieszkanie zezna-
jących, a jeżeli są krewnemi, stopień ich pokrewieństwa. Akt ten zawierać będzie jeszcze, ile 
się dowiedzieć można, imiona; nazwiska, powołanie i zamieszkanie ojca i matki zmarłego 
i miejsce urodzenia jego.

W kolejnym artykule kodeksu określono, że akt zgonu ma być spisany 
w obecności dwóch świadków, najlepiej krewnych lub sąsiadów zmarłego. 
Należy podkreślić, że księgi metrykalne podlegały corocznej kontroli, czy 
są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
ze wspomnianym wyżej KCKP oraz Postanowieniem Namiestnika z 3 listo- 
pada 1825 r.

Nie sposób nie wspomnieć o osobie księdza, który prowadził księgi 
metrykalne. Mowa tu oczywiście o księdzu Feliksie Kwiatkowskim, pro-
boszczu tomaszowskim, którego cechowała odpowiedzialność i odwaga 
osobista. Ksiądz Feliks Kwiatkowski – kanonik katedry lubelskiej, piastował 
funkcję proboszcza tomaszowskiego aż przez 55 lat (1817–1872). Ksiądz 
Kwiatkowski bardzo dbał o interesy probostwa i był sprawnym admi-
nistratorem, przyczynił się do gruntownego remontu budynku kościoła, 
wybudował dom z przeznaczeniem na szpital (schronisko) dla biednych 
i kalek11. O bezkompromisowości tomaszowskiego proboszcza świadczą jego 
częste spory z administracją ordynacką12. Ksiądz Kwiatkowski jest jedno-
cześnie autorem broszurki z modlitwami do Matki Boskiej Tomaszowskiej, 

11 A. K a r b o w n i k - Ś w i c a, Parafia w okresie zaborów – życie społeczno-religijne, [w:] Parafia 
rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, red. ks. Z. Jagiełło, Tomaszów 
Lubelski 2008, s. 54–55.

12 S. W i ś n i e w s k i, dz. cyt., s. 291–294.
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w której zawarł unikalne informacje dotyczące historii Tomaszowa13. Znany 
z nieustępliwości proboszcz tomaszowski był jedynym duchownym, który 
pozostał w Tomaszowie podczas masakry mieszkańców dokonanej przez 
wojska rosyjskie 5 lutego. Jak dowiadujemy się z raportu magistratu toma-
szowskiego wystosowanego do gubernatora cywilnego w Lublinie, ksiądz 
Feliks Kwiatkowski ledwo uszedł śmierci przed bestialskim żołdactwem, 
gdyż, jak czytamy: „Księża pouciekali i na tak obszerną parafię pozostał 
tylko jeden kanonik Kwiatkowski, starzec na siłach podupadły, zrabowany, 
do którego również strzelano i lufę do piersi przykładano, wzywając, by 
oddał swe pieniądze”14.

Kilka słów należy poświęcić także samemu dokumentowi, czyli księdze 
zmarłych, w całości prowadzonej przez księdza Feliksa Kwiatkowskiego. 
Wielkość księgi – szer. 27 cm, dł. 41 cm, grubość 4,8 cm; prawy górny róg 
i lewy dolny róg okładek okute są metalowymi trójkątami z obu stron 
księgi. Na krawędzi naklejona kartka wys. 7 cm, szer. 3,8 cm z napisem 
piórem: Zejścia 1855 1863. Księga zaczyna się zapisem (pisownia oryginalna): 
„Regestr Aktów Zmarłych z Roku 1855, w poprzedniey Księdze spisanych, 
dla braku mieysca tu przeniesiony”. Akta zmarłych rozpoczynają się na 
stronie 13 i dotyczą roku 1856. 

W całej księdze znajduje się 1619 aktów zgonów z podziałem na na-
stępujące lata:

Rok Liczba aktów zgonów

1856 218

1857 194

1858 161

1859 209

1860 248

1861 149

1862 172

1863 268

Każdy rok rozpoczyna się adnotacją „Akta Zejścia z roku…”. Akty zgonu 
na stronie pisane są w obrębie jednej ramki, na marginesie podawany jest 
numer aktu, np. „No 1.szy”, a po podkreśleniu dane miejscowości, z której 
pochodził zmarły, np. „z Miasta Tomaszowa”.

Każda nieparzysta strona księgi opatrzona jest pieczęcią „X. F. I. K. H. K. 
L. D. F. Z.”. Całość księgi spisana jest atramentem, wszystkie 474 strony są 

13 Ks. F. K w i a t k o w s k i, Modlitwy do Najświętszej Marii Panny w Tomaszowskim Obrazie 
Cudami słynącej, Lublin 1862.

14 Cyt. za J. S e r u g a, dz. cyt., s. 16.
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numerowane – nieparzyste w górnym lewym, a parzyste w górnym prawym 
rogu. Akty zgonu pisane są co najmniej trzema charakterami pisma, ale 
wszystkie opatrzone są podpisem tylko księdza Feliksa Kwiatkowskiego 
w następujący sposób: XFKwiatkowski P.T.o.ł.w.r. – co zapewne oznacza 
„Proboszcz Tomaszowski obrządku łacińskiego własną ręką”. 

Każdy rok zakończony jest rejestrem alfabetycznym zmarłych w danym 
roku. Lista alfabetyczna sporządzana jest w formie tabeli zatytułowanej 
„Regesti Aktów Zejścia z Roku...” Kolumny tabeli mają następujące tytuły:

Numer bieżący Nazwiska i imiona zmarłych
Numer

aktu strony

Na stronie 465 po ostatnim akcie znajduje się adnotacja: „Księgę niniej-
szą z końcem roku zamykam. Tomaszów Lubelski dn. 31 Grudnia 1863 
roku. Ksiądz Felix Kwiatkowski Kanonik Katedry Lubelskiej Proboszcz 
Tomaszowski Obrządku łacińskiego własną ręką” oraz dopisek później-
szy świadczący o kontroli tej księgi 29 września 1864 r. przez księdza 
Warszczyńskiego.

Na stronie 474 znajduje się następująca adnotacja:

Dziekan foralny Zamojski
Księgę niniejszą zawierającą w sobie stronic 474 wyraźniej czterysta siedmdziesiąt cztery na 

Akta [wyraz nieczytelny] Religijne zmarłych jako gruntową w parafii Tomaszowskiej w latach 
następnych oporządzać i zapisywać się mających przeznaczoną, starannie do postanowień 
Namiestnika Królewskiego z dnia 3 listopada 1825 artykułu 13 w dniu dzisiejszym zaznaczył 
czynność tę wyciśnięciem pieczęci Dekanalnej i własnoręcznym stwierdzam podpisem.

w Sitańcu dnia 31 grudnia 1855 Roku
ksiądz Walenty Wojtawieniuk mp.

Dzięki zapisom zawartym w omawianej księdze zmarłych możemy 
uzupełnić oraz zweryfikować informacje dotyczące osób, które poniosły 
śmierć w wyniku działań wojennych oraz w wyniku masakry przepro-
wadzonej przez Rosjan.

Jak wspomniano, wypadki tomaszowskie możemy podzielić na cztery 
wydarzenia. Pierwszym z nich był atak powstańców na oddziały rosyjskie 
stacjonujące w Tomaszowie pod dowództwem Henryka Gramowskiego. Jak 
wiemy z relacji zawartych w krakowskim „Czasie” czy w „Wiadomościach 
z Pola Bitwy”15 oraz z licznych opracowań, Gramowski wraz ze swoim 
oddziałem udanie zaatakował Rosjan w Szczebrzeszynie i Józefowie16. Jego 
kolejne działania zmierzające do wyparcia Rosjan z Tomaszowa zakończyły 
się niepowodzeniem. Podczas próby zajęcia miasta zginął sam Henryk 

15 „Czas”, nr 38 z dnia 17 lutego 1863 r.; „Wiadomości z Pola Bitwy”, nr 2, cyt. za W. P r z y -
b o r o w s k i, Dzieje roku 1863, t. 1, Kraków 1897, s. 216.

16 S. Z i e l i ń s k i, Bitwy i potyczki 1863–1864, Rapperswil 1913, s. 63.
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Gramowski. W krakowskim „Czasie” zawarta jest informacja, że oprócz 
Gramowskiego zginęło jeszcze dwóch powstańców: Koziejowski, aplikant 
z Biłgoraja, oraz piekarz nieznanego nazwiska. O śmierci Gramowskiego 
i jeszcze dwóch innych powstańców, w tym Koziejowskiego, znajdu-
jemy informacje w cytowanych wyżej „Wiadomościach z Pola Bitwy”. 
Uzupełnienia tych danych możemy doszukać się w raporcie naczelnika 
powiatu zamojskiego, gdzie czytamy:

Kozacy […] zabili dyrygującego bitwą niejakiego Gramowskiego, leśniczego Ordynacji 
Zamoyskich, spod Józefowa, poddanego pruskiego, tudzież kancelistę Sądu z Biłgoraju, Ko-
ziejowskiego i trzeciego jakiegoś człowieka z Zamościa17.

Wydarzenia z 31 stycznia znajdują swoje odzwierciedlenie w księdze 
zgonów. Ksiądz Kwiatkowski pod tą datą zanotował śmierć trzech osób, 
które możemy identyfikować jako zabitych przez kozaków powstańców. 
Wszystkie trzy akty zgonu są nietypowe, ponieważ są one jedyne spoza 
obszaru parafii oraz nie są zamieszczone w porządku chronologicznym. 
Zgony te zostały zarejestrowane w księdze dopiero 10 lutego. Na stronie 
408 pod numerami 38, 39, 40 znajdują się trzy omawiane akty. Ksiądz 
Kwiatkowski nie ustrzegł się przy ich sporządzaniu pewnych błędów, ale 
można to tłumaczyć tym, że były to osoby mu nieznane oraz prawdopo-
dobnie nieznane świadkom zgłaszającym zgon. Zacznijmy od dowódcy 
oddziału, pod numerem 39 akt zgonu ma następującą treść (pisownia 
oryginalna):

Działo się w Mieście Tomaszowie dnia dziesiątego lutego tysiąc osiemset sześćdziesiątego 
trzeciego roku o godzinie dziewiątej rano. Stawili się Mateusz Chmielewski lat sześćdziesiąt 
dziewięć i Demetry Bojaryn lat pięćdziesiąt sześć mający obydwa dziady szpitalni z Tomaszowa 
i oświadczyli że w dniu trzydziestym pierwszym stycznia bieżącego roku o godzinie siódmej 
rano umarł Józef Gramowski lat trzydzieści jeden mający oficialista prywatny z Fryszarki 
syn niewiadomych rodziców rodem z Prus zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Maryannę 
z Tyszkiewiczów – po przekonaniu się naocznie o zejściu Gramowskiego – Akt ten stawającym 
świadkom przeczytany przez Nas tylko podpisany został, gdyż oni pisać nie umieją. 

17 APL, RGL, nr 1638, k. 357, Raport naczelnika powiatu zamojskiego.
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Ksiądz Kwiatkowski sam zweryfikował jeden błąd, pisząc na marginesie 
pod nazwą miejscowości „z Wsi Fryszarek” właściwe imię Gramowskiego 
– „Henryk”. Dopisek ten prawdopodobnie powstał po zakończeniu roku, 
ponieważ w rocznym, alfabetycznym spisie zmarłych figuruje Gramowski 
dalej jako Józef18. Nie był to jedyny błąd popełniony przez tomaszow-
skiego proboszcza. Dzięki zachowanemu aktowi małżeństwa Henryka 
Gramowskiego z 29 czerwca 1862 r. dowiadujemy się, że Gramowski był 
dwojga imion – Henryk Hugo, miał 27 lat, urodził się we wsi Dąbrówce, 
w Księstwie Poznańskim Królestwie Pruskim, ożenił się z Zofią Stanisławą 
Tyszkiewicz, był oficjalistą w Ordynacji Zamojskiej. Wspomniana zaś 
w akcie Marianna z Tyszkiewiczów była matką Zofii Stanisławy19.

Drugi z powstańców określony w „Czasie” jako Koziejowski – aplikant 
z Biłgoraja, w akcie zgonu został zapisany jako Józef, lat 26, kancelista 
sądowy z Biłgoraja, syn niewiadomych rodziców, pochodzący z miasta 
Kurowa. Według księdza Kwiatkowskiego Koziejowski ożeniony był 
z Łucją z Domańskich. Zgon Józefa Koziejowskiego nastąpił o tej samej 
godzinie co Gramowskiego; zaś fakt ten zgłosili Feliks Wądołowski, rejent, 
i Tomasz Dobrzański, podpisarz sądowy. Trzeci z poległych powstańców, 
określany w „Czasie” jako „piekarz nieznanego nazwiska”, a wg raportu 
naczelnika „trzeci jakiś człowiek z Zamościa”, to najprawdopodobniej za-
pisany pod numerem 40 aktu pochodzący z Zamościa Józef Radziszewski, 
czeladnik piekarski, lat 30 mający. Wg świadków (tych samych, co zgłosili 
śmierć Gramowskiego) zgon Radziszewskiego nastąpił 31 stycznia o go-
dzinie 11 po południu. Tym samym możemy na podstawie księgi zgonów 
prowadzonej przez księdza Feliksa Kwiatkowskiego ustalić tożsamość 
towarzyszy walki Henryka Gramowskiego poległych u jego boku w walce 
o Tomaszów Ordynacki20. 

Kolejne wydarzenia tomaszowskie dotyczą zajęcia miasta przez Feliksa 
Piaseckiego ps. „Valois” (Walezy), który po wycofaniu się Rosjan do 
Zamościa 2 lutego o 9 wieczorem w sile około 200 ludzi wkroczył do 
miasta i ogłosił dekrety Rządu Narodowego21. Następnie 5 lutego rozpo-
czyna się atak Rosjan pod dowództwem podpułkownika Jemanowa na 
wojska powstańcze, którymi w sile około 100 ludzi dowodził, przybyły 
z zaboru austriackiego, Jan Czarnecki. Jak wiemy, doszło do utarczki 

18 Pomyłkę księdza Kwiatkowskiego dotyczącą imienia Gramowskiego dostrzegł S. W i ś n i e w s k i, 
dz. cyt., s. 302.

19 Źródło: www.lubgensftp.eu/janow.lubelski/sluby/1862/120-121.jpg
20 S. W i ś n i e w s k i (dz. cyt., s. 303) wprawdzie umiejscawia Józefa Radziszewskiego jako jednego 

z poległych podczas masakry 5 lutego 1863 r., jednak wydaje się, że zbyt dużo dowodów przemawia 
za tym, iż był to jeden z towarzyszy Henryka Gramowskiego.

21 „Czas”, nr 32 z dnia 10 lutego 1863 r.; S. Z i e l i ń s k i, dz. cyt., s. 63; J. T o m c z y k, Orga-
nizacja cywilno-wojskowa powstania styczniowego w Lubelskiem i na Podlasiu, „Rocznik Lubelski”, 
t. 6, 1963, s. 69.
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wojsk powstańczych z Rosjanami, w wyniku której zginęło kilku Rosjan 
oraz 5 lub 6 powstańców22. Z uwagi na przewagę wojsk rosyjskich po-
wstańcy wycofali się z miasta, kierując się w stronę Pasiek. Wydaje się, 
że prawdopodobna jest liczba 6 powstańców, ponieważ tyle osób nie-
znanych z imienia i nazwiska zostało opisanych przez komisję lekarską 
powołaną w celu identyfikacji ofiar tzw. krwawego dnia w Tomaszowie 
Ordynackim. Potwierdzenie tej liczby znajdujemy w księdze zmarłych, 
gdzie pod numerami aktów zgonów od 67 do 72 znajdują się identyczne 
akty, wszystkie spisane 19 lutego 1863 r., opisujące zgony mężczyzn, które 
nastąpiły 5 lutego (3 zgony o godzinie 7 rano, 3 zgony o godzinie 8 rano). 
Wszystkie akty zawierają następującą informację:

W dniu piątym bieżącego miesiąca i roku o godzinie siódmej (lub ósmej) rano umarł 
mężczyzna z imienia, nazwiska i pochodzenia stanu i lat niewiadomy.

Wprawdzie wszystkie te osoby są opisane, że pochodzą z miasta 
Tomaszowa, jednak w tym przypadku należy ich prawdopodobnie iden-
tyfikować jako osoby poległe z oddziału Jana Czarneckiego, które zostały 
złożone do grobu wspólnie z osobami pomordowanymi przez Rosjan 
w mieście i ekshumowane 13 lutego przez komisję lekarską.

Kolejne i najbardziej dramatyczne wydarzenia dotyczą rzezi dokona-
nej przez żołdaków rosyjskich na mieszkańcach Tomaszowa 5 lutego. Jak 
wspomniano wyżej, powołana komisja lekarska dokonała identyfikacji 
ofiar. W większości przypadków dane zawarte w aktach zgonów tych 
osób są zgodne z protokołem komisji, ale w kilku przypadkach występują 
rozbieżności. Zgodnie z wytycznymi zawartymi w przepisach prawnych 
akt zgonu powinien zawierać m.in. godzinę śmierci, imię i nazwisko 
osoby zmarłej, wykonywany zawód, dane rodziców i ewentualne dane 
współmałżonka. Poniżej przytoczone zostaną wymienione wcześniej dane 
dotyczące 16 ofiar tomaszowskiej masakry z 5 lutego oraz 1 osoby, która 
została zamordowana przez Rosjan poza miastem (pisownia oryginalna): 

Nr 41
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa [i dopisek] (woysk Cesarsko Rosyjskich) z toma-

szowskich Lewkowiczów byłych [wyraz nieczytelny, może: kontrolerów] w Pasie Granicznego 
we wsi Wieprzowemieziorze – sprostowania w tym akcie sam poczyniłem X.F.Kwiatkowski

o godzinie siódmej rano umarł Ludwik Lewkowicz lat czterdzieści dwa mający Nadzorca 
składu komory Tomaszów syn Franciszka i Brygidy (małżonków Lewkowiczów) zostawiwszy 
po sobie owdowiałą żonę Klotyldę z Klębowskich.

Nr 42 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa
o godzinie ósmej rano umarł Kazimierz Chmieliński lat piędziesiąt mający syn Rajmunda 

i Justyny z Bełzeckich małżonków Chmielińskich, właścicieli ziemskich Dóbr Grabowczyka 
w tejże wsi urodzony.

22 S. Zieliński podaje, że 5 lutego Jan Czarnecki, wycofując się z miasta, stracił 5 ludzi. S. Z i e - 
l i ń s k i, dz. cyt., s. 83.
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Nr 46 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa
o godzinie siódmej rano umarł Ferdynand Jaruchowski lat sześćdziesiąt mający syn Ma-

cieja i Tekli z Zabłockich małżonków Jaruchowskich zmarłych obywateli z Piotrkowa tamże 
urodzony Nauczyciel Szkoły Elementarnej w Tomaszowie zostawiwszy po sobie owdowiałą 
żonę Teklę z Jeruzalskich.

Nr 47 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa
o godzinie ósmej rano umarł Ignacy Brzósko lat siedmdziesiąt mający syn niewiadomych 

rodziców i miejsca urodzenia wdowiec były Naczelnik Komory Tomaszów.

Nr 48 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa
o godzinie siódmej rano umarł Karol Dąbrowski lat piędziesiąt mający syn niewiadomych 

rodziców i miejsca urodzenia Poborca Komory Tomaszów, zostawiwszy po sobie owdowiałą 
żonę Annę z Mechedów.

Nr 49 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa
o godzinie siódmej rano umarł Jan Mecheda lat czterdzieści dwa mający syn niewiadomych 

rodziców ani miejsca urodzenia Oficer ze Sztabu Petersburgskiego bezżenny.

Nr 50 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa
o godzinie ósmej rano umarł Wincenty Dąbrowski lat trzydzieści mający syn niewiadomych 

rodziców ani miejsca urodzenia. Lekarz z Tomaszowa, zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę 
Weronikę z Łukasiewiczów.

Nr 51 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa
o godzinie ósmej rano umarł Czesław Czartoryski lat trzydzieści dwa mający syn niewia-

domych rodziców ani miejsca urodzenia, bezżenny, – Urzędnik Komory Tomaszów.

Nr 52 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa
o godzinie siódmej rano umarł Aleksander Raszewski pomocnik Kontrollera Skarbowego 

lat czterdzieści mający syn niewiadomych rodziców i miejsca urodzenia, zostawiwszy po sobie 
owdowiałą żonę Stefanię z Lubieńskich.

Nr 53 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa
o godzinie siódmej rano umarł Michał Czarnecki Stolarz lat trzydzieści trzy mający syn 

Jana i Agnieszki z Koczarowskich małżonków Czarneckich Stolarzy z Tomaszowa w tymże 
Mieście urodzony. Zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Teklę z Rogalskich.

Nr 54 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa
o godzinie ósmej rano umarł Kazimierz Świderek szewc lat trzydzieści trzy mający syn 

Macieja i Zofii z Wolańskich małżonków Świderków Kościelnych z Tomaszowa zostawiwszy 
po sobie owdowiałą żonę Katarzynę z Masłowskich.

Nr 55 
[na marginesie] z wsi Pukarzowa, [i dopisek] [wyraz nieczytelny, może: fornal] z Puka-

rzowa i Oseredka, tamże sam sprostowałem X.F.Kwiatkowski
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o godzinie ósmej rano umarł Józef Drążek fornal lat dwadzieścia pięć mający syn Toma-
sza i Maryanny z Kałucjów małżonków Drążków włościan z Pukarzowa urodzony we wsi 
Oseredku zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Agnieszkę z Bondyrów.

Nr 62 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa.
o godzinie siódmej rano umarł Wojciech Nadwodni szewc lat trzydzieści trzy mający syn 

Michała i Franciszki z Kirzyńskich małżonków Nadwodnich szewców z Tomaszowa w tymże 
Mieście urodzony zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Rozalię z Śliwińskich.

Nr 63 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa.
o godzinie ósmej rano umarł Antoni Nadwodni szewc lat dwadzieścia jeden mający syn 

Michała i Franciszki z Kirzyńskich małżonków Nadwodnich szewców z Tomaszowa w temże 
Mieście urodzony.

Nr 64 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa.
o godzinie ósmej rano umarł Michał Hurkała szewc lat dwadzieścia sześć mający syn 

niewiadomych rodziców ani miejsca urodzenia.

Nr 65 
[na marginesie] z Miasta Tomaszowa. 
o godzinie siódmej rano umarł Wojciech Żelkowski Doktór Medycyny i Chirurgii lat 

piędziesiąt siedm mający syn Wincentego i Barbary z Dowborów małżonków Żelkowskich 
Kontrolerów przy Komorze Niezdara urodzony we wsi Modliborzycach Gubernij Sandomier-
skiej. – Zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Emilię z Brydańskich.

Nr 66 
[na marginesie] z Wsi Nadolec [i dopisek] p.r. Budzyński wracając z [wyraz nieczytelny, 

może: parobkiem] furą za miastem zabity 
o godzinie ósmej rano umarł Mężczyzna Konstanty z nazwiska, pochodzenia, stanu, 

i lat niewiadomy furman z Wsi Nadolec. Zostawiwszy po sobie owdowiałą żonę z imienia, 
nazwiska i pochodzenia niewiadomą.

Rozbieżności pomiędzy protokołem komisji lekarskiej a przedstawio-
nymi aktami zgonów dotyczą pisowni nazwisk braci Nadwodników, 
którzy przez księdza Kwiatkowskiego nazywani są Nadwodni, co po-
twierdza dodatkowo odmiana nazwiska w dopełniaczu liczby pojedynczej 
– „Nadwodniego”. Podobne rozbieżności występują w przypadku szewca 
Michała Hurkało, który w akcie zgonu został zapisany jako „Hurkała”. 
Komisja lekarska nie była w stanie ostatecznie zidentyfikować zmarłego, 
którego określono jako „Józef”, a który prawdopodobnie był furmanem 
z Pukarzowa. Wydaje się, że osobę tę możemy utożsamić z zapisanym 
pod numerem aktu 55 Józefem Drążkiem, fornalem z Pukarzowa, który 
urodził się we wsi Oseredek. Wprawdzie nazwy tych miejscowości zostały 
w akcie zgonu przez księdza Kwiatkowskiego skreślone, jednak później na 
marginesie aktu ksiądz Kwiatkowski ponownie umieścił te miejscowości, 
potwierdzając tym samym dane osobowe Józefa Drążka. Wyjątkowy jest 
akt zgonu nr 66 Konstantego Budzyńskiego. Komisja lekarska określiła 



Wydarzenia z 5 lutego 1863 roku w Tomaszowie...

187

Rocznik Tomaszowski 1(2)

tę osobę jako pochodzącą z Kościa. W samym akcie zgonu figuruje jako 
Konstanty, furman z wsi Nadolec, dopiero później na marginesie zostało 
dopisane nazwisko Budzyński. Jednak wyjątkowość tego aktu zgonu pole-
ga na tym, że dopisując jego nazwisko, ksiądz Kwiatkowski jednocześnie 
określił miejsce i rodzaj śmierci – „za miastem zabity” i jest to jedyny 
wypadek, gdzie prowadzący księgę zapisał nienaturalny rodzaj śmierci 
uczestników tragicznych wydarzeń w dniu 5 lutego. 

Jak wspomniano wyżej, art. 132 Kodeksu Cywilnego Królestwa Polskiego 
nakazywał, aby akt zgonu był spisany w obecności dwóch świadków. 
Liczba świadków uczestniczących przy sporządzaniu aktów zgonu osób, 
które zginęły 5 lutego zarówno podczas bitwy, jak i podczas krwawego 
dnia w Tomaszowie, jest niewielka. W przeważającej części akty te były 
sporządzane w obecności Władysława Kizowskiego, który jest określany 
z zawodu jako żołnierz urlopowany/bednarz lub jako bednarz, lat 46, rodem 
z Tomaszowa, oraz Stanisława Kudlickiego z zawodu policjanta, lat 40, także 
rodem z Tomaszowa. Na 23 zgony obaj wymienieni byli razem świadkami 
19 razy, z inną osobą Władysław Kizowski występował dodatkowo dwa 
razy, zaś Stanisław Kudlicki jeden raz. Można by stwierdzić, że niejako 
obaj byli „etatowymi” świadkami zgonów osób zamordowanych 5 lutego. 
Tylko jeden akt został spisany bez obecności co najmniej jednego z nich. 
Inne osoby występujące jako świadkowie aktów zgonów to przeważnie 
osoby z rodziny zmarłych. I tak oprócz Kudlickiego świadkiem jednego 
aktu jest Jan Czarnecki – ojciec zmarłego Michała; świadkiem dwóch aktów 
jest Michał Nadwodni – ojciec zmarłych Wojciecha i Antoniego. Nie sposób 
określić powiązania ze sobą osób zgłaszających akt zgonu Michała Hurkały 
– byli to Andrzej Kudlicki i Andrzej Trynda, być może sąsiedzi zmarłego. 
Należy podkreślić, że zarówno Władysław Kizowski, jak i Stanisław Kudlicki 
umieli pisać, ponieważ wspólnie z księdzem Kwiatkowskim podpisywali 
akty zgonu, gdzie występowali jako świadkowie. Ciekawostką jest fakt, 
że za każdym razem pierwszy z nich podpisywał się jako „Kizoski”, zaś 
w samym akcie występował jako „Kizowski”. Same akty zgonu były 
spisywane w kilka dni po tragicznych wydarzeniach. Dwa akty zgonu 
spisano 10 lutego, czyli przed ekshumacją zwłok dokonaną przez komisję, 
pozostałe osoby zamordowane w Tomaszowie zostały zgłoszone między 
16 a 18 lutego, zaś 6 powstańców, którzy zginęli w walce z Rosjanami, 
zostało wpisanych 19 lutego.

Niewątpliwie omawiana księga zmarłych stanowi bardzo cenne źródło 
informacji o osobach, które tragicznie zapisały się w historii Tomaszowa. 
Akty zgonów były sporządzane przez osobę, która dbała o poprawność 
zapisywanych danych. Świadczą o tym liczne poprawki, jakie na margine-
sach aktów zgonów wprowadzał ksiądz Feliks Kwiatkowski. Dotyczyły one  
zarówno pisowni nazwisk osób zamieszkujących teren parafii (Lewkowicz, 
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Drążek czy Budzyński), jak i osób spoza niej (Gramowski). Dzięki zapi-
som zawartym w księdze (w połączeniu z innymi źródłami) wydaje się, 
że skutecznie udało potwierdzić i ustalić tożsamość powstańców, którzy 
zginęli w walce o Tomaszów 31 stycznia 1863 r., oraz osób, które zginęły 
podczas tzw. krwawego dnia w Tomaszowie Ordynackim. 
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OD WYDAWCY

20 stycznia 1926 r. Stanisław Krynicki, o którym nie mamy żadnej innej 
informacji niż ta, że był nauczycielem muzyki w Szkole Powszechnej w Jezierni, 
przekazał do Inspektoratu Szkolnego w Tomaszowie Lubelskim rękopis napisanej 
przez siebie opowieści „Jezierna” o wsi Jeziernia, która leży kilka kilometrów od 
Tomaszowa Lubelskiego w kierunku południowym, w stronę Bełżca. Jakie przyczyny 
sprawiły, że publikujemy ją po 87 latach od napisania?

W listopadzie 2006 r. Stefan Oktaba, tomaszowianin mieszkający we Wrocławiu, 
znalazł na strychu swego domu ów rękopis. Tak o tym wydarzeniu pisał w roku 
2007 w liście do swojego kolegi dr. Waldemara Wojciecha Bednarskiego, tomaszo-
wianina, historyka, regionalisty, mieszkającego obecnie w Puławach: „Likwidując 
i segregując zawartość strychu naszego domu, natrafiliśmy po raz pierwszy na 
zeszyt napisany ręcznie przez Stanisława Krynickiego w roku 1926 zatytułowa-
ny »Jezierna«. Jest to historia powstania i rozwoju wsi, obecnie noszącej nazwę 
»Jeziernia«. Niewątpliwie rękopis ten wypożyczyła moja Teściowa (Kokosińska), 
która była nauczycielką w Szkole Powszechnej w Jezierni, a ostatnie sześć lat swe-
go życia spędziła u nas we Wrocławiu. Po jej śmierci sprzedaliśmy dom Teściów 
w Tomaszowie, przenosząc wszystkie cenniejsze rzeczy do Wrocławia. Nikt z nas 
jednak tego zeszytu nigdy nie widział i trudno nam było sobie wytłumaczyć, jak 
się znalazł na naszym strychu. Znaleźliśmy go w stosie starych książek, pism, do-
kumentacji technicznej – przeznaczonych na makulaturę. Moje odkrycie polega na 
tym, że skojarzyłem autora Stanisława Krynickiego z moim nauczycielem muzyki, 
który zawsze przychodził na lekcje ze skrzypcami”1.

Stefan Oktaba przekazał rękopis dr. W. W. Bednarskiemu z sugestią wydania 
drukiem. Pomimo wielu starań i wysiłków nie znaleziono wydawcy. W roku 2010 
W. W. Bednarski przekazał mi rękopis z prośbą o dalsze szukanie wydawcy. Gdy 
w 2012 r. zrodziła się idea wydawania „Rocznika Tomaszowskiego”, wspólnie 

 1 List W. W. Bednarskiego do J. Brodowskiego z 29 X 2007 r. Zbiory prywatne J. Brodowskiego.

Stanisław Krynicki

JEZIERNA
(do druku przygotował Janusz Brodowski)
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z Zarządem Towarzystwa postanowiłem, że jednym z zamieszczonych w roczniku 
artykułów będzie praca o Jezierni, którą publikuję z zachowaniem oryginalnej pi-
sowni (z uwspółcześnioną interpunkcją).

Jest to wartościowe, historyczno-etnograficzne opracowanie w formie gawędy, 
opisujące historię wsi Jeziernia, jej powstanie, nazwy i pochodzenie okolicznych 
wzniesień, dolin i rzek oraz ważniejsze wydarzenia z przeszłości. Stanisław Krynicki 
opisał elementy stroju ludu wiejskiego, miejscowe wierzenia, świat duchów, lecznic-
two ludowe, bajki i baśnie. Bardzo ciekawie opisał zwyczaje świąteczne i obrzędy. 
Jako nauczyciel muzyki dziewięć z kilkunastu piosenek i pieśni obrzędowych podał 
z zapisem nutowym. Całość kończy rozdział „Igraszki słów, zagadki, przezwiska 
miejscowe i rymy”.

Opracowanie to stanowi cenny materiał dla etnografów, kulturoznawców, dla 
działających na tym terenie zespołów obrzędowych oraz regionalistów. Będzie także 
ciekawą lekturą dla mieszkańców wsi Jeziernia.

Strona tytułowa rękopisu Stanisława Krynickiego
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JEZIERNA 
Podług kwestionarjusza zebrał 

Stanisław Krynicki

I
Nazwa miejscowości i pochodzenie tej nazwy

Dawno już – powiadają starzy ludzie pamiętający coś niecoś z opowia-
dania swych dziadków – pośród lasów szpilkowych było w zagłębieniu 
jezioro z bagnistymi brzegami porosłymi szuwarem, sitowiem i paprociami. 
W tych bagnach, gdzie były płytkie miejsca, gniły powalone brewiona, 
któremi moszczono drogę, prowadzącą od kilku chałup stojących nad 
brzegiem wody do gościńca przechodzącego przez lasy. Za chałupami 
stały dymiące kopce ze smolnymi pniakami pokrytymi darnią, z których 
dobywano smołę i w których palono węgiel dla kowali. Z biegiem czasu 
jezioro wysychało, lasy trzebiono, a koło smolarni wyrastało coraz wię-
cej chat, zaczęto orać ziemię i siać zboże, powoli powstawała wieś, a tą 
nazwano – Jezierna – od jeziora, nad którem wyrosła, a właściwie, jak ją 
mieszkańcy nazywają – Jeziernia. Potem w rozrastającej się coraz bardziej 
wsi wybuchła zaraza, która ją tak zniszczyła, że zostało zaledwie parę ro-
dzin, a te zaś, nie chcąc pozostawać w zarażonej miejscowości, przeniosły 
się, czy też zostały przeniesione przez dziedzica – właściciela do tej kotło-
winy, w której się dzisiaj wieś znachodzi, przenosząc zarazem i jej nazwę. 
W dawnej wsi przy gościńcu stała karczma. Od Żyda Chaima, który ją 
miał wybudować, nazywała się Chaimówka. Tą nazwą oznaczano także 
pola przyległe do niej i stąd można poznać dziś to miejsce, gdzie niegdyś 
wieś się znajdowała.

Do dzisiejszego dnia w tych miejscach, gdzie niegdyś rozlewała się 
woda, znajdują się na wioskowych łąkach trzęsawiska, a w niektórych 
miejscach woda wydostająca się z gruntu nie ustępuje i w najgorętsze lato.

II
Nazwy okolicznych pagórków, dolin, potoków, źródeł  

i ich pochodzenie
Wioska rozłożyła się na brzegu szerokiej kotłowiny, od południowego 

wschodu na północny zachód jednym końcem dotykając drogi prowadzą-
cej z Bełżca do Tomaszowa, drugim opierając się o pierwsze wyniosłości 
pagórków zwanych Rogowe Kopce. Te kopce, w których zapewne usiło-
wano dopatrzyć się podobieństwa do rogów, rozpadają się na trzy części, 
na wzgórek Jezierniecki, Mazielecki i Galicyjski. Na wschód od Rogowych 
Kopców ciągną się faliste, piaszczyste pola, gdzieniegdzie upstrzone kępami 
sosen zwane Niwą, potem wzgórek Zagóra, wznoszący się nad kotłowiną, 
potem Przegięciny i Zagrządka, tuż za domami względnie za grzędami, na 
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których włościanie uprawiają jarzyny, Nowina, niedawno wykarczowany 
las, i Ćwiercia, w końcu zaś Rogatka, biorący swą nazwę od rogatki, która 
znajdowała się na drodze przechodzącej przez byłą austrjacką granicę. 
Nieco dalej na południe za wsią, za Zagrządką i Przegięciną, leży znów 
dolina „Dołki” i równiejsze miejsce Dolina. Na tych Dołkach i w Dolinie 
znajdują się pastwiska, a dalej za niemi Szady i Szadowskie lasy oraz 
Czerniawa niwa.

Po prawej stronie od wyjazdu z gościńca leży równe miejsce Łąka, niżej 
Bagienko, a tuż obok Stawiska, na których woda nigdy nie wysycha. Na 
północ od tych bagien w kierunku Rabinówki ciągną się wzgórki pokryte 
lasami zwane Pańskie i Chłopskie lasy zależnie od tego, do kogo należą.

We wsi znajduje się jedno źródełko, z którego wypływa rzeczka. 
Źródełko i rzeczka noszą nazwę Źrenica. Źrenica, płynąc przez bagnistą 
łąkę między wzgórzami, przecina szosę i gubi się w piaszczystych młakach, 
wypływając znów w pobliżu Sołokija, do którego wpada.

III
Data założenia wsi

Trudno na miejscu oznaczyć choćby w przybliżeniu czas powstania 
wsi, gdyż nie ma po temu żadnych danych, a i najstarsi ludzie nie umieją 
o tem nic powiedzieć. Gdyby wioska powstała wokół dworu, można by-
łoby wywnioskować z podania, jakie zwykle utrzymuje wśród chłopów. 
Najprawdopodobniejszym jest to, że wokół owej smolarni i węglarki gro-
madzili się osadnicy, a może także i smolarze tak się rozmnożyli, na co 
wskazuje dużo rodzin o jednakowem nazwisku. Działo się tutaj zapewne to 
samo, co się zawsze na wsiach dzieje, że młodzi odłączają się od rodziców, 
dzielą się dobytkiem, budują sobie siedziby i chat coraz więcej przybywa.

IV
Ważniejsze fakty z przeszłości. Zabytki przeszłości i ich opis.  

Czy lud ma świadomość znaczenia tych faktów i zabytków
Z dawnej przeszłości ludzie nic nie wiedzą, a z niedawnej bardzo 

mało, może dlatego, że żyli w głębokich lasach. Opowiadają sobie jednak 
w wspomnieniach po ojcach, że ci słyszeli niegdyś odgłos bitwy, która 
miała miejsce gdzieś w sąsiednich lasach „na Głuchach”, gdzie bili się 
panowie z moskalami i że widzieli przechodzących lasami powstańców 
z 63 roku „wolnych paniczów”, którzy zapadli gdzieś nad granicą, a za 
którymi ciągnęli już milczkiem Kozacy. Ci napadli na nich w obozie i roz-
gromili. W tych wspomnieniach przechowały się nawet niektóre szczegóły, 
jak np. ten, że powstańcy biwakowali „jedli i pili”, że konie owies jadły 
i że między nimi był ksiądz. Tego i po śmierci znaleziono w tej samej 
pozycji, w jakiej siedział przy ognisku z założonymi nogami i splecionymi 
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wokół kolan rękoma. Młodzi, rozumie się pod wpływem oświaty, inaczej 
zapatrują się na to, ale starsi, którzy słyszeli o tem od swych ojców, będą-
cych niekiedy świadkami owych zdarzeń, pojmują je tak, jak je wówczas 
określała Rosja.

Zabytków przeszłości na wsi żadnych niema, chyba że krzyże przy-
drożne, które postawiono w 55 r., kiedy cholera zaczęła znów grasować, 
i kapliczka, którą w owym czasie postawiono u końca wsi, jednak kto ją 
postawił – niewiadomo.

V
Przejścia wojenne

1. Okres 1914–18 r.
Po wybuchu wojny pojawili się najpierw w Jeziernej Kozacy, którzy 

stale znachodzili się dotąd w Tomaszowie. Bitwy żadnej w pobliżu nie 
było, jeździły tylko ciągle patrole aż do tej chwili, kiedy wojska rosyjskie 
przesunęły się za byłą austrjacką granicę. Patrole te spotykały się na je-
ziernieckich polach i raz nawet przyszło do utarczki, w której zabito paru 
żołnierzy i poraniono oficera. W jakiś czas jednak potem w jesieni 1914 r. 
przewaliły wojska rosyjskie z powrotem, za niemi zaś zjawili się Austrjacy, 
którzy drogą widną ze wsi szli około trzech tygodni, wkrótce jednak cof-
nęli się, by znów zjawić się na wiosnę 1915 r. Podczas tych przemarszów 
po wsi ciągle kręciły się różne oddziały, które się mieszkańcom dały we 
znaki. W ślad za madiarami, którzy się najsamprzód we wsi znaleźli, przy-
szli Niemcy. Niemcy jednak po krótkim pobycie odeszli, a zostali tylko 
madiary, od których wioska najbardziej ucierpiała. Wprawdzie i Niemcy 
narobili ludziom dużo szkody, jednak ograniczali się tylko do zagrabiania 
zboża, różnych produktów i bydła, madiary zaś oprócz tego postrzeliwali 
nieraz z błahych przyczyn ludzi, uważając wszystkich tych, którzy się 
nieostrożnie względem nich zachowywali, za szpiegów.

Jako pamiątka po wojnie została na polach jeziernieckich ogromna 
mogiła, w której wedle słów mieszkańców spoczywa około 30 tysięcy 
„różnego wojska”.

2. 1920 rok
Z 1920 roku niema we wsi żadnych wspomnień, dochodziły tylko słu-

chy, że bolszewicy dwa razy byli w Tomaszowie, i to w niewielkiej liczbie.

VI
Właściwości ubioru wiejskiego

Dawne barwne ubiory znikły bez śladu. Samodziałowe sukna i jedno-
stajny krój, które niegdyś miały miejsce, zastąpiła tania tandeta. Wszyscy 
ubierają sie po miejsku. Mężczyźni noszą kamizelki i marynarki, nierzadko 
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w święta widać kołnierzyki i krawatki. Zwłaszcza u młodych oraz rajtu-
zy, szerokie u góry wąskie u dołu, wpuszczone do butów, a z wierzchu 
odziewają kurtki i palta. Kobiety także starają się ubierać po miejsku, 
materiały na spódnice i bluzki kupują, z wierzchu okrywają się wielkimi 
chustkami, jednak można także spotkać i modnie skrojone suknie i palta. 
W butach chodzą tylko najuboższe wieśniaczki, ogół zaś nosi trzewiki na 
wysokich obcasach.

Z samodziałów, jakie niegdyś we wsi wyrabiano, zachowało się tylko 
zgrzebne płótno, z którego szyją bieliznę, i to tylko na dzień powszedni 
do roboty.

W zimie biedniejsi noszą kożuchy baranie tak mężczyźni, jak i kobie-
ty, jednak używają je tylko do roboty w obejściu, zamożniejsi kożuchy 
kryte suknem i watowane palta i kurtki. W silne mrozy nogi okręcają 
grubem suknem, którego kawały przywiązują sznurkami do butów, 
lecz tylko wtedy, jeśli robią coś na dworze lub jadąc siedzą nieruchawie 
na wozie.

Mężczyźni noszą w lecie płaskie czapki „kiepki”, w zimie futrzane 
czapki, kobiety zaś chusteczki lub ciepłe szale zależnie od pory roku.

VII
Odpis z kroniki szkolnej szczegółów odnoszących się do dziejów 

i charakterystyki wsi
Z miejscowej kroniki szkolnej niewiele można sie dowiedzieć o dziejach 

wsi, gdyż szkoła istnieje dopiero od 1916 r. Od tego też roku rozpoczyna 
się kronika szkolna. Przedtem była szkoła rosyjska, która istniejąc tylko 
rok, nie miała ni budynku, ni stałego charakteru i aktów żadnych po niej 
nie pozostało. Tą drogą zatem o przeszłości wsi niczego się dowiedzieć 
nie można.

Co do charakterystyki, to znajdują się wzmianki np. z 1920 r., że 
„dzieci opuszczające szkołę żegnały się nieudanym żalem” i że podczas 
uroczystości zakończenia tego roku przemówił jeden z włościan, który 
„pierwszą historię powstania, założenia polskiej szkoły w Jeziernej przed-
stawił w porywających wprost słowach”. W ubiegłych niedawno latach, 
kiedy to dawał się odczuwać we wszystkiem niedostatek, ludność starała 
się dopomóc szkole. Dzieci najregularniej uczęszczają do szkoły w zimie, 
kiedy rodzice nie są zajęci w polu, więc kiedy nie było opału, jak to widać 
z kroniki 1923/24 roku, „miejscowa ludność przyszła szkole z pomocą 
i dostarczyła trzy fury drzewa”.

Są pomiędzy chłopami niektóre jednostki, jak na ich stan, bardzo 
rozwinięte, ogół jednak, z tymi małymi wyjątkami, do szkoły odnosi się 
obojętnie. Chcą wprawdzie, by dzieci czegoś się nauczyły, ale radzi by 
czas skrócić i uzależnić od robót, przy których i dzieci pomagają.
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VIII
Krótka charakterystyka rozwoju umysłowego i stanu moralnego 

mieszkańców wsi
Najwięcej opowiadań i wspomnień wśród mieszkańców krąży około byłej 

granicy austrjackiej i przemycania wódki i innych towarów. Opowiadają 
o najrozmaitszych sposobach, w jakie tę wódkę przemycano, i o wypadkach 
mających swoich bohaterów. Rozumie się, że teraz wieś oprzytomniała, 
ale skutki tego przechowały się do dzisiejszego dnia, a także i nadal po-
zostaną, objawiając się w upośledzeniu dzieci. Hazard przemycania, który 
musiał być zyskowny, uprawiali także zamożniejsi gospodarze. Wskutek 
rozporządzenia ówczesnych władz pobudzona chciwość straży granicznej 
doprowadzała do tego, że strażnicy, nie mogąc przyłapać przemytnika, 
potajemnie podsuwali mu wódkę w jego zagrodzie, by otrzymać nagrodę, 
przemytnik skazywany był na taką karę, że czasem ledwie majątek starczył 
na jej zapłacenie.

Pod względem rozwoju umysłowego można podzielić mieszkańców na 
dwie części, tj. na starszych, do których umysłu niema już nic przystępu, 
i na młodszych, rozpoczynając od tych, którzy podczas wojny służyli woj-
skowo i włóczyli się po świecie i których w tej włóczędze życie nauczyło 
rozumu. Ci patrzą na świat szerzej i rozumieją, że ludzie inaczej mogą żyć 
i żyją aniżeli w Jeziernej. Są wprawdzie i pomiędzy starszymi jednostki 
postępowe, lecz te więcej oglądają się poza siebie, młodzi zaś, patrząc 
w przyszłość, starają się iść naprzód wraz z duchem czasu. Najwięcej 
też zajmuje ich kwestja ulepszania roli i zwiększenia jej wydajności. Pod 
wpływem kilku trzeźwiejszych gospodarzy zawiązali Kółko rolnicze liczące 
z górą 30 członków, mające na celu racjonalną i korzystną uprawę roli.

IX
Wierzenia, odnoszące się do wszelkich przedmiotów przyrody

Niema we wsi pod tym względem żadnych wierzeń, a jeśli istnieją, to 
trzeba by je szukać u starszych, którzy niechętnie zdradzają się ze swo-
jemi zapatrywaniami. Młodsze pokolenie zaczyna powoli wyzbywać się 
wszelkich przesądów, starzy zaś, czując, że są wyśmiewani, zasklepiają 
się, a jeśli wiarę w coś można u nich poznać, to prędzej z postępowania 
aniżeli ze słów. Istnieją wprawdzie wyrażenia, jak np. kamień rośnie, 
drzewo płacze, błoto drzemie, te jednak niczem nie zdradzają wiary w to, 
co określają, a są raczej oryginalnem sformułowaniem myśli.

X
Świat duchów (istoty nadprzyrodzone)

Mało także ludzie mówią o istotach nadprzyrodzonych. Najpopularniejsza 
jest czarownica, która latem chodzi po polach i lasach, na zimę zaś najczę-
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ściej chowa się w zagatę lub słomę na strychu, wiosną zaś, kiedy zagatę 
rozbierają, zamienia się w szczura lub w mysz. Tą zaliczają do istot życz-
liwych, do budzących zaś strach i grozę zaliczają śmierć i diabła.

Śmierć przedstawiają sobie tak, jak wszędzie i zawsze zwykli ją sobie 
ludzie przedstawiać, tj. kościotrup z kosą. Od czasu do czasu zagląda do 
wsi. Czasem ktoś długo zmaga się z nią, wtedy ludzie oswajają się trochę 
i śmielej o niej mówią, czasem zmiecie kogoś nagle i niespodziewanie, 
wtedy swem pojawieniem się budzi grozę. Krąży zaś nad krajem wysoko, 
przyodziana w białą płachtę, z kosą na ramieniu i w miarę potrzeby zlatuje 
do wsi. Nie uważa jej lud za samowolną, działającą z własnego popędu, 
ale z rozkazu bożego.

O wiele zaś złośliwszym, wyrządzającym ludziom nieraz dotkliwe 
straty, w miarę tego, czy ma do kogoś więcej czy mniej dostępu uzależ-
nionego od jego postępków i życia, jest „on”. Starzy ludzie nie wymawiają 
jego imienia, a na wspomnienie o nim żegnają się, nie chcąc ściągnąć na 
siebie jego uwagi.

XI
Czarodziejstwo i lecznictwo ludowe

Jeśli ktoś na wsi zachoruje, to mało jest takich ludzi, zwłaszcza wśród 
starych, którzy by od razu zwrócili się do doktora. Z początku na wszelkie 
objawy rozpoczynającej się choroby nie zwracają żadnej uwagi, sądząc, 
że „słabość przejdzie”. Jeśli jednak choroba nie ustępuje, a stan chorego 
coraz bardziej się pogarsza, wtedy najpierw próbują swoich znachorów, 
co zwykle obchodzi się bez wielkich kosztów. Jeśli jest jeden znachor, to 
decyzja zapada prędko, jeśli jest kilku we wsi lub w sąsiedniej, to najpierw 
mają miejsce debaty, któryby z nich przeciw danej chorobie najskuteczniej 
mógł pomóc. Każdy z nich bowiem ma swoją specjalność i każdego tylko 
boją się niektóre choroby o pewnych symptomatach. W końcu tak się robi, 
by przyzywając jednego, nie dowiedział się o tem inny, gdyż z zazdrości 
jeden drugiemu mógłby przeszkodzić.

Odbywają się tedy rozmaite „uroki” i „zaszeptywania”. Jeśli to jest 
mężczyzna, to często ma do czynienia z ziarnkami żyta, cebulą i najczęściej 
z wódką, jeśli kobieta, to tu występuje zwykle przetak, pod który wsadza 
się czarną kurę lub garnek, w którym się pali rozmaite zioła. Uroki polegają 
na kadzeniu i wymawianiu niezrozumiałych słów budzących szacunek 
u słuchaczy. Niekiedy jako receptę podaje się wyniesienie na rozstajne 
drogi garnka pierogów z owsianej mąki lub ugotowanie pszenicy, która 
ma ku sobie ściągać chorobę.



Jezierna

197

Rocznik Tomaszowski 1(2)

XII
Czarnoksięstwo, wróżenie i jasnowidzenie

Na św. Andrzeja wróżą dziewczęta, starając się wywnioskować z róż-
nych znaków o swojej przyszłości. Puszczają więc barwinek na wodę. Jeśli 
rzucona wiązka zejdzie się do kupy, to znak, że wyjdzie wnet za mąż. 
Rachują sztachety i jeśli wypadnie do pary, to znak pomyślny. Wieczorem 
w kurniku niepokoją koguta, by się odezwał i liczą jego ko-ko-ko. Wybierają 
się nocą do sąsiada i wykradają mu z pod szopy drzewo, potem każda 
liczy i jeśli nabrała naręcze do pary, to dobry znak.

Zwykle na św. Andrzeja nie śpią całą noc. Wypiekają „andrzejki”, tj. 
placki, smarują słoniną i rzucają psom. Jeśli pies zaniesie pod próg lub 
wbiegnie z nim do izby pod łóżko, to się smucą, a jeśli pod ławę, to się 
cieszą nadzieją, że prędko za mąż wyjdą. Kawalerowie zwykle w ów dzień 
karmią psy, by placków nie jadły, śmieją się przeto, jeśli pies powącha 
tylko i odwróci się w drugą stronę.

XIII
Wierzenia odnoszące się do życia przyszłego

Innych wierzeń w życie pozagrobowe oprócz tych, jakie podaje religia, 
nie ma, a ludzie osądzają się już na tym świecie wedle swych grzechów 
i zasług na życie pozagrobowe. Dusza sprawiedliwa idzie prosto do nieba, 
choć któż tam – mówią – dzisiaj jest sprawiedliwym, kiedy bieda nęka 
nędzne ciało, podjudzając je do grzechu. Grzechów nie przypisują swojej 
naturze ni wrodzonym skłonnościom, lecz okolicznościom, które ich do 
grzechu zmuszają. Wedle wyobraźni ludzi, czyściec znachodzi się gdzieś 
niżej od nieba, w tej stronie świata, gdzie słońce, zachodząc, barwi niebo 
i chmury na czerwono, jakby odbijało te ognie wieczne, które płoną w piekle, 
gdzie dusze potępione cierpią nigdy niekończące się męki. Piekło – to jest 
piec ogromny, w którym płonie smoła, a w niej topią się, nigdy nie mogąc 
utonąć, potępieńce. Dokoła tego pieca panują nieprzeniknione ciemności, 
których nawet ogień piekielny nie może przebić. W tej ciemności uwijają 
się ciągle złe duchy, przynoszące z grzesznej ziemi dusze, które na piekło, 
wedle wyroku Bożego, zasłużyły.

Niebo przedstawia sobie lud w ten sposób, w jaki malują mu je księża, 
przemawiając do jego wyobraźni z ambony, a więc Boga Ojca na łonie 
otoczonego niezliczoną rzeszą świętych, kwitnące łąki i ogrody i błądzą-
ce w wiecznej szczęśliwości dusze zbawionych. Obrazy te jeszcze jaśniej 
i wyraźniej przedstawiają sobie ci, którzy mieli sposobność widzieć gdzieś 
na scenie jasełka.

Dusza jednak niezupełnie oczyszczona i „usprawiedliwiona” z docze-
snych uczynków, wedle przekonania ludu, może za pokutę być zesłana 
na ziemię, na której do końca stara się zmyć swoje winy, a nawet może 
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domagać się zadośćuczynienia lub u tych, względem których zawiniła, 
przebaczenia.

Duch nie ukazuje się nigdy w jakiejś określonej postaci, lecz zdradza 
swoją obecność jakimś osobliwym, nagłym, nie przynoszącym żyjącym 
szkody wypadkiem, np. bez wszelkiej przyczyny pęknie nagle szyba 
w oknie lub szkiełko u lampy lub w ciszy wieczornej odpadnie kawał 
wapna albo garczek zwali się z półki, wtedy w takim domu, z którego 
niedawno wyniesiono nieboszczyka, utwierdza się mniemanie, że dusza 
zmarłego niezupełnie spokojna odeszła w zaświaty, a co jej brakuje i cze-
go żąda, o tem najbliżsi zawsze wiedzą. Starają się więc ułagodzić ducha 
wedle sumienia, a że wnioskując z tego, duch ten niezupełnie musi być 
zaspokojony, kiedy jest skazany na pokutę, więc najczęściej dają na Mszę św.

XIV
Wierzenia i przesądy w ogólności

Przesądy spotyka się takie same, jakie wszędzie można spotkać na 
zapadłych wsiach, gdzie kultura zwolna dociera i gdzie lud prosty patrzy 
na nią z niedowierzaniem. Przesądów trzymają się ludzie starsi, młodsze 
zaś pokolenie, zwłaszcza to, które się już w świecie otarło, odnosi się do 
tych wierzeń swoich ojców z lekceważeniem, kierując się więcej rozumem 
i rozsądkiem. Stąd to każdy dom na wsi i każda rodzina mają swój odrębny 
sposób życia, swe zapatrywania i poglądy na rozmaite rzeczy i zjawiska 
życiowe. Stąd też jedni, pod wpływem bywalca, wyprowadzają skutki ro-
zumowo z przyczyn naturalnych, drudzy, bez bywalca, z niezrozumiałych 
i nadprzyrodzonych. Z postępem więc odpadają te wszystkie wierzenia, 
jednak zdarza się, że niedowiarków pokonywa czasem siła przekonania 
i wiara starych, dlatego też można się jeszcze dopatrzyć w sposobie poj-
mowania niektórych rzeczy ich wpływu. Np. wierzą ludzie, że sumienie 
mieści się w wątrobie. W dowód tego przytacza wioskowy mędrzec 
przykład:

Jedna pani lubiała wątrobę, a miała kucharza, który jej zawsze kupował 
ją i gotował. Jednego razu kucharz zapomniał kupić wątrobę. Ale idąc 
z miasta, zobaczył przy drodze wisielca. Wyjął z niego wątrobę, przyniósł 
do domu i zgotował pani, a pani zjadła. Na drugi dzień przychodzi wi-
sielec do pani, ona przestraszona pyta się go:

– Gdzie twój nos?
– Krucy zjedli.
– Gdzie twoje oczy?
– Wrony wydziobały.
– A gdzie sumienie?
– Tyś zjadła.
O, dlaczego sumienie siedzi w „ontrobie” – mówi z triumfem.
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Zupełnie jak homerowscy bohaterowie, którzy za siedzibę rozumu 
uważali – serce.

Wierzą ludzie, że duch nieboszczyka może się po śmierci objawiać, 
zwłaszcza jeśli, czy to w części czy też zupełnie, nie wykonano jego ostat-
niej woli. Nie opiera się to jednak na przekonaniu osobistem, ale jest raczej 
wrodzonym zabobonem, opierającym się na cudzych słowach i dowodach. 
Wedle tego mają te duchy swój określony i najbardziej dla nich odpowiedni 
czas, w którym mogą się ukazywać. Najodpowiedniejszą porą jest mrok 
lub noc, a w ogóle ciemność w czasie burzy lub zawieruchy, kiedy wicher 
jęczy w węgłach i świszcze w kominie. W tym jęku dopatrują się skarg 
zmarłego i z tego wnioskują o jego doli pozagrobowej, czy w czyśćcu, czy 
w piekle, czy jest zbawiony, czy też potępiony.

Charakterystycznem jest – zresztą wszędzie po wsiach – zamawianie 
mleka i uroki rzucane tak na ludzi, jako też i na bydło. Jeśli bez wyraźnej 
przyczyny zachoruje bydlę, tedy winę najczęściej zwala się na sąsiadkę, 
która kiedyś nie tak popatrzyła lub która coś po kryjomu podrzuciła, mru-
czała coś lub robiła jakieś znaki. Kiedyś to musiało mieć wielkie znaczenie 
w pożyciu sąsiadów, lecz dziś tylko starzy zwracają uwagę na tego rodzaju 
rzeczy. Jeśli ustalono, że urok był rzucony, więc trzeba go „odczynić”, a że 
niewtajemniczony w sposoby walki z nieczystą siłą nie może nic wskórać, 
przeto istnieje przekonanie, że są ludzie, którzy, przeciwdziałając, mogą 
usunąć jej wpływy.

W miarę postępu chłopi wyzbywają się po trochę tych przesądów, 
lecz bardzo powoli, radzi bowiem trzymają się tradycji, a do wszelkich 
zabobonów mają wrodzone skłonności.

Znaczną rolę w ich wyobrażeniu odgrywa „on”.
Opowiadał mi znajomy.
Jedziemy z Pasiek przez Rabinówkę do Jeziernej. Ściemniło się już 

zupełnie. Świeży śnieg za dnia przysypał ślad i w lesie tuż za Pasiekami 
zaczynamy błądzić. Wjeżdżamy w jakąś „przesiekę” i droga nagle się 
kończy, nawet nawrócić nie można. Obracamy sanie w drugą stronę, znów 
droga się kończy, w lewo, w prawo, znów to samo i tracimy w ciemności 
poczucie kierunku. Woźnica, jezierniecki gospodarz, znający od małego 
okolicę na parę mil wokoło, staje w zadumie. Wiem, o czem myśli, lecz 
milczę, a w końcu, kiedy z widocznym zaniepokojeniem rusza naprzód 
szukać drogi, mówię mu tajemniczo:

– Wodzi nas – poczem splunąłem trzy razy i znów powiadam:
– Zróbcie krzyż biczyskiem przed koniem.
Krzyża nie zrobił, bo się wstydził wydać z tem, że „on” jest gdzieś 

niedaleko i ma na nas oko, jednak rzekł:
– Niech pan nie pluje.
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Ale potem, kiedyśmy już z lasu wyjechali, co go w dobry humor 
wprawiło, odwrócił się i rzekł:

– „On” myślał panie, żeśmy mocno pijani i że rady sobie nie damy. 
Tu już od niepamiętnych czasów wodzi w tych sosnach i niejeden błądził 
całą noc.

Mają też i inne swoje dziwactwa. Np. dzieciom nie pozwalają robić 
bałwanów ze śniegu, gdyż to latem sprowadza grad i grzmoty, a po 
zachodzie słońca żadna baba nie pójdzie na rzekę płukać bielizny, gdyż 
w przeciwnym razie mogą się we wsi pokazać wściekłe psy lub powstać 
zaraza. Sprzętu końskiego także nie można wnosić do chaty, gdyż na 
dzieci mogą się rzucić wszaje, a także kobiety, które mają małe dzieci, nie 
pożyczą niczego po zachodzie słońca, gdyż dzieci mogą się pochorować. 
Gdy jest małe dziecko w domu, nie mające jeszcze dwunastu miesięcy, to 
wieczorem nie wnoszą do izby ni drzewa, ni wody, ni kartofli, mówiąc, 
że dziecko będzie krzyczeć i płakać.

XV
Zwyczaje świąteczne

Na święto ludzie przybierają się w „co kto ma najlepszego”. Co 
niedziela dziewczęta i kobiety odświętnie przybrane idą do kościoła do 
Tomaszowa. Do nich przyłączają się chłopi i parobcy. Zimą mniej chodzą 
i mniej barwnie wyglądają ubiory. Latem nawet dzieci przyłączają się do 
starszych i barwne grupki wychylają się z Chłopskich lasów na „szosę” 
wiodącą do miasta.

W święta, osobliwie w wielkie, cała wieś wylega, a w domach pozostają 
tylko „dziadkowie”, którzy pozostać muszą, by doglądać dobytku. Jeśli czas 
jest słotny lub w zimie, kiedy jest ciężka droga, zaprzęgają konie i jadą.

Zwyczaje towarzyszące rozmaitym uroczystościom są takie same jak 
wszędzie. Więc na Zielone Świątki „mają domy” zielenią, podwórza czysto 
wymiecione posypują tatarakiem, a nawet uzbieranem kwieciem posypują 
podłogi w chatach. Nie ma tylko przyjętej w innych stronach kraju Sobotki. 
Znają ten zwyczaj i słyszeli o nim, lecz sami go nie obchodzą, może dlatego, 
że wieś długie czasy była położona wśród lasów i zachodziła obawa ich 
pożaru. W święto Matki Bożej Zielnej kobiety zbierają z ogrodów około 
chat kwiaty, wybierając najpiękniejsze, układają je w bukiety i niosą święcić 
do kościoła. Po powrocie zawieszają te piękne ziela i kwiecia pod strzechą 
nad oknem. Mają one bronić domy od ognia i nieczystej siły oraz ściągać 
błogosławieństwo na sady i ogrody.

W dzień zaduszny wybierają się stroić groby, tylko tego nie widać we 
wsi, gdyż wieś należąca do parafii Tomaszowskiej ma swój cmentarz tuż 
pod miastem.
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Przed Bożym Narodzeniem przyprowadzają chatę wewnątrz do po-
rządku. A więc bielą, myją podłogi, jeśli te są w chacie, gdzie niema wy-
lepiają gliną, czyszczą kominy, rzną sieczkę dla chudoby, słowem, starają 
się wszystko przygotować, by święta godnie spędzić i nie robić nic, prócz 
tego, co jest koniecznem. Więc na wilję wnoszą snopy słomy i rozścielają 
na podłodze, stół przetrząsają sianem, przykrywają obrusem, na środku 
izby stawiają choinkę, spożywają wieczerzę, a potem czuwają do czasu, 
w którym mają iść na pasterkę. A że to noc i droga bywa zwykle zła, zasy-
pana śniegiem, po którym ciężko iść, a do tego wielkie święto, więc w ten 
czas zaprzęgają konie do sani i cały sznur ciągnie wyżłobioną w śniegu 
koleją do Tomaszowa.

Pierwszy dzień schodzi na odpoczynku. Wieczorem dzieci, jeśli sprzyja 
pogoda, chodzą po wiejskiej ulicy, zatrzymując sie pod oknami i śpiewa-
jąc kolędy. Wszystkie okienka gorzą światłami, wszyscy radzi z święta 
spędzają długi wieczór za stołem, gwarząc i śpiewając. Na drugi dzień 
świąt znów ludzie wyruszają do kościoła. Potem odwiedzają się wza-
jemnie, a często ten i ów zaprzęga konia i ciągnie do sąsiedniej wioski, 
by odwiedzić krewnych i przyjaciół. Tak upływa czas do Nowego Roku. 
Roboty w gospodarstwie jest niewiele, więc prostują ludzie kości radzi 
z święta, odpoczynku i obfitego jadła. Z tej strony też najlepiej pojmują 
i rozumieją święto, nie wnikając w głęboką Tajemnicę i kontynuując kult, 
który najlepiej i najmilej przemawia do ich przekonania.

Trzej Królowie tak samo mijają spokojnie i ospale, chyba że chłopcy, 
poprzebierawszy się w aniołów i diabłów, chodzą z Gwiazdą Betlejemską, 
wywołując swoimi żartami w cichych chatach całe burze śmiechu i wesela.

Na Wielkanoc, kiedy już „paski” gotowe, schodzą sie gospodynie pod 
figurę, gdzie je święci ksiądz z Tomaszowa. Na drugi dzień świąt po po-
wrocie z kościoła zbierają się i całą wsią idą na byłą granicę. Ten zwyczaj 
chadzania na granicę utrwalił się z owych czasów, kiedy to po podziałach 
naród, chcąc dać wyraz temu, że jest jednym narodem, zbierał się z jednej 
i z drugiej strony zaboru, chodząc z procesją i śpiewając pieśni. Dzisiaj 
tę uroczystość obchodzą więcej z przyzwyczajenia. Wybiera się nań cała 
wieś, z muzyką i śpiewami, a że niegdyś były rząd oddawał cerkwie i ko-
ścioły w arendę jakimś panom, a ci z kolei znów Żydom i że ten, który je 
trzymał, był także Żydem i nazywał sie Zelman, którego musiano prosić 
o pozwolenie odprawiania nabożeństwa, więc do dzisiejszego dnia śpiewają:

Jedzie, jedzie Zelman,
jedzie, jedzie, Zelmanowa,
jedzie, jedzie i bratowa,
wszystka rodzina...

Potem znów śpiewają po rusińsku:
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Pustyte nas, pustyte nas,
na łypowe mosty,
ne pustymo, ne pustymo,
połamyte mosty...
Z drugiej strony od Chyżów nadchodzi druga procesja. Starzy rozma-

wiają między sobą, młodzi bawią się, dziewczęta biorą się za ręce, robią 
koło i śpiewają różne pieśni. Czasem na miejscu znajdują się huśtawki 
i zabawa trwa do wieczora.

XVI
Zwyczaje obrzędowe

1. Wesele
Kiedy kawaler upatrzy sobie dziewczynę i postanowi się z nią ożenić, 

bez względu na to, czy ją znał przedtem czy nie, by iść już utartym zwy-
czajem, posyła najpierw na wywiady. A więc wyruszają rodzice kawa-
lera, przybierając sobie jeszcze do pomocy kumów, i udają się do domu 
panny młodej. Jeśli te wywiady wypadną pomyślnie, tj. jeśli spodziewają 
się wyposażenia jej wedle swej myśli, wtedy pan młody jedzie na zaloty. 
Towarzyszą mu drużbowie, zwykle przyjaciele i powiernicy, którzy zawsze 
biorą ze sobą na rachunek młodego wódkę, przepijają do domowników 
i tu następuje ostateczna umowa. Kiedy już wszystko bywa „uładzone”, 
wtedy młodzi udają sie do kościoła i „idą do pacierza”, tj. spowiadają się 
i dają na zapowiedzi, a ponieważ mają we zwyczaju nie opuszczać żadnej 
sposobności, by nie pociągnąć wódki, więc i teraz idą „na fundę”, którą 
pan młody stawia dla najbliższych asystujących mu przy tej uroczystości.

Kiedy czas godów się zbliża, pan młody wybiera sobie „drużbów i sważ-
ki”, panna młoda ze swej strony „drużki i swatów”, których obowiązkiem 
jest brać udział czynny w całej uroczystości i od tej chwili rozpoczynają 
się przedwstępne ceremońje obrzędowe.

Bywa czasem tak, że pan młody idzie „za zięcia”, tj. przystaje do rodzi-
ny żony, częściej jednak, że sam oddziela się od własnej i idzie na swoje 
gospodarstwo. Rozumie się, że tak w jednym, jak i w drugim wypadku 
starają się rodzice młodych, wedle możności, wystąpić jak najokazalej i jak 
najlepiej przyjąć gości, by ich potem ludzie nie brali na języki i nie śmiali się.

Przygotowują więc obfitość wszelkiego rodzaju jadła i pieką korowaje, 
tj. okrągłe chleby z pszennej mąki, które całymi rzędami zalegają półki 
w komorze. Te, które jako okazy znajdują się w izbie na stole, przystrajają 
rozmarynem, barwinkiem, mirtem i innemi ziołami. Przytem wypiekają 
także z ciasta rozmaite figlary mające kształty butelek, kieliszków, kwiatów 
oraz pierniki w kształcie kur, gęsi, gołąbków i t.p.

Kiedy pan młody przyjeżdża ze swą asystą przed dom młodej, pro-
wadzą go do izby i sadzają za stół, na którym, stosownie do ilości gości, 
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pojawiają się półsztofki, przytem zaś drużki, śpiewając rozmaite pieśni, 
najczęściej przyśpiewują pannie młodej:

Nasza Kasiunia nasza znalazła sobie ptasia,
z rączkami, z nóżkami i siwemi oczkami.

Zdarza się często, że wśród różnych kłopotów pan młody się spóźni, 
więc:

Czyście kartofle piekli,
czyście kartofle piekli,
żeście się późno przywlekli.

Zaciągają drużki. A na to drużbowie odpowiadają:

My pierogi gotowali,
tośmy późno przyjechali.

Następują wśród uroczystej ciszy przepijania, a kiedy już ludziska na-
biorą nieco śmiałości, pośród rosnącego gwaru zaczynają drużki i sważki 
przymawiać sobie, śpiewając:
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A my waszą drużkę posadzim na gruszkę,
na same rosochy niech posiedzi trochę.

A drużki zaś:

A my waszą sważkę,
wysadzim na laskę,
na same porochy,
niech posiedzi trochę...

Tymczasem drużba targuje się ze swatami o „wianek” i płaci zań mło-
dej pieniędzmi tyle, ile jest w stanie zapłacić, jednak „nie za dużo i nie za 
mało”, a w miarę, żeby mu wstyd nie było. Po załatwieniu tej formalności 
siada za stołem przy młodej, która przypina mu bukiet.

Drużki zaś śpiewają:

Wiszą jabłka na jabłoni,
od koła do koła,
wyprowadźże nas drużbeńku
zza stoła zza stoła.
Wiszą jabłka na jabłoni,
od końca do końca,
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Wyprowadź nas pan starosta
do tańca, do tańca...

Drużba bierze chusteczkę i podając jeden róg młodemu, a drugi mło-
dej, wyprowadza ich zza stołu, poczem panna młoda, razem z drużkami, 
idzie do komory, gdzie ubiera się w białą suknię, welon i nowe trzewiki.

Muzyka zaś gra do słuchu czasem smętnie, czasem wesoło, a kiedy 
drużki wyprowadzą młodą z komory, tnie mazura aż się ściany trzęsą. 
Potem drużbowie prowadzą obojga młodych do ojca i matki siedzących 
na rozścielonym na ławie do góry wełną kożuchu lub też dywanie albo 
chustce, muzyka poczyna grać tęsknie i rzewniwie, a ktoś z grona wesel-
ników, błogosławiąc młodych i prosząc rodziców o błogosławieństwo dla 
nich, przemawia uroczystem reczitatiwem:

Stają te dzieci przed wami,
jak świece przed majestatem Boskim,
żebyście je błogosławili
i do Kościoła świętego wyprawili...

Gdy ten przemówi, oboje młodzi kłaniają się i klękają, a panna młoda 
płacze. Ta przemowa oraz błogosławieństwo powtarza się trzy razy.

Po tym wstępie na dany znak wszyscy podnoszą się z swych miejsc 
i zbierają się do kościoła. Na pierwszą furę sadowią sie muzykanci i ci 
otwierają pochód. Tuż za nimi jedzie panna młoda, mając po obu stronach 
drużbów, na trzeciej młody z drużkami, a na ostatku ciągnie się reszta 
orszaku. Koniom wtedy zaplatają grzywy i ubierają je wstążkami.

Całej tej uroczystości przewodniczą starosta i starościna, którzy mają za 
obowiązek rozweselać gości i zachęcać do jadła, napitku i zabawy. Kiedy 
po powrocie z kościoła goście znów zasiądą do stołu, starosta, częstując 
i przepijając, intonuje wesołe piosenki, a drużki, podchwyciwszy melodię, 
śpiewają razem z nim:

Pod zielonym gajem
siedzi kura z jajem,
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nie będę śpiewała
aż się dobrze najem.

Kazali mi śpiewać
ja nie mogę ziewać,
gardło mi zaparło
trzeba je przelewać.

Przelewają zatem gardła, a starostowie, nakrajawszy całe stosy korowaja 
i zastawiwszy stoły mięsiwem, zachęcają gestami i słowy. Korowaje znika-
ją, a w miarę poczęstunku ochota powstaje coraz większa, pieśni brzmią 
coraz głośniej, żywiej i szczerzej malując przyszłość młodych i opiewając 
różne okoliczności i zdarzenia mające towarzyszyć ich życiu. Więc Kasia 
zawodzi:

Za co ty mię Jasiu bijesz,
a ja robię a ty pijesz,
oj ty Kasiu za to samo,
żeś przyniosła małe wiano.

A drużki ujmują się za Kasią:

A ty Jasiu niebogaty
na sukmance same łaty,
same łaty, same ręby
a wszy łażą jak otręby.

Potem zaczynają starsi śpiewać, muzyka grzmi, młodzież tańczy i za-
bawa trwa, dopóki ich siły nie opuszczą.

Na drugi dzień przyjeżdżają jeszcze z życzeniami jej goście, a jeśli on 
„przystaje” do jej rodziny, to jego. Kiedy młodzi przechodzą na swoje 
gospodarstwo, to wraz z orszakiem weselnym, który ich z domu panny 
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młodej na miejsce odprowadza, wiozą na furze statek domowy i pościel, 
a na skrzyni siedzi przędka, chłopiec przebrany za babę i przędzie, przytem 
pełno jest wokół krzyków, śmiechów, żartów i śpiewów. Na ich spotkanie 
wychodzą rodzice i częstują gości wódką, przyczem ojciec, mając skręcone 
ze słomy powrósło w ręce lub też kawałek sznura, okłada z żartu młodych, 
bijąc ich po plecach i po ramionach i przemawiając: A żyjcie w zgodzie, 
a żyjcie spokojnie, a słuchajcie mnie.

Jeśli młody wchodzi do jej rodziny, tedy na furze jadą chłopcy z ko-
sami, sierpami i cepami, śpiewając przytem różne pieśni. Potem tak samo 
goszczą się, muzyka gra przez całą noc, tańczą, piją i weselą się. Czasem 
przeciągnie się zabawa do drugiego dnia i na tem wesele się kończy. Za 
tydzień bywają zwykle poprawiny i dziękowiny, a potem jeszcze raz jadą 
młodzi, względnie młoda do wywodu z wianka. Dawniej bawili się i tań-
czyli po kilka dni, a najczęściej cały tydzień.

2. Chrzciny
Niemowlę ubierają pięknie i zapraszają na tę uroczystość czworo kumów, 

mianowicie pannę i kawalera oraz męża i kobietę i jadą do kościoła. Po 
powrocie spraszają gości i raczą się tem, co przygotowała poproszona o to 
sąsiadka lub ktoś z rodziny, kto umyślnie w tym celu pozostał w domu. 
Po chrzcinach zaś zwykle za 3 do 6 tygodni matka z dzieckiem jedzie do 
wywodu.

3. Pogrzeb
Nieboszczyk leży dobę lub dwie. Trumnę robią sosnową lub dębową, 

malują na niej wizerunki świętych i aniołów, wycinają krzyże lub też ku-
pione naklejają. Obowiązkiem domowników jest płakać, choćby się płakać 
nie chciało, zwłaszcza gdy zwłoki wynoszą z domu. Trumnę kładą na wóz 
i jadą do Tomaszowa, śpiewając po drodze pobożne pieśni, przystając 
i klękając przed figurami i krzyżami przydrożnymi. Orszak posuwa się 
naprzód zwolna i uroczyście i wszyscy patrzą przed siebie, gdyż każdy 
mniema, że jeśli się oglądnie, to z jego familji może ktoś wkrótce umrzeć. 
Po pogrzebie albo wracają do domu, albo też zawracają do miasta i tam 
krewni i bliscy zmarłego „dają konsylację”, tj. sprawiają stypę. Jeśli kon-
sylacja odbywa się w domu, gdzie rodzina i znajomi raczą się obficiej, 
wspominają nieboszczyka, chwalą go i płaczą, przytem powstają z miejsc 
i śpiewają powtarzając trzy razy:

Dobry Jezu, nasz Panie,
daj mu wieczne spoczywanie.

XVII
Zabawy

Istnieje zwyczaj, że młodzież w dowolnym czasie składa się i urządza 
„muzykę”. Chłopcy kupują wódkę i najmują muzykantów, dziewczęta 
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zaś przygotowują zakąskę. Wybierają na to przestronną izbę i najczęściej 
w sobotę lub przedświąteczny dzień wieczorem rozpoczyna się hulanka 
trwająca całą noc. Nie obywa sie także i bez bijatyk, tu bowiem chłopcy 
załatwiają porachunki tak zastarzałe, jak i wynikające w trakcie zabawy.

XVIII
Zwyczaje miejscowe

[W rękopisie brak tekstu – J. B.]

XIX
Baśnie, powieści, opowiadania bohaterskie, fraszki, krotochwile,  

bajki i przypowieści
Baśni i powieści niema wśród miejscowej ludności, a opowiadania, 

oparte na rzeczywistości, krążą około przemycania wódki za byłych czasów. 
Praca i troska o dobycie chleba z kiepskiej i wyjałowionej ziemi tak przy-
tłumiły wszelką swobodę myśli, że ludzie, siedzący na małych zagonach, 
nie mają już na nie ni czasu, ni chęci. Te zaś bajki, które sobie dziewczęta 
przy kądzieli opowiadają, to jest mieszanina tego, co słyszały od matek, 
i tego, co czytały. Specjalna zaś gwara ludowa zanikła, a język, w którym 
opowiadają je, gwoli uciechy młodszych braci i sióstr, jest prawie taki sam 
lub bardzo mało różniący się od miejskiego, przy tem mało jest takich, 
którzy rzeczywiście powstały wśród ludu i były utworami jego fantazji, 
reszta zaś treścią swoją zdradza pochodzenie z książek. Znane więc są 
bajki o sierocie, która zgubiwszy pantofelek w rozlanej przed kościołem 
smole, schroniła się do ubogiej chatki przed szukającym ją królewiczem, 
o głupim Maciusiu, o Jasiu, który się swego cienia bał i t.p.

Fraszki i krotochwile, krążące wśród starszych, są raczej ordynarne 
i proste o właściwym sobie specjalnym humorze i na człowieka nie przy-
zwyczajonego do nich robiące przykre wrażenie.

Wszystkie bajki, których powstanie możnaby przypisać miejscowej 
fantazji, krążą po większej części około zakopanych skarbów i pieniędzy. 
W bajkach tych jednak przeważa więcej duch współczesny, a i te są osnute 
nieraz na tle prawdziwem, gdzie często w zakończeniu występuje poli-
cja. Np.: Sprzedał chłop na targu krowę za 60 zł. Idzie z córką do domu 
przez las. Nagle wyskoczyli zbójcy, chłopa zabili, a dziewczyna uciekła. 
Ale chłop nie miał przy sobie pieniędzy, bo oddał je córce, a ona zbłądzi-
ła w lesie. Kiedy tak błądziła, natrafiła na chatę. Tam była stara kobieta, 
a matka owych zbójców. Dziewczyna opowiedziała jej o wszystkiem, że 
ojca jej zbóje zabili, a sama uciekła. Ta kobieta kazała iść dziewczynie na 
piec spać, a pieniądze sobie oddać. Za jakiś czas przyszli zbóje i mówią do 
matki: Nie udało się nam, chłopa zabiliśmy, a dziewczyna z pieniędzmi 
uciekła. – Cicho – mówi matka – ona tu jest, a pieniądze ja mam. Zaczęli 
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się naradzać, co z nią robić. Uradzili napalić w piecu i spalić ją, żeby śladu 
nie zostało. Ale kiedy ją mieli do pieca wsadzić, przyszła policja, zbójców 
rozstrzelała, a dziewczynę uwolniła.

Dziewczęta idące za popędem swych skłonności i żywiące w duszy 
skryte życzenia opowiadają sobie różne historje o bogatych Amerykanach, 
np.: Jechał chłop z Ameryki i zrobiła się na morzu straszna burza. Okręt 
się rozbił, a on wlazł do łódki, ale łódka przewróciła się. Zaczął prosić 
wtedy Pana Boga, żeby mu pozwolił wrócić do kraju i obiecał, że jeżeli go 
uratuje, to ożeni się z najbiedniejszą sierotą. Wtedy nawinęła mu się deska 
z rozbitego okrętu i na tej desce przypłynął do brzegu. Tam poszedł do 
jakiegoś miasta, kupił sobie dom i trzymał służbę, ale o obietnicy zapomniał. 
Ale pewnego razu zapukał ktoś do niego. To był jakiś staruszek, a on 
myśląc, że przyszedł o żebrach, chciał mu dać pieniędzy, ale ten staruszek 
pieniędzy nie wziął tylko przypomniał mu jego obietnicę i powiedział:  
– Wtedy mówiłeś, że jak się wyratujesz, to się ożenisz choćby z najbied-
niejszą dziewką. Znajdź ją teraz i żeń się.

Są i inne bajki, jak np. oryginalnie pouczająca, że i z sierotami należy 
się tak obchodzić jak z rodzonymi dziećmi.

Bajka o sierocie
Był chłop i baba. Baba umarła i zostawiła chłopa z dziewczyną. Ten 

chłop ożenił się z drugą. Raz chłop pojechał gdzieś, a ta baba upiekła pla-
cek z popiołu i dała ten placek i dzbanuszek sierocie i wysłała ją w zimie 
do lasu na jagody. Idzie sierota, a słonko ją prosi: Daj mi trochę placka, 
to cię będę grzało, a jak nie dasz, będę grzało aż cię spalę. Sierota dała 
kawałek placka, a słonko ją grzało. Idzie dalej i spotyka mróz. A mróz 
mówi: Daj mi trochę placka, to cię będę mroził, a jak nie dasz, to cię za-
mrożę. I sierota dała mu kawałek placka. Potem przyszedł wiatr i także 
powiedział: Daj mi trochę placka, to nie będę wiał na ciebie, a jak nie 
dasz, to cię zawieję. Sierota dała mu kawałek placka. Idzie, a w lesie 
pokazała się chałupa. A w tej chałupie był Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch 
Święty. Bóg Ojciec kazał jej drzewa przynieść i rozpalić w piecu. Kazał 
potem śnieg odrzucić od chaty, a kiedy odrzuciła, wyrosło na ziemi dużo 
jagódek. I nazbierała pełny dzbanek. A potem Bóg Ojciec tak zrobił, że 
po każdem słowie wylatywała jej z gęby perła. Sierota poszła nazad do 
domu. Macocha zdziwiła się okrutnie: Gdzie żeś ty w zimie nazbierała 
jagód? I sierota powiedziała, że tam w lesie jakiś kazał jej odgarniać śnieg 
z pod okna, a na ziemi wyrosły jagody. Po każdem słowie wypadały z ust 
sieroty perły. Baba zbierała je i chowała. Ale jej tego mało było. Upiekła 
znów placek, ale z mąki i posłała do lasu swoją córkę. A w lesie stała 
chata, a w tej chacie Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Bóg Ojciec mówi 
do niej: – Podziel się z nami plackiem. – Mama mi nie kazała. – Przynieś 
drzewa i rozpal ogień i idź odrzuć śnieg od chaty. Ale ona nie chciała nic 
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robić, a za to Bóg Ojciec sprawił tak, że po każdym słowie wychodził jej 
z gęby gad. Kiedy przyszła do domu, to po każdem słowie wychodziła 
z jej ust gadzina, a matka bardzo się przestraszyła i nie kazała jej mówić.

Bajka o śmierci
Był chłop i baba. Temu chłopowi zachorowała baba i poszedł ten 

chłop do karczmy po wódkę dla niej. Idzie, aż tu naprzeciw kobieta taka 
wysoka prosto do jego chaty wali. Chłop mówi: Nie chodź kobieto do 
mego mieszkania, bo ja chatę zamknął na kłódkę, a żona jest chora i idę 
z flaszką po wódkę dla niej. A ona mówi: Jestem śmierć twojej żony, tam 
jest w oknie szpara, to ja tą szparą wlezę. A chłop: O, takoś wielka, a tą 
szparą wlazłabyś, a no, niech pani wlezie w tą flaszkę. A śmierć – hyc 
i wlazła do flaszki, a wtedy chłop zatkał korkiem i zaniósł daleko do lasu 
i powiesił na drzewie. Potem poszedł do domu, żona wyzdrowiała i żyli 
sto lat, dwieście, trzysta...

Ale pojechali raz na jarmark do miasta i widzieli staruszków, jak się 
przewracali i wołali jak zmiłowania Bożego – śmierci. A śmierć wisi we 
flaszce i wszyscy żyją długo. Chłop zmiłował się nad tymi staruszkami, 
poszedł do lasu i chciał ją wypuścić, ale chciał, żeby sam żył i jego żona. 
Słucha, czy gdzie śmierć nie płacze, bo już zapomniał, gdzie flaszkę po-
wiesił, i słyszy – płacze śmierć. Wylazł na drzewo i mówi do niej, czy go 
zadusi, bo jabym chciał, powiada, jeszcze żyć i moja żona też, a śmierć 
mówi, że nie. Myślał, myślał, czy wierzyć, ale wziął i wypuścił ją, a ona 
hyc na niego i udusiła go, a potem żonę, i odtąd chodziła prędko, a potem 
kupiła sobie konia i jeździła, aby się mogła prędzej zwijać i dusić ludzi.

Bajka o dwóch braciach
Było dwóch braci. Jeden był bogaty drugi biedny. Ten biedny poszedł 

raz do bogatego, a tam były hulanki i zabawy. Bogaty nie puścił go na-
wet do izby, ale kazał siedzieć w kuchni. Rozżalony brat wraca do domu. 
Trzeba śpiewać, myśli sobie, ludzie będą myśleli, żem sobie u brata podpił. 
I zaczął śpiewać. Ale słyszy, ktoś naprzeciw niego idzie i także śpiewa. – 
Kto śpiewa? – To ja, od brata idę, a ty kto? – Ja twoje nieszczęście, toś był 
u brata? – A byłem, alem go nawet nie widział. A nieszczęście powiada 
do niego: Idź teraz do domu i co masz wyprzedaj, jedz i pij, a ja tam za 
parę dni przyjdę.

Zrobił tak, jak mu kazało nieszczęście. Wszystko przepił i czeka. A ono 
przyszło za parę dni i kiedy widziało, że wszystko stracił, kazało mu pójść 
do sąsiada i pożyczyć koni i worka, a jemu powiedzieć, że pojedzie do 
młyna po mąkę. Wziął wóz i worek i jeszcze wzięli rydel i pojechali do 
lasu. Nieszczęście kazało mu pod wielkim kamieniem wykopać jamę, a tam 
były schowane pieniądze. Zabrał wtedy ten biedny pieniądze do worka, 
a nieszczęście wepchał do tej jamy, zasypał ziemią i przywalił kamieniem. 
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Teraz zrobił się bogatym, a brat, który był bogaczem, był coraz biedniejszy, 
aż zbiedniał. Wtedy przyszedł on raz do tego biednego, który się zrobił 
bogatym i tak powiada: – Bracie, co to się stało, że teraz tobie tak dobrze, 
a mnie taka bieda? A on mu powiedział: – Kiedy wracałem od ciebie, to 
sobie śpiewałem, chociaż mię nie ugościłeś, a po drodze spotkałem się ze 
swojem nieszczęściem, a ono powiedziało mi, gdzie są zakopane pieniądze. 
I opowiedział mu, gdzie jest to miejsce i co potem z tem nieszczęściem 
zrobił. A ten brat był zazdrosny i poszedł i odkopał nieszczęście, bo myślał, 
że się nazad wróci bratu, ale ono wyskoczyło i przyczepiło się do niego. 
I był ten brat jeszcze biedniejszym, niż był dotąd.

Bajka o głupim chłopie
Było trzech braci, dwóch mądrych, a jeden głupi. Ojciec podzielił mię-

dzy nich majątek i każdy dostał po krowie. Mądrzy bracia wtedy poradzili 
głupiemu, ażby swoją krowę sprzedał. Głupi wziął i powiódł krowę na 
sprzedaż. Koło drogi był las, a na kraju lasu rosła sosna i osika. Wiatr był 
i drzewa skrzypiały, a głupiemu posłyszało się, że ktoś mówi: Sprzedaj 
krowę, jutro ci dam pieniądze. Głupi puścił krowę, a sam poszedł do domu. 
Na drugi dzień wziął siekierę, bo miał iść z pieniędzmi i poszedł na to 
miejsce. Czeka, niema nikogo. Stoi pół dnia, niema nikogo. Uprzykrzył 
sobie, wzięła go złość, wyjął zza pasa siekierę i zaczął rąbać osikę. Osika 
była w środku spróchniała, a z niej posypało się dużo złota i srebra. Głupi 
zrobił się bogatym, a bracia dziwili się i zazdrościli mu.

O ukaranym bogaczu
Był gospodarz bardzo bogaty. W jego stodołę trzasł piorun. A on 

wtedy powiedział: Co Ty mi zrobisz, Boże, kiedy mam pieniądze w ja-
worze. Potem była burza i znów trzasło w stodołę, w chałupę i w jego 
żonę i zerwało jawor. A był w tej samej wsi biedny chłop z żoną i robił 
ten chłop łyżki. Ale pewnego czasu poszedł nad jezioro i na kraju jeziora 
znalazł kloc. Zawołał syna, żeby wziąść ten klocek, bo był bardzo ciężki 
i cieszyli się bardzo, że będą mieli z czego łyżki robić. Potem rozłupali 
ten klocek, a to był tamtego bogacza jawor ze złotem. Ten bogacz zrobił 
się biednym i chodził po żebranym chlebie. Raz poszedł do tego, co robił 
łyżki, a ta gospodyni dała mu chleba. Żal jej było bogacza i raz, kiedy 
znów do niej przyszedł, wziena w woreczek złota i położyła na moście, 
bo wiedziała, że tędy pójdzie ten biedny i kazała swojemu synowi wleźć 
pod most, żeby kto inny nie wziął. Ale wtedy wiał wiatr i biedny zasłonił 
sobie oczy i nie wziął tego złota. Jej syn wziął złoto i poszedł do domu. 
Raz baba chleb piekła i w jeden bochenek nasypała złota dla tego dziada, 
bo mówił, że do niej przyjdzie. Ten dziad przyszedł i dała mu wtedy bułkę 
chleba. On poszedł z tym chlebem prosto do karczmy i dał go karczmar-
ce, żeby mu dała wódki. A syn tej baby podglądał za dziadem, czy on 
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zje, czy nie. I zaraz wziął pieniądze i kupił tą bułkę, bo mu szkoda było 
złota. A ta gospodyni więcej mu nic nie dawała, bo nie umiał poszanować 
jałmużny.

O dwóch siostrach i diable
Było dwie siostry. Jedna była biedna, a druga bogata. Bogata miała 

mleko, ser, masło, krowy, a biedna nie miała nic i mocno się tem smuciła. 
Poszła do wróżki, a ta kazała jej iść do lasu i trzy razy gwizdnąć. Ona tak 
zrobiła, gwizdnęła trzy razy i przyleciał diabeł. Pyta się jej, czego chce. 
Tamta siostra – mówi – ma wszystko, ser, masło, mleko, krowy, a ja nie 
mam nic. A diabeł mówi: Idź do domu, a będziesz miała, co zechcesz. 
Przyszła do domu, a tam już wszystko było.

Pewnego razu poszła do kościoła i żadnego świętego nie widzi. Wróciła 
do domu i pyta się siostry, dlaczego świętego nie widzi. Siostra kazała jej 
iść do wróżki, a wróżka kazała jej włożyć na głowę skopek, pójść do lasu 
i gwizdnąć trzy razy. Ona poszła do lasu, a kiedy gwizdnęła, przyleciał 
diabeł i zapytał czego żąda. Prawda – mówi – mam ser, masło, mleko, kro-
wy, ale żadnego świętego nie widzę. To ty chcesz mieć masło, ser, mleko, 
krowy i świętego widzieć? Porwał głaz i palnął ją w głowę. Skopek rozle-
ciał się, a baba poszła do domu. Nie miała już ni sera, ni masła, ni mleka, 
ni krów, ale kiedy poszła do kościoła, to widziała wszystkich świętych.

O chłopach i rozbójnikach
Było dwóch chłopów jeden bogaty, drugi biedny. Bogaty miał konie, 

krowy, cały dobytek, a biedny nie miał nic tylko jedną chatę. Zawsze 
chodził po drzewo do lasu. Pewnego razu poszedł do lasu i zobaczył mu-
rowany loch. Zadumał się, co to może być, ale słucha – coś jedzie. Patrzy 
pomiędzy drzewami, a to jadą zbóje. Jadą w powozie, karabiny z bagne-
tami, rewolwery i coś wiozą w workach. Chłop ten pobiegł kilkadziesiąt 
kroków i wlazł na sosnę. Patrzy, co będzie. A oni pozeskakiwali z powozu 
i jeden najstarszy mówi: Roztwórz się wanno! Na te słowa drzwi od lochu 
otworzyły się, a zbóje zaczęli wysypywać z worków srebro i złoto. Potem 
ten powiedział znów: Zaprzyj się wanno! A drzwi od lochu się zamknęły. 
Chłop zlazł z sosny, poszedł do lochu i mówi: Roztwórz się wanno! Drzwi 
się otworzyły, on wszedł, patrzy, a tam pełno złota. Nabrał pełne kieszenie 
i poszedł do domu. Ale mało mu jeszcze było, wziął parę worków i poszedł 
z żoną znów do tego lochu. Nabrali złota, a kiedy przyszli do domu, nie 
mogli porachować. Pożyczył sobie od bogatego ćwierci. Ale żona bogatego 
była ciekawa, co on będzie mierzył, i nalepiła na dno pod spodem smołę. 
Do dna przyczepiły się pieniądze, a kiedy ten odniósł ćwierć, baba już 
wiedziała, co mierzył. Kiedy bogaty chłop dowiedział się o tem, zaczął 
się pytać biednego, skąd wziął pieniędzy. Ten wszystko mu opowiedział, 
a bogaty wziął, zaprzągł konie i pojechał do lasu, a kiedy przyjechał do 
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tego lochu, to powiedział: Roztwórz sie wanno! Kiedy się drzwi otwo-
rzyły, bardzo się ucieszył, ale one zaparły się za nim, a on nie wiedział, 
co powiedzieć, żeby się otworzyły. Tymczasem przyjechali zbóje i złapali 
go. Kiedy go złapali, rozcięli go na cztery części, przybili na rogach, a na 
drzwiach napisali: Kto tu polezie – temu tak będzie. A ten biedny chłop 
kupił sobie dużo pola i był od tej pory bogaty.

XX
Ballady i pieśni

1

Wydała mama swą córę za mąż,
za bystre wody,
jak ją wydała, tak nakazała,
nie przychodź do mnie.
A ja się stanę siwą zazulą,
i przylecę ja,
usiądę ja se w mamin ogródek
i będę kukać...

Wyszła mamusia, wyszła rodzona,
z rana krów doić,
kuka tam kuka, siwa zazula
trudno ustoić.

Wyszedł tatusio, wyszedł rodzony
z rana do roli,
kuka tam kuka siwa zazula
kuka do woli.

Wyszedł braciszek, wyszedł rodzony,
z rana do lasa,
kuka tam kuka, siwa zazula
to siostra nasza.
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Wyszła siostrunia, wyszła rodzona
z rana ziele rwać,
a sio zazulo z bujnego ziela
nie tu ci siadać.

Dobrze ci siostro, dobrze rodzona
u swej mamy być,
a mnie sierocie, a mnie niebogiej
w obcym kraju żyć.

Dawniej dziewczęta bardzo niechętnie wychodziły za mąż w dalsze 
okolice, nawet na drugą wieś nie chciały wychodzić, a i rodzice, a szcze-
gólnie matki, starały się je wydawać we własnej wsi. Sąsiednią wieś nazy-
wały obcą stroną, a tęsknota za ojcową strzechą była tak wielka, zwłaszcza 
jeśli mąż się z nią źle obchodził, że często w pierwszych dniach pożycia 
uciekała od niego.

2

Pasła Kasiunia owce,
pod lasem na murawce,
Wyr, wyr, wyr, bum, bum, bum,
traj tuli traj, tum, tum, tum,
pod lasem na murawce.

Żelazne drzwiczki miała,
słońcem się zamykała.
Wyr, wyr, wyr, bum, bum, bum,
traj tuli traj, tum, tum, tum,
słońcem się zamykała.

Jeden chłopiec się pyta,
gdzie ta dziewczyna sypia,
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wyr, wyr, wyr, bum, bum, bum,
traj tuli traj, tum, tum, tum,
gdzie ta dziewczyna sypia.

W komórce pod okienkiem,
zamyka się drewienkiem,
wyr, wyr, wyr, bum, bum, bum,
traj tuli traj, tum, tum, tum,
zamyka się drewienkiem.

Głupie chłopaki byli,
że się tam nie dobyli,
wyr, wyr, wyr, bum, bum, bum,
traj tuli traj, tum, tum, tum,
że się tam nie dobyli.

Jeden chłopiec się dobył,
szkodeńki jej narobił,
wyr, wyr, wyr, bum, bum, bum,
traj tuli traj, tum, tum, tum,
szkodeńki jej narobił.

Piweńko powypijał,
szklaneczki powybijał,
wyr, wyr, wyr, bum, bum, bum,
traj tuli traj, tum, tum, tum,
szklaneczki powybijał.

Pierzyny poprzewracał,
dziewczyny nie namacał,
wyr, wyr, wyr, bum, bum, bum,
traj tuli traj, tum, tum, tum,
dziewczyny nie namacał.

Poczekaj wołoszynie,
niech mi owieczka zginie,
wyr, wyr, wyr, bum, bum, bum,
traj tuli traj, tum, tum, tum,
niech mi owieczka zginie.

Nie zginie ci tu żadna,
tylko ta jedna czarna,
wyr, wyr, wyr, bum, bum, bum,
traj tuli traj, tum, tum, tum,
tylko ta jedna czarna.
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3

Od miasteczka do miasteczka,
iszła sobie cyganeczka,
i tak sobie wróży, wróży,
że se złoży pieniądz duży.

Wy chłopczęta, wy chłopczęta,
podawajcie mi rączęta,
oto ja wam będę wróżyć,
czy wam będą panny służyć.

My nie chcemy pannów żadnych,
ni paskudnych ani ładnych,
bo panienki są kokietki,
i blondynki i brunetki.

Wy dziewczęta, wy dziewczęta,
podawajcie mi rączęta,
oto ja wam będę wróżyć,
czy wam mogą chłopcy służyć.

My nie chcemy chłopców żadnych,
ni paskudnych ani ładnych,
bo to chłopiec bałamuci,
wpierw pokocha, potem rzuci.

Jak masz kochać, kochaj stale,
albo mnie nie kochaj wcale,
nie dodawaj sercu rany,
idź do diabła mój kochany.
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4

Kalina w lesie pochyliła się,
Kalina w lesie pochyliła się,
Kasiunia z Jasiuniem pogniewali się,
Kasiunia z Jasiuniem pogniewali się.

Pogniewali się sam nie wiem o co,
przyjechał Jasiunio do Kasi nocą.
Przyjechał w nocy, koło północy,
zastukał, zapukał, zaślochał oczy.

Kasiunia wstała jakby nie spała,
puściła Jasieńka, obcałowała.
Kasiuniu moja, napój mi konia,
nie będę poiła, nie twojam żona.

Chociaż nie żona ale kochanka,
Kasiuniu moja napój kasztanka.
Koń wodę pije, nóżkami bije,
uciekaj Kasiuniu bo cię zabije.
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Niechaj zabije, niechaj zadepce,
nie będę uciekać bo mi się nie chce.

5
Nie płacz Kasiu, nie płacz,
nie ślochaj, nie ślochaj,
bierze cię uroda
Jasio jak jagoda.

Kasiuniu, Kasiuniu,
samaś tego chciała,
żebyś Jasiuniowi
pod boczkiem siedziała.

Pod boczkiem siedziała,
w kościele ślub brała,
Kasiuniu, Kasiuniu,
samaś tego chciała.

6
Pod zielonym gajem,
słowik piosnkę nuci,
już ci się dziewczyno
panieństwo nie wróci.

Nie wróci, nie wróci,
wrócić się nie może,
dwa serca złączone,
klucz rzucony w morze.

Przeżegnaj nas mamo
prawą rączką na krzyż,
już się raz ostatni
na mój wianek patrzysz.

Poszli do kościoła,
organy im grały,
świece się paliły
przed wielkim ołtarzem.

Ręce już związane
już się nie rozłączym,
rozłączą się ręce
aż tam na cmentarzu.
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Przeżegnaj nas mamo
prawą rączką na krzyż,
już się raz ostatni
na mój wianek patrzysz.

Mama przeżegnała
łzami sie zalała,
córuś, moja córuś,
czegoś doczekała.

Zagraj mi muzyczku
drobnego walczyka,
niech sobie przypomnę,
pierwszego chłopczyka.

Muzyczka jej grała
a ona płakała,
ach, mój mocny Boże,
czegom doczekała.

7
Chodzi Jasio w pugoneczce,
nigdy nie wyspany,
otworzy mi moja miła
bom tutaj kochany.

Nie otworzę, nie otworzę,
bo się ciebie boję,
mam drugiego ładniejszego
o ciebie nie stoję.

Nie otworzę, nie otworzę,
żebyś o tem wiedział,
krzesła oknem powyrzucam
co ty na nich siedział.

I podłogę każę wymyć,
żeby nie śmierdziała,
żeby ludzie nie mówili,
żem ciebie kochała.
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8
Przyszedł do niej w poniedziałek,
ona chusty moczy,
ona go koszulą,
on się do niej toczy.

Przyszedł do niej we wtorek,
ona chusty pierze,
ona go koszulą,
on się do niej bierze.

Przyszedł do niej we środę,
ona jeść gotuje,
ona go warząchnią,
on się oblizuje.

Przyszedł do niej we czwartek,
ona krupy miele,
ona go żarnówką,
on się do niej śmieje.

Przyszedł do niej w piątek,
żeby go umyła,
ona wzięła ukropu,
oczy mu sparzyła.

Przyszedł do niej w sobotę,
żeby go oblekła,
ona wzięła za oszewkę,
do sieni wywlekła.

9
Siwa popielata
ponad okna lata,
wziąłbym cię Kasiuniu,
kiedyś niebogata.

Chociem niebogata,
ale będę miała,
spytaj mnie się Jasiu
czy jobym cię chciała.

Chciałabym ja chciała,
ale nie takiego,
żeby był bogaty
i ładny do tego.
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10
Chodziłam po polu
i zbierałam kłosy,
tego chłopca lubię,
co ma blonne włosy.

Co ma blonne włosy
i oczy niebieskie,
nie chciałabym zmieniać
za berło królewskie.

Bo berło królewskie
nie ma tej słodyczy,
co każden kawaler
swojej pannie życzy.

11
Oj siano, siano,
pod sianem woda,
zdradziłbym dziewczynę
tylko mi szkoda.

Ty myślisz Jasiu,
że sama chodzę,
mam przyjaciółkę,
co z sobą wodzę.

Ja koleżankę
wódką napoję,
a tobie Kasiuniu
figla wystroję.

12
Kalina, malina raz,
jagody zrodziła dwa,
nadobna dziewczyna rom-ryja raz,
żołnierza lubiła u-cha-cha.

Żołnierza lubiła raz,
żołnierza kochała dwa,
nadobna dziewczyna rom-ryja raz,
drobny list pisała u-cha-cha.
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A w niedzielę rano raz,
tam gdzie słońce wschodzi dwa,
tam młodziutki żołnierz rom-ryja raz,
po koszarach chodzi u-cha-cha.

Po koszarach chodzi raz,
szablę w ręku nosi dwa,
panie poruczniku rom-ryja-raz,
o urlop się prosi u-cha-cha.

Panie poruczniku raz,
puśćcie mnie na urlop dwa
zostawiłem miłą rom-ryja raz,
i sam nie wiem komu u-cha-cha.

Puszczę ja cię puszczę raz,
ale nie samego dwa,
wsiadaj, wsiadaj, rom-ryja raz,
konika wrunego u-cha-cha.

Konika wrunego raz,
siodełko na niego dwa,
siadaj i pojedziesz rom-ryja raz,
do kochania swego u-cha-cha.

XXI
Legendy miejscowe i podania

1
Pasł gospodarz krowy na polu. A szedł staruszek i pyta się tego go-

spodarza, gdzie jest figura Matki Boskiej. Gospodarz pokazał mu krzyż, 
ale był ciekawy i spytał go na co mu to.

– A bo to pod tą figurą jest zakopane złoto – powiedział staruszek. Ten 
gospodarz miał mu pomóc na drugi dzień odkopać skarb, ale opanowany 
przez chciwość, poszedł w nocy sam i chciał wykopać złoto. Ale figura 
przewróciła się i zabiła tego gospodarza.

2
Stała pod lasem figura. Chłopi uradzili, żeby ją przenieść bliżej wsi. 

I przenieśli ją w drugie miejsce. Ale kiedy na drugi dzień rano wyszli, 
figura stała na dawnem miejscu pod lasem.
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XXII
Igraszki słów, zagadki, przysłowia, przezwiska miejscowe i rymy
 1. Pełny chleweczek białych jałóweczek, pomiędzy niemi czerwony 

byczek lata. [Zęby i język]
 2. Pełny chlew tłustych koni, przyjdzie suchy, wszystkie wygoni. 

[Chleb i kociuba]
 3. Jedno mówi: mnie w dzień lepiej, drugie mówi: mnie w nocy lepiej, 

trzecie mówi: jak w dzień tak i w nocy wytrzeszczam oczy. [Łyżka, drzwi 
i okno]
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 4. Przyjdzie z garnka wyje, pokrywki nie zdejmie. [Bróg z sianem]
 5.  Jedno mówi: pójdźmy, drugie mówi: stójmy, trzecie: szelestajmy. 

[Woda, trawa i krzaki]
 6. Mieszka wśród lasów, jest chytry i dziki, dusi koguty, kury i indyki. 

[Lis]
 7. Tchórz jakich mało, łagodny nie srogi, nim listek spadnie, już umyka 

w nogi. [Zając]
 8. W lesie ścięło, w domu zgięło, na koniu wisiało, prześlicznie zagrało. 

[Skrzypce]
 9. Maluśki, krzywiuśki, całe pole zbiegnie. [Sierp]
10. Jest czterech braci, jeden za drugim goni, a nigdy się dognać nie 

mogą. [Koła u wozu]
11. W lesie rosło, liście miało, teraz nosi duszę i ciało. [Kołyska]
12. Siwy wół, wypił wody cały dół. [Mróz]
13. Cztery tyki, dwa patyki, siódme zamachajło. [Krowa]
14. Nim się ojciec urodzi, a syn już po dachu chodzi. [Dym]
15. Przyjechała pani, podobna do bani, jak ją rozbierali, to nad nią 

płakali. [Cebula]
16. Stoi przy drodze, na jednej nodze, krzyczy skrzyp. [Żuraw]
17. Stoi przy drodze, na jednej nodze, mógłbym przysiądz, że w nim 

tysiące. [Mak]
18. Gdzie ty idziesz krzywa nie prosta? Co ci do tego często golona? 

[Ścieżka i łąka]
19. Czterej bracia w jeden pniak strzelają. [Wymiona i skopek]
20. Dwaj bracia przez jedną miedzę się nie widzą. [Oczy i nos]
21. Woły w oborze, rogi na dworze. [Belki]
22. Ryczy wół, słychać go za sto gór. [Grzmot]
23. Siedzi sobie w oknie, ogonek jej moknie. [Igła]
24. Stoi w kąciku w jedwabnym pasiku. [Miotła]
25. Bez nóg chodzi, bez ręki bije, ciągle się rusza, a nie żyje. [Zegar]
26. Płachta tarachta, całe pole oblata. [Brona]
27. Jest taki dom, w nim ni okien ni drzwi, a pełno ludzi w nim. [Dynia]
28. Drzewo z żelazem, przedstawia siódemkę razem. [Kosa]
29. Ni szczeka, ni kąsa, a do domu nie puści. [Kłódka]
30. Baryłeczka wina, dziurki do niej nie ma. [Jajo]
31. Ręką je przeżegnał, nakrył je kożuchem, leż do góry brzuchem. 

[Dziecko]
32. Jest taki pan, co ma sto ran. [Pień oczyszczony z gałęzi]
33. Maluśkie, kręgluśkie, w kuwanym garnuszku. [Orzech]
34. Siedzi panna na komorze, a ma włosy na dworze. [Marchew]
35. Mam piękną urodę, i rogi, i brodę, odzież robią z mego puchu, oj, 

lubisz mię mały zuchu. [Koza]
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36. Stoi w kąciku, w czarnym kabaciku, jak ją ruszysz, hulać z nią 
musisz. [Miotła]

37. Idzie do lasu, patrzy się do domu, idzie do domu, patrzy się do 
lasu. [Siekiera (na ramieniu)]

38. W piecu mieszkam w krótki czas, mógłbym zniszczyć cały las, 
mógłbym także skrzywdzić cię, tylko wody boję się. [Ogień]

39. Siedzi pod płotem, nakryta szurgotem, i krzycz soli. [Rzodkiew]
40. Baba się namęczy nim igłę nawłóczy, chłop szyje bez igły, choć się 

szyć nie uczy. [Poszywać stuczkę]

*

 1. Kiedy groch sieją w marcu, to gotują w garncu, a kiedy w maju, 
to gotują w jaju.

 2. W kwietniu posusza, nic z ziemi się nie rusza.
 3. Kto w czas sieje, ten się śmieje.
 4.  Kto sieje późno, ten ma różno.
 5.  Na świętego Marka groch wyrasta z ziarnka.
 6.  Kto grosza nie ceni, będzie stał w cudzej ziemi.
 7.  Więcej wart grosz zarobiony, niż kogut ukradziony.
 8.  Jak się pies wypości, to zje i kości.
 9.  Nie dla psa kiełbasa, nie dla kota sadło.
10.  Syty głodnemu nie wierzy.
11. Jak na świętą Barbarę mróz, to sanie na górę włóż.
12. Na świętego Jana biało po kolana.
13. Jakie drzewo taki klin, jaki ojciec taki syn.
14. Bywaj gościu u mnie, kiedy pełno w gumnie.
15. Do grosza grosz, napełni trzos.
Zresztą wszystkie przysłowia są powszechnie znane i używane.
Przezwiska nadają sobie albo dla odróżnienia osób jednego nazwiska, 

a często nazwiska i imienia, albo od jakiegoś wypadku, od miejsca, od przy-
zwyczajenia lub zajęcia danej osoby. Bywają i złośliwe, z któremi wprost 
nie zwracają się, ale poza oczyma nazywają niemi. Ktoś ma chałupę nad 
wodą, nazywają go – Nadwodnik, trzyma świnie – Maciata (Maciornik), 
gruby przyzadkowaty – Dynras, zdzierał skórę z kotów – Kocur, woda 
mu obejście zamuliła – Zamula, wołał na kaczki haś – Haś i t.p. Polowa 
– gdyż jej chłop był polowym. Tchórz – bo łowił tchórze. Prócz tych są 
jeszcze inne przezwiska nadane od ułomności: chorowity – Choras, niski 
– Kusy, długonogi – Łaba.
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Moje pokolenie wychowywało się w czasach, gdzie często rodzina 
wielopokoleniowa była niepełna, brakowało dziadka lub babci, i to nie 
dlatego, że zmarli śmiercią naturalną, ale w większości zginęli w wyniku 
działań II wojny światowej jako żołnierze, partyzanci, więźniowie obo-
zów koncentracyjnych, osoby cywilne. Dlatego chciałbym opowiedzieć 
o tragicznych losach rodziny mojego ojca z okresu okupacji hitlerowskiej. 
Kilka słów wprowadzenia.

Rodzinną miejscowością mojego ojca jest wieś Żyłka niedaleko Bełżca 
w powiecie Tomaszów Lubelski. Przepięknie położona. Otoczona z trzech 
stron lasami oraz łąkami, przez które przepływa niewielka rzeczka  
Krynica. W tej wiosce w przededniu II wojny światowej mieszkał mój 
dziadek Jan Brodowski z żoną Marią oraz synami: Stanisławem, uro-
dzonym w roku 1917, moim ojcem Janem, urodzonym w 1927 r., oraz 
córkami Karoliną, urodzoną w 1936 r., i Janiną, urodzoną w 1939 r. 
Dziadek był rolnikiem oraz cieślą – stolarzem samoukiem. Z uprawy 
roli nie dało się utrzymać rodziny, dlatego pracował m.in. przy wyrobie 
podkładów kolejowych, wyjeżdżał do pracy do Francji, robił okna, drzwi, 
a nawet trumny.

W roku 1939 stryj Stanisław został zmobilizowany do Wojska Polskiego 
i brał udział w kampanii wrześniowej. W bitwie pod Kutnem dostał się 
do niewoli i dopiero w 1940 r. z Niemiec napisał pierwszy list.

Na początku września 1939 r. mój ojciec widział pierwszy nalot na 
Tomaszów Lubelski, samoloty nadleciały od strony Rawy Ruskiej i, jak 
wspomina, na niebie było widać czarne punkciki – bomby odrywające 
się od samolotów.

Mieszkańcy wsi byli świadkami wielu wydarzeń z okresu pierwszych lat 
wojny: rozbrajania się we wrześniu 1939 r. polskich oddziałów po bitwach 
pod Tomaszowem; budowy umocnień granicznych pomiędzy Niemcami 
a ZSRR, gdyż między Żyłką a pobliską wsią Szalenikiem przebiegała gra-

Janusz Brodowski
(Tomaszów Lubelski)

WOJENNE LOSY RODZINY BRODOWSKICH
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nica; napadu Niemiec na ZSRR, gdyż w okolicach wsi koncentrowały się 
wojska niemieckie; docierały do nich wstrząsające wiadomości o obozie: 
początkowo pracy, a później zagłady, który Niemcy zorganizowali w Bełżcu. 
Do wioski docierał straszliwy fetor palonych ciał pomordowanych w obozie 
Żydów.

4 października 1942 r. mój dziadek i ojciec otarli się o śmierć. Wydarzenia, 
które się rozegrały w tym dniu we wsi Żyłka, opisał doktor Janusz Peter 
w książce Tomaszowskie za okupacji w rozdziale Za trzy konie, w którym 
opisuje rozstrzeliwanie przez Niemców ludności cywilnej we wsiach: 
Żyłka, Lubycza Królewska, Lubycza-Kniazie i Szalenik 4 października 
1942 r. Egzekucja była dokonana w odwecie za rzekome podpalenie przez 
polskich partyzantów stajni z końmi, należącymi do komendanta obozu 
zagłady w Bełżcu. Jak się później okazało, stajnię przez nieuwagę podpa-
lił jeden ze stajennych. Aby uniknąć kary, przypisał winę partyzantom. 
Opis egzekucji we wsi Żyłka potwierdził mój ojciec Jan Brodowski, który 
jako piętnastoletni chłopiec wraz ze swoim ojcem był w grupie mężczyzn 
i młodych chłopców, spośród których Niemcy rozstrzelali co dziesiątego1.

Rok 1943 był bardzo tragiczny dla rodziny mojego ojca.
Wprowadzeniem do tych wydarzeń niech będzie relacja Stanisława 

Ciećkiewicza pseudonim „Zemsta” zamieszczona w książce Ireneusza 
Cabana Na dwa fronty. Obwód AK Tomaszów Lubelski w walce z Niemcami 
i ukraińskimi nacjonalistami, która się ukazała w 1999 r. na zlecenie 
Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego przy pomocy finansowej 
Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Rady Ochrony 
Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie:

Miejscowa placówka, śledząc stale kolaborantów, rozpracowała kierownika Arbeitsamtu 
w Cieszanowie, niejakiego Kwietniewskiego, który spowodował aresztowanie przez gestapo 
wiosną 1940 r. proboszcza miejscowej parafii ks. Izydora Węgrzyniaka, wywiezionego następ-
nie do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie po niedługim czasie został zamordowany. 
Kwietniewski podpisał volkslistę i za jego gorliwym staraniem wielu młodych ludzi zostało 
wysłanych do Niemiec na przymusowe roboty.

W tym stanie rzeczy sąd Polski Podziemnej wydał na Kwietniewskiego wyrok śmierci. Do 
jego wykonania Komenda Obwodu AK Tomaszów wyznaczyła oddział leśny pod dowódz-
twem „Błyskawicy” (Jan Kędra), który podjął wykonanie tego zadania 5 XII 1943 r. Oddział 
wkroczył do Cieszanowa około godz. 20-tej. Niedługo później we własnym mieszkaniu został 
zastrzelony Kwietniewski wraz ze swoją kochanką. Poszukiwania faszystów ukraińskich tego 
wieczoru nie dały rezultatu. Partyzanci dokonali również rozbicia urzędu gminy i urzędu 
pocztowego. Po wykonaniu zadania spokojnie wycofali się w kierunku Rudy Różanieckiej. 
Najbliższe tygodnie wykazały, że Niemcom nieprzeciętnie na Kwietniewskim zależało, bo 
w dniu 10 grudnia przywieźli z więzienia zamojskiego 10 członków ruchu oporu i na ciesza-
nowskim rynku rozstrzelali2.

 1 J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 1991, s. 92.
 2 I. C a b a n, Na dwa fronty, Lublin 1999, s. 170.
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Wnikliwy czytelnik zada pytanie, dlaczego akurat tę akcję przytoczy-
łem, przecież podobnych w książce jest wiele, a niektóre o dużo większym 
znaczeniu.

Otóż jednym z rozstrzelanych 10 grudnia 1943 r. w Cieszanowie był 
mój dziadek Jan Brodowski, który został aresztowany wiosną 1943 r. wraz 
z moją babcią Marią i moim ojcem Janem za przenocowanie w swoim domu 
we wsi Żyłka: Mikołaja Mazura z Jarczowa, Mikołaja Dumy z Leliszki 
i Stanisława Kulpy z Rawy Ruskiej. Patrol niemiecki niedaleko wsi Leliszka 
zatrzymał i aresztował w lesie wyżej wymienionych, którzy po pobiciu 
wskazali, u kogo nocowali.

Siostry ojca Karolina i Janina uniknęły aresztowania, gdyż w tym czasie 
przebywały u sąsiadów, a po aresztowaniu najbliższych do końca wojny 
przygarnęła ich rodzina.

Dziadek był przetrzymywany od wiosny do grudnia 1943 r. jako 
zakładnik w Rotundzie Zamojskiej. Babcia była więziona w obozach kon-
centracyjnych na Majdanku, w Ravensbrück i Dachau, lecz szczęśliwie po 
wojnie wróciła do Polski.

Ojciec był na przymusowych robotach w Niemczech, gdzie pracował 
wraz z moim stryjem Stanisławem u bauera. Stryj, jak wspominałem, był 
żołnierzem kampanii wrześniowej i dostał się do niewoli. Jako syn rolnika 
pobyt w stalagu zamienił na pracę w gospodarstwie rolnym. W czasie 
transportu na roboty do Hamburga pociąg, którym jechał ojciec z innymi 
Polakami, zatrzymał się w Berlinie z powodu nalotu aliantów na to miasto. 
Kazano im się schronić w metrze, gdzie mój tato zgubił się. Po nalocie 
okazało się, że jego transport już odjechał. Ojcem zainteresował się pewien 
Niemiec, który mieszkał w Czechach, i przy akceptacji władz niemieckich 
pomógł mu dotrzeć do miejscowości Reinsdorf, gdzie przebywał na robo-
tach stryj Stanisław.

Do Polski wrócili w czerwcu 1945 r. Ciekawym epizodem z powrotu 
jest spotkanie ojca i stryja z ich mamą w wagonie towarowym pociągu, 
który jechał z Lublina w kierunku Bełżca. Dopiero po kilku minutach 
rozmowy rozpoznali się, gdyż babcia była zmieniona po dwuletnim po-
bycie w obozach koncentracyjnych, stryj był 6 lat w Niemczech, a ojciec 
z chłopca zmienił się w młodego mężczyznę. Cały wagon ludzi wzruszo-
nych niespodziewanym spotkaniem rodziny po latach rozłąki płakał wraz 
z nimi.

Prezentuję fragment treści fotokopii obwieszczenia o rozstrzelaniu 
m.in. mojego dziadka na podstawie książki Obwieszczenia śmierci w dys-
trykcie lubelskim w opracowaniu Z. Leszczyńskiej wydanej w Lublinie 
w 1994 r.:
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Obwieszczenie
Pomimo publicznego ostrzeżenia i zagrożenia, że osoby, które miały skorzystać z prawa 

łaski zgodnie z wyrokiem Sądu Doraźnego Policji Bezpieczeństwa i SD, zostaną rozstrzelane, 
zostały popełnione dalsze akty przemocy przeciw Niemcom, a to:

[…]
2. Napad w dniu 5.12.1943 w Cieszanowie, pow. zamojskiego, na miejsce sprzedaży 

polskiej spółdzielni i mieszkanie kierownika Urzędu Pracy, przy czym jeden Niemiec i jego 
służąca zastrzeleni zostali.

Dlatego też reszta osób, które zostały skazane na karę śmierci i które na mocy mego 
Obwieszczenia z dnia 19.11.1943 r. miały korzystać z prawa łaski, zostały w dniu 10 grudnia 
1943 r. rozstrzelane.

Dochodzenia prowadzone w sprawie wyżej wymienionych napadów wykazały, że po-
pełnione one zostały przez bandytów i podburzonych Polaków.

Za zbrodnie wykroczenia przeciwko paragrafom 1 i 2 Rozporządzenia o zwalczaniu napa-
dów na dzieło niemieckiej odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie z dnia 2.10.1943 r. [...] 
zostały następujące osoby przez Sąd Doraźny Dowódcy Policji Bezpieczeństwa i SD w Okręgu 
Lubelskim w dniu 9.12.1943 r. skazane na karę śmierci:

20. Mazur Mikołaj z Jarczowa, pow. Zamość.
21. Duma Mikołaj z Leliszki, pow. Zamość.
22. Brodowski Jan z Żyłki, pow. Zamość.
23. Kulpa Stanisław z Rawy Ruskiej, pow. Zamość.
24. Koszmierczak Józef z Zatyla, pow. Zamość.
[...] W odwet za wyżej dokonane napady został wyrok na osobach wymienionych wykonany.
Zamość, dnia 11 grudnia 1943 r.
Dowódca Policji Bezpieczeństwa i SD
na Okręg Lublin3.

W czasie II wojny światowej każda polska rodzina doświadczyła okru-
cieństw ze strony Niemców czy też UPA, wątki o charakterze biograficznym 
można znaleźć w większości wydanych na ten temat opracowań. Dotyczy 
to również mojej rodziny. Przez wiele lat nie wiedzieliśmy nic o miejscu 
rozstrzelania dziadka. Dopiero kilkanaście lat po wojnie zostało to miejsce 
zlokalizowane, kiedy to wdowa po Józefie Koszmierczaku z Zatyla, jed-
nym z rozstrzelanych, chcąc wyjść ponownie za mąż, musiała udowod-
nić w sądzie, że jej mąż nie żyje. Śladem ludzkich opowieści dotarła do 
Cieszanowa, gdzie świadkowie egzekucji zapamiętali niektóre nazwiska 
podawane im przez prowadzonych na rozstrzelanie. Oprócz nazwiska 
męża zapamiętała nazwisko mojego dziadka Jana Brodowskiego i trzech 
aresztowanych we wsi Żyłka partyzantów, wspomnianych już: Mikołaja 
Mazura, Mikołaja Dumy i Stanisława Kulpy. Na podstawie ustnych relacji 
moja rodzina ustaliła, że dziadek spoczywa wśród dziesięciu rozstrzela-
nych na cmentarzu w Cieszanowie i możemy na jego grobie zapalić znicz.

Niestety, nie wszystkie mogiły żołnierzy i partyzantów poległych 
w czasie II wojny światowej są znane. Nieznane są także mogiły tych 
żołnierzy-bohaterów, których w majestacie stalinowskiego prawa skazano 
na karę śmierci tylko za to, że byli patriotami. Jednym z nich był generał 

 3 Z. Leszczyńska, Obwieszczenia śmierci w dystrykcie lubelskim, Lublin 1994, s. 87.
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August Emil Fieldorf pseudonim „Nil”, stracony w mokotowskim więzieniu 
24 lutego 1953 r. Miejsce jego pochówku utajniono i do dziś nie jest znane.

Mój dziadek, jak wielu innych, którzy oddali swoje życie za Polskę, 
nie zaznał nagrody za swój patriotyzm. O ludziach tych Jan Kochanowski 
napisał:

A jeśli komu droga otwarta do nieba,
Tym, co służą Ojczyźnie, wątpić nie potrzeba.
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Tomaszów, moje miasto rodzinne, nigdy nie był sportową pustynią. 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego należał do nielicznych miast 
w Lubelskiem, które dysponowały piękną, jak na owe czasy, salą sportową 
z dobrym zapleczem oraz 75-metrowym drewnianym basenem kąpielowym 
przy ulicy Stefana Żeromskiego; zazdrościła go nam cała Zamojszczyzna. 
Ten przepiękny ośrodek rekreacyjny służył nie tylko do kąpieli w czystej 
źródlanej wodzie i nauki pływania. Można w nim było pograć w tenisa 
ziemnego, poćwiczyć na przyrządach gimnastycznych (drążek, poręcze), 
uprawiać modną już wówczas kulturystykę, potańczyć przy dobrej orkie-
strze i zjeść smaczny posiłek.

Sportowe obiekty miasta Tomaszowa to niekwestionowana zasłu-
ga działaczy Narodowej Demokracji i Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół”, a w szczególności wybitnych działaczy społecznych: Kazimierza 
Ligowskiego, właściciela majątku Korhynie (burmistrza miasta w latach 
1927–1931), Wincentego Jabłońskiego, znanego i cenionego lekarza chirurga, 
oraz farmaceuty Emila Franke (właściciela apteki przy ulicy Lwowskiej).

Przez okrągły rok na obiektach sportowych „Sokoła” panował ożywiony 
ruch; młodzież tomaszowska z zapałem uprawiała ćwiczenia gimnastyczne, 
boks, podnoszenie ciężarów, piłkę ręczną zwaną wówczas „szczypiornia-
kiem”, narciarstwo i łyżwiarstwo. Najlepiej wyszkoleni i sprawni wycho-
wankowie „Sokoła” sięgali po laury wojewódzkie i krajowe, w tym m.in. 
Budzaj (gimnastyka sportowa), Walenty Karpul – słynny „Waluś” (zapasy, 
boks, podnoszenie ciężarów), bracia Julian i Tadeusz Krotkie (gimnastyka 
sportowa, podnoszenie ciężarów, kulturystyka, strzelanie i narciarstwo: 
biegi i skoki), Zygmunt Sochan (piłka nożna – reprezentant Polski w latach 
trzydziestych), Zofia Trentowska (primo voto Szołomiak, duo voto Barbara) 
wyróżniła się w kilku dyscyplinach sportowych, a mianowicie w tenisie 
ziemnym, stołowym, piłce ręcznej i siatkowej. 

Waldemar Wojciech Bednarski
(Puławy)

SPORTOWY TOMASZÓW WE WSPOMNIENIACH  
I MOJEJ PAMIĘCI W LATACH 1944–1970

W zdrowym ciele zdrowy duch
Hasło Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”
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Dynamiczny rozwój tomaszowskiego sportu przerwała wojna i oku-
pacja niemiecka.

W pierwszych kilkunastu miesiącach po zakończeniu okupacji niemieckiej 
wszystkie imprezy sportowe w Tomaszowie stały po znakiem rywalizacji 
młodzieży miejscowej z „rawiakami”, bo tak nazywano ludność polską 
brutalnie wysiedloną z Rawy Ruskiej i innych miejscowości anektowa-
nych przez Związek Sowiecki. Szczególnie atrakcyjne były mecze piłki 
nożnej, które ściągały tysiące widzów na maleńki stadion „Sokoła” przy 
ulicy Żwirki i Wigury. Zawodom sportowym nieodłącznie towarzyszyły 
pomysłowe festyny z bogatym i różnorodnym programem, w tym m.in. 
motocyklowy tor przeszkód.

Z rywalizacji drużyn piłki nożnej zwycięsko wychodzili przeważnie 
„rawiacy”, w których szeregach grało wielu wspaniałych zawodników, 
między innymi: Zbigniew Prokop, Roman Ślepokura, Stanisław Brombergier, 
Edward Borodziej, Edward Czyż, Kowalski i wielu innych (po wyjeździe 
z Tomaszowa na tzw. ziemie odzyskane na przełomie roku 1945/1946 
niektórzy z nich występowali w drużynach ligowych piłki nożnej).

Wśród piłkarzy asem był Zbigniew Zawisza (podobno też z Galicji, ale 
grał w drużynie gimnazjalnej), dysponujący niezwykle silnymi strzałami 
z obu nóg, które często zmuszały bramkarzy do kapitulacji (po wyjeź-
dzie z Tomaszowa grał w III-ligowym „Kolejarzu” Myślibórz). Dobrze 
bronił swej „świątyni” bramkarz Wacław Gdański, zwany „Gacą”, am-
bitnie grali bracia Birontowie (Stanisław i Edward), Mikołaj Płochow, 
Henryk Naszyński, Zbigniew i Edward Maciejko, Zbigniew Jachimski, 
Józef Gozdek, Jan Malec „Wałach” i Edward Borodziej, jeden z naj-
szybszych skrzydłowych (100 m biegał w granicach 12,5 sek.), który po 
ożenieniu się z córką kowala Karpowicza został już na stałe w naszym 
mieście.

Wiele „zamieszania” robił na boisku zawsze pełen humoru i niespo-
żytej energii filigranowy skrzydłowy Władysław Vogelgesang (pasjonat 
i organizator sportu). Napastnik Kowalski z Kołomyi popisywał się 
efektownym szpagatem przy przyjmowaniu piłek (w czasie jednej z ta-
kich „sztuczek” złamano mu nogę i musiał zakończyć karierę piłkarską). 
Obrońcy: Barbara i Brombergier słynęli z dalekich wykopów (od bramki 
do bramki), ale boisko „Sokoła” było krótkie i wąskie. Klasą dla siebie byli 
technicznie grający zawodnicy: Stanisław Adamczyk, Kazimierz Sasadeusz, 
Zbigniew Prokop, Zbigniew Zawisza i Lejczak (obrońca, pomocnik). Ten 
ostatni bardzo często zrzucał ciężkie, niewygodne buty piłkarskie i grał 
w skarpetkach!
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MECZE TOWARZYSKIE W PIŁCE NOŻNEJ

W roku 1945 nie prowadzono jeszcze rozgrywek mistrzowskich w piłce 
nożnej. Poza „świętą wojną” Tomaszów–Rawa Ruska organizowano me-
cze towarzyskie z pobliskimi miastami i osadami. Doszło także do kilku 
spotkań „międzynarodowych” z reprezentacją stacjonujących w naszym 
mieście i powiecie kawalerzystów kozackich.

W czasie jednego ze spotkań – wspomina Jurek Jachimski1 – nasz napastnik Edia Biront 
znalazł się nagle sam na sam z bramkarzem gości i w tym momencie któryś z uzbrojonych 
kozaków stojących za bramką krzyknął donośnym głosem: Pastoj! Kuda idiosz!? Mimo tego 
groźnego ostrzeżenia Edia, który nie grzeszył najlepszym słuchem, podbiegł jeszcze kilka 
kroków i strzelił nieuchronnie ku rozpaczy wybiegającego bramkarza. Niełatwo było grać 
z „sojusznikami”!

Pamiątką po pobycie kozaków w Tomaszowie była drewniana trybunka 
na stadionie, która dotrwała do późnych lat sześćdziesiątych. Trybunkę 
zbudowano specjalnie dla generała, dowódcy dywizji i jego świty z okazji 
rozgrywanych meczów piłki nożnej o mistrzostwo sowieckiego zgrupowa-
nia kawalerii. Generalnie rzecz biorąc, widowisko było żałosne, a „trup” 
padał gęsto, ponieważ dzielni kozacy częściej trafiali w nogi niż w piłkę. 
Drobna to ostatecznie sprawa – karetki odwiozły poszkodowanych do 
szpitala polowego, a generał opuścił stadion w pełni zadowolony, mówiąc: 
„Wot mołodcy rebiata!”. Gwoli prawdy historycznej trzeba w tym miej-
scu przypomnieć, że sportem nr 1 dla wojsk sowieckich rozlokowanych 
na terenie powiatu były łapanki, aresztowania, a nawet rozstrzeliwania 
członków polskiego podziemia niepodległościowego2.

Drugim miejscem sportowych spotkań tomaszowian był prowizoryczny 
stadion przy Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego 
na Parcelach (ulica Wyspiańskiego), gdzie odbywały się zawody lekko-
atletyczne, mecze piłki siatkowej i koszykowej. Rozgrywała na nim swoje 
mecze także szkolna drużyna piłki nożnej o nazwie „Tempo”. Wielu jej 
utalentowanych zawodników przeszło potem do drużyny reprezentacyj-
nej i broniło barw Tomaszowa w spotkaniach mistrzowskich i towarzy-
skich. Spośród naszych kolegów gimnazjalnych najwcześniej dostąpili 
tego zaszczytu: Józef Motyka, Jan Rybak, Tadeusz Łopusiewicz „Gajus”3, 

 1 J. J a c h i m s k i, Wspomnienia sportowe z lat 1946–1962, Tomaszów Lubelski 1986, s. 2.
 2 W. W. B e d n a r s k i, Tak było na ziemi tomaszowskiej, Tomaszów Lubelski 2004, s. 63–64.
 3 W czasie meczu z „Ruchem” Izbica Tadek rzucił się pod nogi ostro atakującego napast-

nika, „który przekoziołkował i złamał nogę”. Tadek tak przejął się tym wypadkiem, że już na 
zawsze zrezygnował z gry w piłkę nożną. Natomiast poszkodowany zawodnik był później 
przez długie lata sędzią piłkarskim, ale o tym tragicznym dla niego wydarzeniu nigdy nie 
zapomniał (W. W. B.). Tadek mimo młodego wieku był znerwicowany. Przeżył tragedię ro-
dzinną. W listopadzie 1944 r. funkcjonariusz UB Józef Kijko (Ukrainiec z Kunek) zastrzelił jego 
siostrę Janinę (1925–1944), sanitariuszkę AK; zob. M. K u l i k, Zamojszczyzna pamięta i oskarża, 
Lublin 2009, s. 183.
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Jerzy Jachimski, Stanisław Sachajko, Ryszard Kędzierski, Bronisław 
Dąbrowski, Kazimierz Cieplak z Magierowa (pod Lwowem) i Michał 
Ciechaniewicz. Na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych dołączyli 
jeszcze do nich: Czesław Chmiel, Wojciech (Waldemar) Bednarski, Adam 
Szymusik, Marian Konieczny, Tadeusz Sienkiel, Tadeusz Wawrzusiszyn 
i wielu innych zapaleńców.

ZMIENNE LOSY „TOMASOVII”  
W ROZGRYWKACH MISTRZOWSKICH

Poziom tomaszowskiej piłki nożnej był wypadkową jej masowości 
i popularności. W mieście działały cztery młodzieżowe drużyny uliczne 
reprezentujące poszczególne dzielnice, a mianowicie: „Parcelacy” (ulice 
wokół gimnazjum), „Bałacy” (ulica Jana Domańskiego, później Tomasza 
Zamoyskiego i Kazimierza Ligowskiego), „Okopisko” (ulica Starozamojska 
i Starocerkiewna), „Basen” (ulica Króla Zygmunta). Rozgrywki między 
tymi drużynami odbywały się w każdą niedzielę bezpośrednio po mszy 
o godz. 9. Właśnie z tych drużyn młodzieżowych rekrutowali się późniejsi 
reprezentanci miasta.

Przez długie lata podporą tomaszowskiej drużyny byli bracia 
Wereszczakowie: Mietek (obrońca) i Kazik (ofensywny pomocnik) oraz 
Jerzy Jachimski (lewoskrzydłowy, środkowy obrońca-stoper), jeden z naj-
lepszych piłkarzy, jakich w ogóle wydała ziemia tomaszowska. To właśnie 
Jurek znalazł się na szpaltach „Przeglądu Sportowego” w związku z sen-
sacyjnym zwycięstwem w roku 1951 (2:1) – „B”-klasowej „Tomasovii” nad 
II-ligowym „Kolejarzem” Przemyśl w ramach rozgrywek o Puchar Polski. 
Jachimski należał nie tylko do najlepszych graczy na boisku, ale zasłynął 
z tego, że już w przeddzień meczu oświadczył redaktorowi Andrzejowi 
Wawrzyckiemu ze „Sztandaru Ludu”4: „My ten mecz wygramy!”.

W latach pięćdziesiątych znaczącą rolę w tomaszowskiej piłce nożnej 
odegrali ponadto: Mietek Ważny (skrzydłowy), Adam Cymbała (napastnik), 
Józef Gdański (skrzydłowy), Adam Szymusik (kapitalny lewy obrońca 
o żelaznej kondycji), Mietek Kudyba (obrońca grający z wielką fantazją, 
skutecznością i słomką w ustach), Tadeusz Sienkiel (pomocnik), Stefan 
Kwas (błyskotliwy napastnik, który słynął z tego, że potrafił „szczupa-
kiem” celnie skierować piłkę głową do bramki; w czasie studiów na 
UMCS tak bardzo się wyspecjalizował w grze w rugby, że przez kilka lat 
był członkiem kadry narodowej), Ryszard Węgrzyn (pomocnik, który jak 
„czołg” rozbijał ataki przeciwników i wspierał kolegów), Ryszard Czubek 

 4 A. W a w r z y c k i, Sportowe problemy Tomaszowa, „Sztandar Ludu”, nr 46 (225) z 19 XI 
1963 r.
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(pomocnik, niezawodny, trudny do przejścia piłkarz), Czesław Biernacki 
(pomocnik, zawsze uśmiechnięty i optymistycznie nastawiony), Heniek 
Wiśniewski (pomocnik, łącznik, niezwykle pracowity piłkarz, świetnie 
wytrzymujący kondycyjnie trudy walki na boisku, a także dobry tenisista 
stołowy), Romek Dąbal (napastnik, grał pięknie technicznie, delikatnie i nie 
faulował), Edek Papuga (skrzydłowy grający z niezwykłą determinacją), 
Bronek Dąbrowski (spokojnie i technicznie grający środkowy napastnik, 
przeprowadzał na boisku wiele efektownych i skutecznych kombinacji 
wspólnie z Mietkiem Ważnym i Adamem Cymbałą, które kończyły się 
zdobyciem bramki), Jan Dziedzic (szybki i bramkostrzelny napastnik), 
Stanisław Sachajko (napastnik, zawodnik o wielkiej ambicji, ofiarności, 
dobrej technice – jeden z nielicznych piłkarzy, którzy płakali po prze-
granych meczach), Ryszard Kędzierski (skrzydłowy; szybki, pomysłowy 
w rozgrywaniu piłek na polu karnym, w czasie jednego z wyskoków do 
górnej piłki zderzył się z obrońcą, doznając przykrej i nieodwracalnej 
kontuzji nosa), Czesław Palak (obrońca wkraczający do akcji jak huragan, 
był postrachem dla wszystkich napastników). Bramkarz Jan Rybak prze-
żywał emocjonalnie każdy mecz drużyny, często był kontuzjowany przez 
brutalnych napastników (dwukrotnie interweniowała karetka Pogotowia 
Ratunkowego). Jurek Jeż, Michał Bębnik i Kazik Wronka byli bramkarzami 
rezerwowymi.

W roku 1952 odnotowałem dwa wydarzenia, które trudno zapomnieć, 
a mianowicie: awans „Tomasovii” do tzw. Klasy Wydzielonej5 i „incydent” 
22 lipca na boisku przy ulicy Żwirki i Wigury. Pierwsze wydarzenie 
było radosne, fetowali go razem z nami kibice i wszyscy sympatycy piłki 
nożnej, wspomniany incydent był znacznie mniej miły z uwagi na cha-
rakter polityczny. A było to tak – z okazji peerelowskiego święta 22 Lipca 
na stadionie rozgrywany był mecz piłkarski pomiędzy drużynami LZS 
Majdan Górny i drugim zespołem „Tomasovii”. Do przerwy prowadziła 
drużyna z Majdanu. W czasie jej trwania otrzymaliśmy od Winniczuka 
– sekretarza klubu, polecenie, by wzmocnić naszych młodszych kolegów 
i uratować honor Tomaszowa. Weszliśmy na boisko w trójkę (Gdański, 
Dąbrowski, Bednarski) i dosłownie w kilka minut po rozpoczęciu drugiej 
połowy Bronek Dąbrowski strzelił bramkę. Wówczas przeciwnicy demon-
stracyjnie zeszli z boiska na znak protestu przeciwko udziałowi w grze 
zawodników z pierwszej jedenastki. Obecni na meczu „smutni panowie” 
z PUBP (Kątek i Śmiech) uznali to za sabotaż polityczny i aresztowali nas 
w szatni. Przeszedłem wówczas z kolegami rutynowe badania śledcze. 
Chciano koniecznie dowiedzieć się od nas, kto nam polecił zerwać mecz 
piłkarski w dniu święta państwowego. Była to oczywista bzdura i zbytnio 

 5 Był to jednocześnie obowiązek wystawiania do gry dwóch drużyn jako warunek sine 
qua non.
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przewrażliwiona wyobraźnia funkcjonariuszy. Po godzinie łagodnej tresury 
wróciłem do domu, ale tak ciężko przestraszony, że nawet rodzicom nie 
przyznałem się, gdzie byłem. Znacznie dłużej wypytywano moich kolegów.

W latach następnych (1953–1955) osłabiony zespół „Tomasovii” (więk-
szość z nas odeszła do wojska w jesieni 1952 r.) przeżywał wzloty i upadki; 
najpierw z powodu reorganizacji opuścił szeregi Klasy Wydzielonej, a na-
stępnie „A” klasy, by ku rozpaczy kibiców znaleźć się ponownie w klasie 
„B”. Jednak wielka determinacja działaczy sportowych6 (A. Winniczuk, 
H. Płoński, Cz. Rybicki), a przede wszystkim wsparcie finansowe ze strony 
Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” zdecydowanie pomogło 
dźwignąć się tomaszowskiej piłce nożnej i ponownie awansować do wyż-
szej klasy7. De facto był to sukces piłkarzy rodem z Tomaszowa oraz kilku 
świeżo pozyskanych zawodników z innych klubów (Rudnicki, Bencal, 
Szostakowski, Czerwiński, Cisło) i Josipowa – reemigranta ze Związku 
Sowieckiego, znakomitego napastnika, który po uzyskaniu zwolnienia 
z „Tomasovii” grał w klubach pierwszej ligi (m.in. w „Resovii” Rzeszów).

Z przykrością muszę jednak przypomnieć, że wystąpiły również zjawiska 
negatywne, ściśle związane z tym zasłużonym sukcesem. Dla wzmocnie-
nia drużyny dokonano kolejnych „zakupów” piłkarzy (wspaniałych!) ze 
znanych w Polsce klubów, takich jak: „Odra” Opole, „Skra” Częstochowa, 
„Legia” Warszawa, ŁKS, „Warszawianka” i „Lublinianka”, którzy stano-
wili odtąd trzon reprezentacyjnej jedenastki. Z rodowitych tomaszowian 
w podstawowym składzie utrzymali się tylko: Franciszek Kulik (bramkarz), 
Adam Szymusik (obrońca) i Zbigniew Kawałko (pomocnik). Krótko wy-
stępował także Jerzy Jachimski. Pozostali tomaszowianie – Jan Dziedzic, 
Marek Czaban i Bogdan Tarnowski, stanowili żelazną rezerwę i grali spo-
radycznie. Nic też dziwnego, że większość zawodników („weteranów”), 
rozgoryczonych podjętymi decyzjami przez Zarząd Klubu wycofała się 
w ogóle z czynnego uprawiania piłki nożnej (niektórzy z nich próbowali 
grać w drugim zespole „Tomasovii”, ale nic z tego nie wyszło). Zabrakło 
też wystarczającej motywacji dla piłkarzy z młodszych pokoleń.

Lata sześćdziesiąte to okres największych sukcesów tomaszowskie-
go sportu, w tym także drużyny piłki nożnej. Piłkarze pozyskani przez 
„Tomasovię” pozwalali realnie myśleć o awansie do drugiej Ligi Państwowej. 

 6 W latach powojennych wśród działaczy sportowych szczególnie wyróżnili się: Zygmunt 
Chodkowski, Bronisław Daniel, Antoni Wojtkowiak, Ignacy Malec, Józef Kostrubiec, Antoni 
Galisiewicz, Antoni Winniczuk, Henryk Płoński, Czesław Rybicki, Stanisław Leszczyński,  
Władysław Wiśniewski, Mikołaj Wiśniewski, Czesław Kurkiewicz, Tadeusz Witkowski,  
Zbigniew Oksiuta, Władysław Vogelgesang, Franciszek Turek, Czesław Tempes, Siergiej  
Szymusiuk, Jerzy Stożek i wielu jeszcze innych bezinteresownych działaczy sportowych. Fran-
ciszek Turek (1923–2008) zmarł 12 listopada w Warszawie; pochowany został na Ursynowie. 
Nekrolog zamieszczono w „ReWizjach Tomaszowskich”, nr 24 z 13 XII 2008 r.

 7 Klub przyjął w związku z tym nazwę MLKS (czyli Międzyspółdzielczy Ludowy Klub 
Sportowy) „Tomasovia”.
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Leonard Miklaszewski (partner Brychczego w „Legii”), popularny „Lolek”, 
finezyjny technik, napastnik, marzenie wielu klubów sportowych; bram-
kostrzelni skrzydłowi: Józef Kirsz i Tomek Marianowski; cudowni po-
mocnicy: Ryszard Siegiel i Marian Mońko; napastnicy: Wieczerzak, bracia 
Kleszczyńscy (Janusz i Stefan); obrońcy: Henryk Dziupiński, znany na 
boisku jako „Dziubek”, precyzyjnie wykonujący rzuty wolne: Bogdan 
Hałaszewski, Marian Mikuszewski, Antoni Satuła, Kasprzyk i wreszcie 
wspaniali bramkarze: Piotr Mizera, Franciszek Kulik i Tadek Czerwiński 
– dawali wręcz gwarancję, że tak się stanie!

Początkowo trenerem „nowej” drużyny „Tomasovii” był Helmut 
Auguścik – trener II klasy państwowej. Na prowadzone przez niego tre-
ningi przychodziły tłumy kibiców, by podziwiać wszechstronne ćwiczenia 
i znakomitą technikę zawodników. W sezonie 1962/1963 drużyna grała 
dobrze, ale zdobyła ogółem tylko 17 punktów. Nieoczekiwanie też wypły-
nęła sprawa okupacyjnej przeszłości trenera, który jak większość Ślązaków 
służył w niemieckim wojsku, tyle tylko że w formacji, która nosiła trupie 
główki na czapkach. W porozumieniu z władzami powiatowymi, bez roz-
głosu, podjęto decyzję o natychmiastowym zwolnieniu Helmuta Auguścika 
z funkcji trenera i wychowawcy piłkarskiej młodzieży.

Drużyna „Tomasovii” w rozgrywkach piłkarskich o mistrzostwo klasy „B” w 1956 r. 
Boisko sportowe przy ulicy Żwirki i Wigury. W tle „Sokolnia”. Stoją od prawej:  
Józef Gdański (kapitan zespołu), Kazimierz Wronka, Czesław Palak, Jerzy Jachimski, 
Ryszard Kasprzyk, Mieczysław Ważny, Stefan Kwas, Czesław Biernacki, Henryk  
Wiśniewski, Adam Szymusik, Edward Papuga (zbiory Muzeum Regionalnego w Toma- 

szowie Lubelskim)
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W lipcu 1963 r. otrzymałem od Zarządu Klubu propozycję prowadze-
nia zajęć z pierwszym zespołem „Tomasovii”. Wyraziłem na to zgodę 
i przez dwie rundy rozgrywek pełniłem funkcję trenera z wynagrodze-
niem 500 złotych miesięcznie (była to mniej więcej 1/15 część uposażenia 
Auguścika – trenera o wysokich kwalifikacjach)8.

W pracy z zespołem złożonym z zawodników bardzo dobrze wyszkolo-
nych technicznie główną uwagę zwróciłem na sprawność fizyczną i żelazną 
kondycję obliczoną nie na 90, ale na 120 minut gry. Piłkarze ćwiczyli na 
sali, zdobywali „Monte Cassino” (stroma górka na Siwej Dolinie za strzel-
nicą), biegali „wężykiem” po trybunach, bawili się z piłką na nierównym 
piaszczystym terenie, biegali na czas 100 i 400 metrów. I to mi się udało! 
W drugiej połowie meczu nie mogły dotrzymać nam tempa nawet najlepsze 
zespoły lubelskie i nie tylko.

W spotkaniach towarzyskich „Tomasovia” miała już wcześniej na 
swym koncie wartościowe zwycięstwa nad II-ligowymi drużynami: „Stali” 
Mielec (2:1), „Wawelu” Kraków (3:2), „Karpat” Krosno (2:1) i II-ligowym 
„Partyzantem” Bardiejów ze Słowacji (6:4). Pod moim kierownictwem 
w rozgrywkach ligowych gromiliśmy renomowane zespoły, w tym treno-
waną przez Staszka Żołnierowicza WKS „Lubliniankę” aż 5:0! Szczególnie 
dramatyczny był mecz w Kraśniku ze „Stalą”. Prowadziliśmy już dwa 
zero i o mały włos nie przegralibyśmy całego spotkania. Dostałem wtedy 
rozstroju żołądka, a tomaszowscy kibice, których tak wielu przyjechało 
taksówkami miejskimi, ze zdenerwowania obgryzali paznokcie.

Była realna szansa na wywalczenie awansu do II Ligi Państwowej, ale 
nic z tego nie wyszło. Prezes Henryk Płoński powiedział wprost: „Czy 
Ty chcesz, żebym cały PZGS puścił z torbami? W drugiej lidze wyjazdy 
są tak kosztowne, że nie wytrzymamy”. I wszystko się nagle „rypło”. 
Podejrzewam, nie bez uzasadnionych podstaw, że dwa ostatnie mecze 
„sprezentowano” „Motorowi” Lublin. W każdym razie w czasie spotkania 
w Tomaszowie, które decydowało o zajęciu pierwszego miejsca w tabeli 
z prawem gry o wejście do II Ligi, zostałem przezornie odsunięty od 
prowadzenia drużyny. W pierwszej połowie padły dwie bramki strzelone 
główką z wysokości pola karnego przez skrzydłowych „Motoru”. W czasie 
przerwy w meczu zjawiłem się w szatni i grzecznie ostrzegłem zawodników, 
że jeżeli ponownie do naszej bramki wpadną takie „szmaty”, to sprawę 
z urzędu skieruję do prokuratury (byłem w tym czasie przewodniczącym 
Powiatowego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki). To w jakimś sensie 
poskutkowało, ponieważ druga połowa była już bezbramkowa, ale z za-
jęcia pierwszego miejsca w tabeli wyszły „nici”, a ja w tych warunkach 

 8 Po kilku latach (w 1967 r.) odszedł także wybitny piłkarz (obrońca) „Tomasovii” To-
siek Satuła. Został usunięty z miasta na wniosek zazdrosnego męża, który był jednocześnie 
dyrektorem Banku i I sekretarzem KM PZPR.
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zrezygnowałem z dalszego prowadzenia drużyny. Pozostała mi tylko 
pewna miła satysfakcja, że się sprawdziłem jako trener piłkarski, pomimo 
to że pasjonowałem się zupełnie innymi dyscyplinami sportu, ale o tym 
w dalszej części wspomnień.

Andrzej Wawrzycki, redaktor sportowy „Sztandaru Ludu”, w artykule 
Sportowe problemy Tomaszowa9 był łaskaw zamieścić krótką wzmiankę o tym 
epizodzie z mojej biografii, pisząc: „Od lipca (1963 r.) pierwszą drużynę 
trenuje społecznie instruktor mgr Waldemar Bednarski, nawiasem mówiąc, 
przewodniczący PKKFiT, a że robi to dobrze świadczą same wyniki”.

SUKCESY TOMASZOWSKICH SIATKARZY

Drugą dyscypliną sportową, która szeroko rozsławiła imię naszego 
miasta w województwie i kraju, była piłka siatkowa. Historia tej dyscypli-
ny jest bogata i wiąże się nierozerwalnie z jednym nazwiskiem – Antoni 

 9 A. W a w r z y c k i, Sportowe problemy Tomaszowa.

Rewelacja jesiennej rundy rozgrywek mistrzowskich – piłkarze „Tomasovii”. Stoją 
(od lewej): kierownik drużyny Stanisław Kluczyński, Zbigniew Kawałko, Leonard 
Miklaszewski, Henryk Dziupiński, Ryszard Siegel, Józef Kirsz, Janusz Kleszczyński, 
Adam Szymusik i trener Waldemar Bednarski. Klęczą: Bogdan Hałaszewski, Franciszek 

Kulik, Tomasz Marianowski i Marian Mońko (zbiory autora)
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Winniczuk. Na wiosnę 1946 r. powrócił on z łagrów sowieckich, gdzie 
przebywał za karę, że był Polakiem i żołnierzem Armii Krajowej. Ten 
rodowity komarowianin osiadł na stałe w Tomaszowie, ożenił się i od tej 
pory rozpoczęła się długa i wspaniała kariera naszej drużyny piłki siatko-
wej. Cechą charakterystyczną tej dyscypliny było to, że od początku o jej 
wzlotach i upadkach decydowali młodzi ludzie emocjonalnie związani 
z miastem10 i że wszystkich zawodników jak klamrą spinał Winniczuk, 
zawodnik i trener w jednej osobie. Tylko w czasie przygotowań do po-
ważniejszych spotkań ligowych oraz imprez ogólnopolskich (Puchar Polski, 
turnieje regionalne, jak np. w Borach Tucholskich czy na Podhalu) pomagał 
mu w prowadzeniu zajęć i ustaleniu odpowiedniej taktyki gry Kazimierz 
Wójtowicz – znakomity zawodnik i trener, ojciec Tomka, reprezentanta 
Polski i olimpijczyka w latach świetności tej dyscypliny sportowej.

„Moda” na piłkę siatkową sprawiła, że stała się ona bardzo popularna 
także na terenie powiatu tomaszowskiego. Silne zespoły siatkarskie powstały 
w Siemierzu, Tyszowcach, Tarnoszynie i Wożuczynie. W roku 1962 dru-
żyna z Tarnoszyna w składzie: Karol Sierleczko, Józef Tomczyszyn, Józef 
Wawryszczuk s. Józefa i Józef Wawryszczuk s. Tomasza, Andrzej Kawalec 
i Eugeniusz Nowak pokonała w finale „Tomasovię” i reprezentowała powiat 
w rozgrywkach o Puchar Henryka Sienkiewicza w Wojcieszkowie, gdzie 
zajęła drugie miejsce po przegranej z drużyną gospodarzy.

W latach powojennych w Tomaszowie prowadzono systematycznie 
pracę szkoleniową z młodzieżą; co jakiś czas pojawiały się w zespole 
„Tomasovii” „nowe twarze” – utalentowani młodzi chłopcy, jak Humiński, 
Bojarzeń, Twarowski, Kędzierski. Drużynę reprezentacyjną poważnie 
wzmocnili zawodnicy pozyskani z zewnątrz, którzy potem w większości na 
stałe związali się z Tomaszowem, np. Czesław i Bronisław Szewczukowie 
z Siemierza, Marian Kuźniarz z Łaszczówki, Jerzy Stożek z Poznania (ab-
solwent WSWF), Jan Macioch z Grabowca, Marian Drobek z Hruszowa, 
Jan Wypych z Zamościa (grał krótko) czy też Janusz Popławski i Tadeusz 
Woźniacki z Lublina, którzy dojeżdżali tylko na mecze.

Największy sukces odnotowali siatkarze „Tomasovii” w latach sześć-
dziesiątych, kiedy wywalczyli awans do II Ligi Piłki Siatkowej, wygrali 
wiele znaczących turniejów ogólnopolskich i bezsprzecznie należeli do 
najlepszych drużyn Ludowych Zespołów Sportowych w Polsce. Ogromnym 

10 Tadeusz Witkowski, Zbigniew Oksiuta, Kazimierz Dzikowski, Jan Sachajko, Bogdan 
Jakubiuk, Jerzy Kaptur, Zbigniew Kaptur, Zdzisław Pliżga, Stanisław Szkolnikowski, Józef 
Gorzelski, August Zarzycki, Adam Szymusik, Wacław Gdański, Józef Motyka, Eugeniusz 
Cioch, Józef Janicki, Tadeusz Janicki, Jan Dziedzic, Wiesław Semczuk, Kazimierz Semczuk, 
Zenek Złotnik, Jerzy Ostrowski, Marian Małecki, Stanisław Siuda, Marian Kuźniarz, Mieczy-
sław Dąbrowski, Jerzy Jachimski, Stanisław Szkałuba, Dyzio Jarmułowicz, Antoni Winniczuk, 
bracia Szewczukowie (Bronisław, Czesław i Józef), Zdzisław Bednarczyk i wielu innych. 
J. J a c h i m s k i, Wspomnienia sportowe..., s. 46.
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sukcesem było wywalczenie w Czarnym Dunajcu w 1962 r. mistrzostwa 
Polski LZS. W pokonanym polu znalazły się „same sławy” – wspomina 
Jurek Jachimski11 – między innymi: LZS Katowice (3:2) i LZS Czarny 
Dunajec (3:1). Autor wspomnień podkreśla jednocześnie, że sukces ten 
drużyna tomaszowska zawdzięczała Antoniemu Winniczukowi i trenerowi 
Marianowi Drobkowi.

Dzięki siatkarzom Tomaszów był świadkiem atrakcyjnych spotkań 
w ramach rozgrywek o mistrzostwo II Ligi. Do historii przeszły stojące na 
bardzo wysokim poziomie spotkania z AZS Olsztyn, „Gwardią” Białystok, 
AZS AWF Warszawa, „Koroną” Kielce czy też drużynami lubelskimi: AZS 
Lublin, „Motorem” Lublin, „Avią” Świdnik i „Technikiem” Zamość. Na 
mecze do Hali Sportowej przychodziło wówczas po kilkaset osób, ponie-
waż każdy chciał zobaczyć „naszych”, jak wspaniale grają i wygrywają. 
Doping był oszałamiająco głośny, jak na meczu piłkarskim.

Podstawową szóstkę przeważnie tworzyli: Jerzy Stożek, Jan Macioch, 
Tadeusz Woźniacki, Janusz Popławski, Marian Drobek, Czesław Szewczuk, 
Bronisław Szewczuk i Marian Kuźniarz, który z racji fenomenalnej skocz-
ności i silnych zbić nazwany został „młotkiem” przez kibiców AZS AWF 
(w hali na Bielanach). Błyskotliwie potrafił zagrać Czesław Szewczuk, 
bardzo dobry technicznie, stosując różnorodne uderzenia (często hakiem 
przy zagrywce). Skutecznie i na równym poziomie grali też inni zawodnicy 
(Macioch, Stożek, Bronisław Szewczuk, Wypych i Woźniacki). Zadziwiał 
kibiców Marian Drobek, chudy jak Gandhi, a jakże skutecznie i mądrze 
atakujący pod siatką.

Pod skrzydłami starych „repów” wyrastały nowe kadry i zasilały drużynę 
„Tomasovii”. W liceum „na górce” wspaniałą pracę trenerską wykonywał 
Jerzy Stożek, nauczyciel wychowania fizycznego, kształcąc i wychowując 
młodych siatkarzy, przyszłych wicemistrzów Polski szkół średnich. Były 
to lata kiedy o tomaszowskiej siatkówce zrobiło się głośno w całym kraju. 
Rumienił się ze szczęścia „ojciec chrzestny” wszystkich sukcesów Antoni 
Winniczuk, dalej był niezmordowany w rozwijaniu i upowszechnianiu 
tej dyscypliny, mimo iż coraz częściej skarżył się na bóle wątroby i serca 
(zmarł w wieku 58 lat).

Klub sportowy „Tomasovia” zorganizował również sekcję żeńską piłki 
siatkowej. W jej skład wchodziły początkowo następujące zawodniczki: 
Zofia Szołomiak, Maria Rzeszowska, Zofia Frąc, Danuta Oksiuta, Jadwiga 
Oksiuta, Maria Gawryś, Maria Vogelgesang, Janina Atoniewicz. Po krótkim 
okresie spotkań wyłącznie towarzyskich na początku lat pięćdziesiątych 
powstała w województwie żeńska „A” klasa w piłce siatkowej. Z inicjatywy 
Zofii Szołomiak, która pełniła funkcję kapitana drużyny, w krótkim czasie 

11 J. J a c h i m s k i, Wspomnienia sportowe...
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dołączyły liczne dziewczęta ze szkół średnich Tomaszowa: Janina Werhun, 
Irena Gdańska, Halina Wysocka, Danuta Sienkiel, Jadwiga Tarnowska, 
Alicja Palak, Krystyna Maścibroda, Krystyna Pilipczuk, Halina Turzyniecka, 
Irena Jarczak i Sabina Pliżga. Od roku 1955 drużyna żeńska brała udział 
w rozgrywkach wojewódzkiej klasy „A”, ale bez znaczących sukcesów 
i w 1961 r. nastąpiło rozwiązanie sekcji12.

TENIS STOŁOWY, CIĘŻKA ATLETYKA  
I GIMNASTYKA SPORTOWA

Początki tenisa stołowego były fatalne, przynajmniej dla mnie. W roku 
1945 w suterenach gimnazjalnych stał tandetny, wykonany z ordynarnej 
dykty zielony stół do ping-ponga – jak wtedy powszechnie mówiono. Dwie 
osoby grały (odbijały byle jak), a kilkanaście czekało na swoją kolejkę. 
Wśród chłopców początkowo najlepiej odbijał celuloidową piłeczkę Bogdan 
Jakubiuk, bardzo dobry piłkarz i siatkarz, a spośród kobiet urocza Zosia 
Trentowska, po kolejnych mężach Szołomiak i Barbara, oraz nasza kole-
żanka gimnazjalna Jadzia Oksiuta, popularna „Wiśka”. Ale do rzeczy. Tak 

12 Tamże, s. 35.

Finały Mistrzostw Polski LZS w Wolsztynie k. Poznania 28–30.08.1964 r. III miejsce 
drużyny piłki siatkowej „Tomasovii”. Stoją (od prawej): Marian Drobek, Antoni  
Winniczuk, Jan Macioch, Jerzy Kot, Jerzy Stożek, Czesław Szewczuk, Marian Kuźniarz, 

Bronisław Szewczuk (zbiory Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim)
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naprawdę kariera tej dyscypliny sportowej rozpoczęła się dopiero w 1947 r., 
kiedy klub tomaszowski przeszedł pod patronat Zrzeszenia Sportowego 
„Spójnia”. Znalazły się wówczas duże pieniądze na zakup wyczynowych 
stołów i dobrego sprzętu (rakietek i piłeczek zagranicznych marki „Halex”). 
Otrzymaliśmy także w prezencie od p. Filiksa, szefa Wojewódzkiej „Spójni”, 
dobrego trenera w osobie pana Wysockiego, rodem z Warszawy, który 
szybko zadomowił się w Tomaszowie, i to na długie lata.

W latach szkolnych rywalizowałem w tej dyscyplinie ze zmiennym 
szczęściem z wieloma kolegami, ale przede wszystkim ze Staszkiem 
Sachajko, Bronkiem Dąbrowskim i Adamem Szymusikiem. Spośród znacz-
nie starszych naszych kolegów wyróżniał się nieźle już grający Wacław 
Gdański „Gaca” – dobry piłkarz, bramkarz „Tomasovii”.

W latach pięćdziesiątych grałem na tyle dobrze, że w pokonanym polu 
pozostawiłem wszystkich przeciwników, zdobywając tytuł mistrza miasta 
w czasie turnieju, który odbył się w listopadzie 1952 r., tuż przed odej-
ściem całej naszej grupy chłopców do wojska. Wielka w tym była zasługa 
moich „nauczycieli” z Lublina – Staszka Sztejna, akademickiego mistrza 
Polski, i Zdzisława Hermana, mistrza seniorów województwa lubelskiego 
w tenisie ziemnym i stołowym13.

Były lata, kiedy trenowałem codziennie z przygodnymi partnerami, ale 
najczęściej był to Adam Szymusik i Andrzej Hamerski, mój młodszy kolega 
gimnazjalny, który doszedł do całkiem przyzwoitej formy. W latach służby 
wojskowej w Marynarce Wojennej (1952–1955) grałem rzadko, przeważnie 
z moimi przełożonymi, i to o przepustkę lub kartę urlopową; łatwe to było 
zadanie, bo oficerowie przeważnie nie grzeszyli ani dobrą techniką, ani 
inteligencją, ale zabawa się skończyła, gdy doszli do wniosku, że bawię 
się z nimi w kotka i myszkę.

Po ukończeniu służby wojskowej trenowałem codziennie po kilka godzin 
w sali gimnastycznej „Sokoła”, korzystając z uprzejmości i zainteresowania 
tą dyscypliną sportu Władysława Vogelgesanga, przewodniczącego PKKFiT. 
W roku 1956 reprezentowałem barwy Tomaszowa zarówno w meczach 
towarzyskich, jak i w rozgrywkach Zamojskiej Ligi Tenisa Stołowego 
i najczęściej zdobywałem komplet punktów. Miałem ogromną satysfakcję 
z pokonania takich zawodników, jak m.in. Ryszard Burzyński, Rudnicki, 
Skonecki, zwany „Maryśką” (bardzo dobry piłkarz „Hetmana” Zamość), 
Malinowski, Jonas, Rams, Maślony, Szostakowski, którzy należeli do naj-
lepszych tenisistów stołowych na Zamojszczyźnie, a nawet Lubelszczyźnie 
(Burzyński i Rudnicki). Jurek Jachimski, wspominając rewanżowy mecz 
z sympatycznym zespołem z Lubaczowa (1956) kierowanym przez Jurka 
Trybkę (notabene tomaszowianina), był łaskaw napisać, że „prymat w tym 

13 W czasie kilkumiesięcznych studiów na KUL-u (październik 1951–styczeń 1952) byłem 
członkiem sekcji tenisa stołowego (treningi odbywały się w baraku przy ul. Obrońców Pokoju).
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spotkaniu trzymał Waldemar Bednarski, który wygrał wszystkie walki po 
3:0, a Bronisław Dąbrowski wygrał tylko jedno spotkanie”14. Gorzej jednak 
było z moimi kolegami, którzy przeważnie przegrywali swoje pojedynki. 
W roku 1956 zdobyłem któryś tam raz z rzędu tytuł mistrza powiatu to-
maszowskiego, pozostawiając w pokonanym polu bardzo dobrze grającego 
w ataku Edmunda Mączkę z Tyszowiec, w późniejszych latach nauczyciela 
i dyrektora jednej ze szkół podstawowych.

W czasie studiów historycznych na UMCS (1956–1961) grałem zawod-
niczo w „Gwardii” Lublin, ale bez ewidentnych sukcesów. Po powrocie do 
Tomaszowa i po krótkiej pracy w PZGS z inicjatywy Henryka Płońskiego 
objąłem stanowisko przewodniczącego PKKFiT. Przez kilka lat „żyłem” 
z uprawiania sportu wyczynowego w kilku dyscyplinach. Zawodniczo 
zajmowałem się podnoszeniem ciężarów (waga lekka, średnia i półciężka) 
i sześciobojem ciężarowym15, zdobywając medalowe miejsca (srebro, brąz) 
na mistrzostwach województwa lubelskiego. W ramach TKKF „Znicz” 
zorganizowałem i prowadziłem sekcję gimnastyki sportowej dziewcząt 
i chłopców ze szkół podstawowych. Zdobyłem ostatni tytuł mistrza po-
wiatu w tenisie stołowym (12.01.1962), wygrywając w finale z niezwykle 
dynamicznym i technicznie grającym Tadeuszem Bełzem z „Tartaku” 
Tarnawatka.

W roku 1962 byłem współorganizatorem mistrzostw województwa lu-
belskiego w tenisie stołowym. Do Tomaszowa przyjechało wówczas wielu 
sławnych tenisistów, m.in. dwukrotny mistrz Polski (1950 i 1951) Tadeusz 
Patyński. Wystartowałem na tych mistrzostwach w mikście z partnerką 
Zofią Szołomiak. W ćwierćfinale, mimo prowadzenia już 2:0, przegraliśmy 
2:3 z późniejszymi mistrzami województwa Staszkiem Sztejnem i Bożeną 
Trzaskowską.

Z ciężkoatletyką zetknąłem się dość przypadkowo. Po powrocie z woj-
ska zaproponowano mi uczestnictwo w miesięcznym kursie podnoszenia 
ciężarów i kulturystyki w Przemyślu. Pojechałem, poznałem technikę 
podnoszenia, zdałem egzamin i od stycznia 1956 r. rozpocząłem pracę 
instruktorską na terenie powiatu tomaszowskiego. Równolegle prowa-
dziłem trzy sekcje w Tomaszowie, Wożuczynie i Machnowie Nowym 
(później w Dyniskach, gdzie Ludwik Kulpa był kucharzem). Z zawodni-
ków, których wtedy szkoliłem, dobrze zapamiętałem przede wszystkim 
Kulpę, wszechstronnego sportowca (biegał, skakał, jakiś czas walczył jako 
bokser w klubie milicyjnym „Gwardia” Słupsk; z tego okresu pamiętam 
jego opowieść o walce z mistrzem Polski i Europy Józefem Pisarskim: 
był już osiem razy na deskach, ale w trzeciej rundzie omal nie wyrzucił 

14 J. J a c h i m s k i, Wspomnienia sportowe...; zbiory prywatne autora.
15 W jego skład wchodziły następujące konkurencje: wyciskanie, rwanie, bieg 60 m, pły-

wanie 50 m, sześcioskok obunóż, rzut kulą oburącz do tyłu – punktacja wg tabeli fińskiej.
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przeciwnika za liny, co było największą sensacją ówczesnych walk ligo-
wych w Polsce!), braci Mireckich (wszyscy z sekcji w Machnowie), Blachę 
z Wożuczyna (potężnego mężczyznę startującego w wadzie ciężkiej) oraz 
młodego chłopca Zdzisława Humińskiego z Tomaszowa (później wszech-
stronnego sportowca).

W maju 1956 r. skleciłem reprezentację powiatu i wystartowałem na 
mistrzostwach województwa lubelskiego Ludowych Zespołów Sportowych, 
które odbyły się w Rudej Hucie koło Chełma. Przegraliśmy finał z drużyną 
gospodarzy, w której brylowali nieźli technicy, dobrzy ciężarowcy bracia 
Bieleccy. Z drużyny tomaszowskiej najlepiej wypadli: Kulpa i Blacha, 
którzy zdobyli tytuły mistrzowskie; ja zająłem drugie miejsce w wadze 
lekkiej ze śmiesznym już dzisiaj wynikiem 196 kg (w trójboju!). I to była 
pierwsza runda mojej przygody z podnoszeniem ciężarów. W czasie 
pobytu w Lublinie (studia) startowałem jako zawodnik w „Gwardii” 
Lublin i uzyskałem znacznie lepszy wynik w trójboju, bo 260 kg (90, 70, 
100), a po jej rozwiązaniu w 1958 r. założyłem własną sekcję i oficjalnie 
reprezentowałem na zawodach drużynę „Tomasovii”. W Lublinie treno-
wali wówczas ze mną studenci: Mirek Prandota, Franek Mazurek, Roman 
Miącz, Jerzy Leszczyński i Edward Władysiuk; pozostali członkowie 
sekcji trenowali indywidualnie (Wiesław Pakosz-Pakosik, Ludwik Kulpa, 
Marian Jóźwik i inni), dojeżdżając tylko na zawody16. Wszystkie koszty 
pokrywał albo MLKS „Tomasovia”, albo Rada Powiatowa LZS łącznie 
ze skromnym honorarium dla mnie jako instruktora i kierownika sekcji. 
W roku 1961 sytuacja się diametralnie odwróciła, ponieważ po ukończeniu 
studiów podjąłem pracę w Tomaszowie i tutaj teraz mieściła się baza mo-
jej sekcji; „lubliniacy” dojeżdżali na zawody i propagandowe pokazy. Do 
sekcji wstąpiło wielu młodych i silnych chłopców, głównie z Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa i Liceum im. Bartosza Głowackiego, m.in. Henryk 
Dziki, Jerzy Kogut, Krzysztof Kogut, Mazur (późniejszy notariusz), Stanisław 
Wybranowski, Emil Suwała, Jerzy Krawczyk, Mieczysław Chyżyński oraz 
Nowicki, Owsicki i Kołodyński. Na treningi dojeżdżali również Ludwik 
Kulpa i Marian Jóźwik z Machnowa.

Mając tak duży wybór utalentowanej młodzieży, zmontowałem 
silną reprezentację, która była mieszaniną młodości z rutyną (stara 
„gwardia” lubelska i Ludwik Kulpa). Dwukrotnie zespół „Tomasovii” 
był drużynowym mistrzem województwa lubelskiego w podnoszeniu 
ciężarów. Indywidualnie tytuły zdobywali: Wiesław Pakosz-Pakosik, 
który był bezkonkurencyjny w wadze ciężkiej, Roman Miącz, Franciszek 
Mazurek, Mirek Prandota, Henryk Dziki, Edward Władysiuk i Waldemar 
Wojciech Bednarski.

16 26 lipca 1959 r. daliśmy pokaz podnoszenia ciężarów w Tomaszowie z okazji uroczy-
stości związanych z oddaniem do użytku nowego Stadionu Sportowego w dzielnicy Koszary.
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W roku 1964 sekcję MLKS „Tomasovii” przejął Wiesław Pakosz-Pakosik, 
absolwent WSWF we Wrocławiu i trener II klasy w podnoszeniu ciężarów, 
który równolegle prowadził zajęcia wychowania fizycznego w Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa. Wszyscy chłopcy, zdrowi i silni, musieli przejść 
podstawowy kurs z zakresu techniki podnoszenia ciężarów. Trener Pakosik 
wychował wielu znakomitych zawodników, w tym Grabowskiego, repre-
zentanta Polski, oraz liczących się w kraju: Owsickiego, Kołodyńskiego 
i Wybranowskiego.

Z gimnastyką sportową zetknąłem się w czasie służby w Marynarce 
Wojennej; wspólnie z moimi nieodłącznymi kolegami Tadeuszem Żmiją 
z Bielska-Białej i Julkiem Łozińskim z Katowic spędzałem wiele wolnych 
godzin od służby w ogródku sportowym, gdzie były do naszej dyspozycji 
poręcze gimnastyczne, drążek, kółka, drabina i liny do wspinania. Po żmud-
nych ćwiczeniach doszedłem z kolegami do niezłej techniki wykonywania 
tzw. 12 ćwiczeń oficerskich (wspierania w przednim i tylnym zamachu, 
różne kołowroty, stójki na poręczach i efektowne zeskoki z przyrządów 
jako zakończenie ćwiczeń). Następnie opanowałem nieźle elementy z dru-
giej i pierwszej klasy sportowej (obowiązkowe), do perfekcji opanowałem 

Najsilniejsi ciężarowcy Lubelszczyzny w latach 1964–1965: Mieczysław Chyżyński, Jan 
Pakosik, Józef Owsicki, Franciszek Kosiorski, Leon Gomółka, Wacław Kołodyński, trener 
Wiesław Pakosz-Pakosik (zbiory Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim)
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kołowroty na poręczach i zeskoki zawrotką przez stanie na rękach. Te umie-
jętności doskonaliłem podczas studiów w Lublinie pod okiem wspaniałego 
trenera i człowieka – Rysia Skubiszewskiego w ramach sekcji gimnastycznej 
TKKF „Sokół”. W czasie licznie organizowanych przez prezesa Antoniego 
Gierasia17 pokazów w miastach Lubelszczyzny (Kazimierz Dolny, Lublin, 
Krasnystaw, dwukrotnie w Tomaszowie) byliśmy podziwiani i gorąco 
oklaskiwani przez widzów. Z notatek prasowych wynikało, że „najwięcej 
braw zbierał Bednarski”, ale tak naprawdę to byli chłopcy, którzy znacz-
nie lepiej ode mnie ćwiczyli, m.in. Rysiek Augustyniak, wszechstronny 
gimnastyk i kulturysta. Wspaniale kręcił nachwytem olbrzyma na drążku 
(czego mu zazdrościłem) oraz wykonywał trudne ćwiczenia na kółkach. 
Przyznaję jednak, może nieskromnie, że byłem dobry na poręczach i to 
z szacunkiem potwierdzali moi koledzy z sekcji gimnastycznej.

W jesieni 1961 r. zorganizowałem w Tomaszowie sekcję gimnastyki 
sportowej dziewcząt i chłopców. Chętnych było dużo, trafiła wówczas 
do mnie młodzież ze szkół podstawowych nr 1 i 2, z klas od czwartej do 
szóstej. Jeszcze dzisiaj, po pięćdziesięciu kilku latach, bezbłędnie odczytuję 
nazwiska tego pierwszego „naboru”: Danuta Czyszakiewicz, Irka Łoboda, 
Zofia Oleszczuk, Teresa Maciejska (występowała potem w cyrku), Halinka 
Czerniecka, Irka Kulaszyńska, Włodek Czystowski (jeden z najzdolniej-
szych, jacy trafili do mojej sekcji, olbrzymi talent), Waldek Kostrubiec, 
Janusz i Wiesław Kudliccy, Zbyszek Krzyżanowski, Todek Dworzycki, 
Jurek Biront, Bolek Biront, Stasio Biront (najmłodszy z grupy chłopców, 
pięcioletni zaledwie), a także Warmiński, Mazur, Jakubowski, Brodowski, 
Tomek Ślęzakiewicz, Jasio Cymbała (po studiach wysoka figura w hierarchii 
kościelnej – kanclerz w Kurii Biskupiej w Olsztynie) i wielu, wielu innych 
wspaniałych chłopców. W latach następnych doszły jeszcze malutkie, 
młodziutkie: Ania Tytuła i Ania Turek (zdobyła mistrzostwo Warszawy 
w klasie młodzieżowej, ale już jako zawodniczka „Legii”) oraz chłopcy 
z drugiego naboru, którzy zaszli najwyżej, zdobywając klasę mistrzowską 
w gimnastyce sportowej, a mianowicie: Andrzej Harbuziński i Cezary Rosik 
(tomaszowska milicja tak obrzydziła mu życie jako członkowi „Solidarności”, 
że w roku 1982 wyjechał z żoną i dziećmi na stałe do Szwecji i tam po-
dobno prowadzi sekcję gimnastyczną – wspaniale!). Niektórzy z młodych 
uczestników zajęć gimnastycznych nie wytrzymywali trudów ciężkich tre-
ningów i odeszli, ale ci, którzy pozostali, święcili sukcesy na mistrzostwach 
wojewódzkich i spartakiadach ogólnopolskich w gimnastyce sportowej.

17 Był to wspaniały człowiek, organizator Klubu TKKF „Sokół” w Lublinie, zasłużony jak 
niewielu w tym mieście dla rozwoju sportu „dla zdrowia” i zachowania jak najdłużej dobrej 
sprawności fizycznej. Na kilka miesięcy przed odejściem na wieczną wartę (zmarł w styczniu 
2013 r.) przekazał mi pamiątkową odznakę przedwojennych „Sokołów”; przyjąłem ją jako 
wielkie wyróżnienie.
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W sierpniu (24 i 25) 1963 r. z liczną grupą moich wychowanków 
i sympatyków Ogniska TKKF „Znicz” w Tomaszowie wziąłem udział 
w Wojewódzkim Zlocie Ognisk TKKF w malowniczej miejscowości nad 
jeziorem Piaseczno. Odnieśliśmy tam spory sukces, zajmując w ogólnej 
punktacji drugie miejsce. W nagrodę otrzymaliśmy kajak-składak i nowiut-
ki batut lotniczy do ćwiczeń akrobatycznych. Naszą obecność na zlocie 
zauważył dziennikarz „Sportu dla Wszystkich”, który w artykule TKKF 
Lublin ma głos napisał:

Na zakończenie odbył się piękny pokaz gimnastyki artystycznej dziewcząt i chłopców ze 
szkół podstawowych Tomaszowa Lubelskiego. Pokaz prowadził mgr Waldemar Bednarski, 
były kulturysta18.

W maju 1966 r. reprezentacja połączonych sekcji gimnastycznych TKKF 
„Znicz” (trener W. W. Bednarski) i MKS (trener Barbara Lis) zajęła trzecie 
miejsce na spartakiadzie w Lublinie. Indywidualnie zwyciężyły wtedy: 
Maria Woś (MKS) w klasie młodzieżowej, Danuta Czyszakiewicz (TKKF 
„Znicz”) w klasie trzeciej. W klasie młodzieżowej drugie i trzecie miejsce 
zajęły także zawodniczki z Tomaszowa: Sabina Kudyba i Grażyna Tupcik 

18 TKKF Lublin ma głos, „Sport dla Wszystkich”, nr 19 z dnia 1 X 1963 r. W zlocie uczest-
niczyło 640 osób z 27 ognisk.

Zespół gimnastyczny TKKF „Znicz”. Stoją od lewej: Janusz Kudlicki, Włodzimierz 
Czystowski, Marian Hajduk, Teodor Dworzycki, Zbigniew Krzyżanowski, Jerzy Biront 

(1964) (zbiory autora)
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(obie z MKS). W konkurencji chłopców Waldemar Kostrubiec zwyciężył 
w klasie trzeciej, a Włodek Czystowski w klasie drugiej. Był to sukces, 
który sprawił mi wielką radość, ponieważ wychowankowie TKKF „Znicz” 
zdystansowali swoich rówieśników z Lublina i Chełma.

Reprezentacja województwa lubelskiego na Spartakiadę Centralną 
w Warszawie w 80% była oparta na młodzieży z tomaszowskich sekcji 
gimnastycznych. W Warszawie moi chłopcy – Waldek Kostrubiec i Włodek 
Czystowski, zaprezentowali się bardzo dobrze (rewelacyjny był Waldek). 
Niestety, gorzej niż się spodziewałem wypadła nasza mistrzyni, wspaniała 
gimnastyczka (ćwiczenia wolne i równoważnia) Danka Czyszakiewicz, 
która trzykrotnie podbiegała do „konika” i trzykrotnie zrezygnowała ze 
skoku, co potem fatalnie zaważyło na punktacji końcowej całej reprezentacji 
województwa lubelskiego.

U schyłku lat sześćdziesiątych godnie występowali na zawodach moi 
kolejni wychowankowie z drugiego naboru: Marysia Kordas (bardzo dobrze 
ćwiczyła na poręczach) oraz rasowi już gimnastycy: Cezary Leszek Rosik 
i Andrzej Harbuziński, który trafił potem do szkoły cyrkowej w Julinku, 
a po jej ukończeniu z dużym powodzeniem wykonywał trudne ćwiczenia 
na ruchomym trapezie pod kopułą cyrku. Po doznanej kontuzji obojczyka 
i zakończeniu pracy w cyrku osiadł na stałe w rodzinnym Tomaszowie. 

Trener W. W. Bednarski z najlepszą gimnastyczką – Danutą Czyszakiewicz w sali 
„Sokoła” (1964). W głębi Zofia Oleszczuk (zbiory autora)
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Działacze TKKF „Znicz” (Kaptur, Kędzierski i Vogelgesang) zwerbowali go 
do prowadzenia z młodzieżą zajęć z zakresu gimnastyki parterowej – akro-
batycznej. Byłem na jednym z pokazów ćwiczeń na batucie w wykonaniu 
wychowanków Andrzeja i z radością podziwiałem ich wysoki poziom.

INNE WYDARZENIA SPORTOWE,  
O KTÓRYCH WARTO PAMIĘTAĆ

Gwoli historycznej prawdy muszę przypomnieć, że obok wymienionych 
dyscyplin sportowych na przyzwoitym poziomie stała także tomaszowska 
lekkoatletyka oraz kolarstwo. Wielka w tym zasługa dwóch fanatycznych 
nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów w jednej osobie ze szkół 
średnich, a mianowicie: Jerzego Naumiuka („Siwy”, „Gała”) z Tomaszowa 
i Jana Gajuka z Tyszowiec. Lekkoatletyczne pojedynki tomaszowsko-tyszo-
wieckie były ozdobą corocznie organizowanych spartakiad powiatowych.

W kolarstwie takim mężem opatrznościowym był Kazimierz Masłyk 
– kolarz i kierownik sekcji kolarskiej MLKS „Tomasovii”. Asem toma-
szowskiego kolarstwa szosowego był Eugeniusz Mosór, który miał jeszcze 
jedno wspaniałe hobby, a mianowicie modelarstwo lotnicze. Dwukrotnie 
zdobył tytuł mistrza Polski modeli na uwięzi.

Przez długie lata odbywał się w Tomaszowie doroczny wyścig o Puchar 
Rejonu Eksploatacji Dróg Publicznych ufundowany przez dyrektora mgr. 
inż. Juliusza Otrockiego. Wyścig gromadził na starcie wielu dobrych kolarzy 
z klubów lubelskich, a także z innych województw, będąc jednocześnie 
dużą atrakcją dla społeczeństwa tomaszowskiego.

Ważnym wydarzeniem dla miasta było otwarcie starego, przedwojen-
nego basenu kąpielowego przy ulicy Stefana Żeromskiego. Nastąpiło to 
w roku 1962 po przeprowadzeniu prowizorycznego remontu, który pole-
gał na oczyszczeniu ziemnego dna i reperacji drewnianych ścian basenu. 
Miałem duże kłopoty z jego uruchomieniem, bo najpierw okazało się, że 
źródła rzeczki wypływającej spod starego cmentarza (Sołokiji) były już mało 
wydajne, by go napełnić, tak jak to robiono przed wojną, i trzeba było na 
gwałt bić studnię głębinową, co fachowo wykonał mistrz Romanowicz. 
Wystąpiły także trudności z uzyskaniem środków na jego ogrodzenie. Kiedy 
znalazły się odpowiednie fundusze i ogrodzenie wykonał pan Zieliński, 
doszły nieprzewidziane kłopoty z „sąsiadami”, którzy w nocy, po kryjomu, 
wrzucali do basenu różne ostre przedmioty (zbite butelki, szklanki, stare 
talerze itp.). Z tego powodu mieliśmy kilka wypadków skaleczeń i jakiś 
bardziej nerwowy osobnik napisał o tym do „Sztandaru Ludu”, tytułując 
swój tekst Basen czy bajoro? Sprawa była nieprzyjemna, ale na szczęście 
całą parą trwały prace żołnierzy z formacji KBW przy budowie zbiornika 
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retencyjnego w miejscowości Łaszczówka, który jako zalew miał stać się 
atrakcyjnym ośrodkiem rekreacyjnym już w roku 1963. Budowa tego zbiornika 
to był gest gen. Musia, Ukraińca rodem z Telatyna19. Nie obyło się jednak 
bez zgrzytów przy staraniach o środki finansowe na zakup odpowiedniego 
wyposażenia dla zatrudnionych ratowników (Stożek, Bojarzeń i Mamrocha). 
Dopiero gdy na inauguracji sezonu utopił się młody chłopak z Łaszczówki, 
natychmiast znalazły się odpowiednie fundusze. Kiedy w kwietniu 1964 r. 
przekazywałem moje sportowe gospodarstwo Marianowi Semionowiczowi, 
ośrodek był już nieźle przygotowany do obsługi turystów i amatorów 
sportów wodnych (rowery wodne, kajaki, łódź motorowa itp.). Marian 
wybudował ładną kawiarenkę oraz kilka murowanych domków turystycz-
nych. Przez pierwsze lata ośrodek prosperował wspaniale i wydawało się, 
że może być jeszcze lepiej. Jednak brak środków na jego stałą konserwację 
i rozbudowę zgodnie z założonym planem doprowadził do sytuacji, kiedy 
trzeba było podjąć decyzję o jego zamknięciu (Sanepid). W ten to nieskom-
plikowany sposób runęły wszystkie plany związane z rozwojem sportów 
wodnych, a przede wszystkim z masową nauką pływania. Łza się w oku 
kręci, gdy sobie przypomnę, że był taki czas, kiedy odnosiliśmy sukcesy 
również na zawodach pływackich. W roku 1956 Andrzej Sochan w czasie 
letniej spartakiady LZS w Lublinie zdobył złote medale w pływaniu na 
wszystkich dystansach, na których startował. Mnie udało się wtedy zająć 
drugie miejsce na 100 metrów w angielskim stylu marynarskim Over-Arm, 
w archaicznym już dzisiaj czasie dwóch minut. Instruktorem pływania był 
w Tomaszowie Czesław Kurkiewicz, pracownik Urzędu Skarbowego. Był 
on zagorzałym zwolennikiem i propagatorem budowy w mieście krytej 
pływalni, ale skończyło się na marzeniach, które mimo upływu 60 lat nie 
zostały zrealizowane. Być może, że jakieś fatum zawisło nad kresowym 
miastem.

W pierwszych latach powojennych w Tomaszowie był także boks. 
Sekcję bokserską prowadził Walery Karpul, słynny w Tomaszowie „Waluś”, 
niegdyś wszechstronny sportowiec, w latach przedwojennych uczestnik 
mistrzostw Polski w boksie, zapasach, podnoszeniu ciężarów i gimnastyce 
sportowej organizowanych przez Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. 
W prowadzeniu treningów pomagał mu Władysław Vogelgesang, świeżo 
upieczony instruktor bokserski po ukończeniu kursu u samego Feliksa 
Stamma! Kierownictwo sekcji spoczywało w ręku Ryszarda Gieleckiego 
(syna budowniczego stylowych hal targowych w Tomaszowie i właściciela 
okazałego budynku, w którym mieściło się prywatne kino). Opiekunem 
sekcji z dobrej i nieprzymuszonej woli był Ignacy Malec, nauczyciel mate-
matyki w Liceum im. Bartosza Głowackiego. Zajęcia odbywały się w po-

19 W czasie okupacji ukrywał się w Tomaszowie w mieszkaniu p. Gozdka, właściciela 
sklepu spożywczego przy ulicy Piekarskiej (W. W. B.).
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niedziałki, środy i piątki w godz. 17–19 na górnym korytarzu i w małej, 
zastępczej salce gimnastycznej.

W latach 1946–1951 zorganizowano kilka pokazów walk bokserskich, 
m.in. dwukrotnie w Tomaszowie (w kinoteatrze „Wolność” i w sali 
„Sokoła”), w Wożuczynie, Tyszowcach i Bełżcu. W pokazowych walkach 
bokserskich, bardzo często zaciętych, walczyło kilkunastu uczniów ze szkół 
tomaszowskich20. Według oceny Jurka Jachimskiego do najciekawszych 
walk w czasie pokazów należały pojedynki Szymusika z Podgórskim 
i Pysiem, Jachimskiego z Jabłońskim, Konfederaka z Karpulem, Kudlickiego 
z Zarzyckim, Kędzierskiego ze Szczawińskim, Jabłońskiego z Jakubiukiem, 
Małkiewicza z Sienkielem, Sienkiela z Żurżą i Jakubiuka z Małkiewiczem.

„W czasie walk pokazowych – wspomina Jurek Jachimski – zawsze był 
z nami prof. Ignacy Malec i nigdy nie był tylko biernym obserwatorem, 
»ale pełnił funkcję kasjera i mierniczego czasu«”21.

Tanie „jatki”, jak niektórzy złośliwie określali to „mordobicie”, nie 
odstraszały młodych chłopców od uprawiania męskiego sportu. Ja sta-
nowiłem pewien wyjątek; po przegranej walce ze Zbyszkiem Jaworskim 
w Tyszowcach wróciłem do domu z rozbitym nosem i zakrwawioną ko-
szulą. Ku wielkiej radości mojej mamy już nigdy nie wszedłem na ring!

Osobny rozdział w historii tomaszowskiego sportu to ofiarni i wierni 
swojemu miastu działacze. O niektórych już wspominałem (Winniczuk, 
Płoński, Rybicki, Vogelgesang); subiektywnie określiłem ich zasługi dla 
rozwoju poszczególnych dyscyplin sportowych. Lista zasłużonych jest oczy-
wiście o wiele dłuższa, bo w latach 1944–1970 przewinęło się ich znacznie 
więcej. W skrócie pragnę przypomnieć tylko te osoby, które szczególnie 
zapamiętałem. Po z górą sześćdziesięciu latach mile wspominam Antoniego 
Galisiewicza („Tośko”), pierwszego trenera i sędziego, nierozerwalnie 
związanego z trudnymi warunkami tomaszowskiej piłki nożnej; Mikołaja 
Wiśniewskiego („Kolkę”), który na długie lata, na dobre i na złe związał się 
ze sportem wyczynowym jako niezastąpiony gospodarz obiektu „Sokolnia”, 
przyjaciel wielu pokoleń zawodników; Zbyszka Oksiutę, który podobną 
rolę spełniał w nowym obiekcie „Tomasovii” w osiedlu Koszary, a ponadto 
znał się wybornie na sporcie, ponieważ nie było dyscypliny, której by nie 
uprawiał (tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka, jazda na łyżwach, biegi 
narciarskie); Tadka Witkowskiego („Belo”), który dniował i nocował na 
stadionie, najpierw jako zawodnik, a potem skarbnik MLKS „Tomasovii”; 

20 Jerzy Jabłoński, Mieczysław Dąbrowski, Stanisław Sachajko, Józef i Jan Szczawińscy, 
Leszek Konfederak, Henryk Pyś, Feliks Żurża, August Zarzycki, Roman Sacewicz, Mirosław 
Has, Jan Małkiewicz, Adam Szymusik, Kazimierz Cieplak, Bogdan Jakubiuk, Ryszard Kędzier-
ski, Tadeusz Sienkiel, Mieczysław Kudlicki, Jerzy Jachimski, Wojciech Bednarski, Zbigniew 
Jaworski, Podgórski, Edward Biront i wielu innych.

21 J. J a c h i m s k i, Wspomnienia sportowe...
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Franka Turka, znakomitego piłkarza pozyskanego z „Hetmana” Zamość, 
ożenionego z moją koleżanką, pełną kobiecych wdzięków Izabelą (Izą) 
Gardias, zrósł się on ze środowiskiem tomaszowskim na długie lata jako 
księgowy poważnej instytucji spółdzielczej i działacz sekcji piłki nożnej; 
Cześka Tempesa, chłopca z Rawy, popularnego w środowisku piłkarskim 
„Kiksa”, który jako działacz sportowy był prawie instytucją, trudno byłoby 
sobie nawet wyobrazić bez niego działalność sekcji piłki nożnej, i wreszcie 
Stanisława Kleszczyńskiego, kierownika drużyny w latach największych 
sukcesów tomaszowskiej piłki nożnej, kiedy to w sezonie 1963/1964 
„Tomasovia” otarła się o awans do II ligi.
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Roman Mucha urodził się w 1934 r. w Wierszczycy, w  powiecie 
Tomaszów Lubelski. Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych, 
Studium Nauczycielskie o kierunku wychowanie plastyczne w Zamościu 
oraz studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno-Pedagogicznym UMCS 
w Lublinie ze specjalizacją plastyczną. W roku 1963 rozpoczął pracę jako 
nauczyciel plastyki w liceum ogólnokształcącym w Tomaszowie Lubelskim. 
W tych latach był również kierownikiem ogniska metodycznego wychowania 
plastycznego, wizytatorem – metodykiem plastyki w KOIW w Zamościu, 
a następnie nauczycielem – metodykiem plastyki ODN filia Zamość. 
W latach 1977–1980 prowadził wykłady i ćwiczenia z metodyki plastyki 
z zagadnieniami historii sztuki w Instytucie Wychowania Artystycznego 
UMCS w Lublinie. Był też wykładowcą historii sztuki i liternictwa w Zespole 
Szkół Pedagogicznych w Zamościu. W roku 1991 przeszedł na emeryturę. 
Do Związku Polskich Artystów Plastyków przyjęty został na podstawie 
poziomu prac. Od roku 1965 zaczął specjalizować się w grafice warsztatowej 
i użytkowej. Uprawia szczególnie grafikę warsztatową techniki wypukłe 
(linoryt, drzeworyt) i techniki wklęsłe (miedzioryt, akwaforta z akwatintą 
i sucha igła). W zakresie grafiki użytkowej ilustruje książki, projektuje 
plakaty, zaproszenia, listowniki, znaki graficzne, herby, kartki pocztowe 
i datowniki. Jest autorem wielu medali i znaczków okolicznościowych. 
Ekslibrisem zajmuje się od 1966 r. i wykonał już ponad 200 tych znaków 
książkowych. Te piękne znaki książkowe wydał w czterech tekach.

W roku 2005 z okazji jubileuszu 40-lecia pracy twórczej został od-
znaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W roku 2009 
minister kultury i dziedzictwa narodowego przyznał artyście odznaczenie 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” za upowszechnianie kultury plastycznej 
i działalność artystyczną.

Swoje prace prezentował na 71 wystawach indywidualnych w kraju 
i za granicą, brał udział w 147 wystawach zbiorowych. Z ważniejszych 

ROMAN MUCHA – ARTYSTA GRAFIK  
Z TOMASZOWA LUBELSKIEGO

(na podstawie katalogów wystaw opinie zebrał Janusz Brodowski)

S  Y  L  W  E  T  K  I



258

Janusz Brodowski (oprac.) Rocznik Tomaszowski 1(2)

należy wymienić: Debrecen (Węgry), Mińsk (obecnie Białoruś), Weimar 
(Niemcy), Utrecht (Holandia), Nancy (Francja), Lauren, Sant-Niklaas (Belgia), 
Toronto, Montreal (Kanada), Munchengladbach (Niemcy), Turyn, Peskara, 
Genua, Mediolan (Włochy), Barcelona (Hiszpania), Sapporo (Japonia), Kijów 
(Ukraina), Tajwan, Chrudium (Czechy), St. Petersburg (Rosja), Schwabish 
Hall (Niemcy), Boston, Las Vegas, Chicago (USA), Grecja, Istambuł (Turcja), 
Piza (Włochy), Pekin, Guangzhou (Chiny), Finlandia, Krasnojarsk (Rosja).

Katalog wystawy: Roman Mucha. Wystawa jubileuszowa – z okazji jubileuszu 45-lecia pracy 
twórczej (Zamojska). Grafika warsztatowa, ekslibris, rysunek, Zamość 2011.

ROMAN MUCHA – TWÓRCA SPEŁNIONY

Akademią Romana Muchy jest ponadprzeciętny talent i niezwykła pra-
cowitość, dzięki temu zaistniał jako artysta całkowicie spełniony w regionie, 
w kraju i na świecie. Od roku 1965 specjalizuje się w grafice warsztatowej, 
w technikach wypukłych (linoryt, drzeworyt) i wklęsłych (miedzioryt, sucha 
igła, akwaforta). Uprawia również grafikę użytkową – ilustruje książki, 
projektuje obwoluty, zaproszenia, listowniki, karty pocztowe, dyplomy 
i plakaty, a głównie znaki graficzne, ekslibrisy.

Jako wnikliwy obserwator i koneser sztuki wiele zawdzięcza studiom 
nad dorobkiem graficznym A. Durera, Rembrandta, A. Orłowskiego, 
A. Grottgera, L. Wyczółkowskiego, S. Wyspiańskiego, W. Skoczylasa, 
T. Kulisiewicza, W. Leliwy, J. Gielniaka, W. Żurawskiego i wielu innych, 
ale przyznać trzeba, że wypracował własny styl. Zawsze związany z naturą 
i dorobkiem kulturowym regionu, styl zróżnicowany, a więc pozbawiony 
technicznej maniery, rozwojowy, pełen dynamiki i ekspresji, a niekiedy 
monumentalny, gdy związany jest z obrazowaniem architektury. Pierwsze 
lekcje warsztatu, a także pojmowania piękna w sztuce pobierał u nauczy-
cieli renomowanego w latach 50. i 60. liceum plastycznego w Zamościu: 
F. Podobińskiego (rysunek, malarstwo), S. Surdackiego (malarstwo), 
B. Bartnika (kompozycja i liternictwo), W. Żurawskiego (grafika). To głów-
nie W. Żurawski – znakomity rysownik i drzeworytnik, laureat Biennale 
grafiki w Wenecji (1938), zarażał swoją pasją i znakomitym warsztatem 
grafika najzdolniejszych uczniów, w tym Romana Muchę. Ewolucja twór-
czości artysty przechodziła od rysunku architektonicznego, zgodnego 
z formą, do niezwykłych ujęć formalnych, ciętych w linorycie lub klocku 
drewnianym, traktowanych niekiedy zdecydowaną plamą kontrastu bieli 
i czerni, innym razem niezwykle subtelną kreską, graniczącą z rozedrganą 
płaszczyzną impresjonisty.

W tych niezwykłych pejzażach architektura wtapia się w rozwichrzone 
wiatrem drzewa, łączy się organicznie z nacierającymi batalionami chmur, 
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wprowadzając wir przestrzeni, raz spokojny, innym razem rozkołysa-
ny i żywy. „Z setek może tysięcy subtelnych, drobniutkich kreseczek, 
punkcików, zygzaków, linii o zmiennym przebiegu i natężeniu, ciętych 
ze szczególnym horror vacui, wypełniających powierzchnię obrazu, po-
wstają utrzymane w specyficznym klimacie biało-czarne i świetlistoszare 
kompozycje [...]. W pełnych muzyczności kontemplacyjnych nastrojów 
i tonacji przedstawieniowych artysta pochyla się nad małym, codziennym 
fragmentem rzeczywistości, aby uczynić zeń dzieło dostojne i podniosłe. 
W tych pracach niemal słyszy się muzykę wiatru, szmer liści, nie sposób 
też nie ulec czarowi obłoków nad dachami świątyń” (B. Kubrak, Wstęp do 
katalogu, Lubaczów 2002).

Nieco inne myślenie, inne umiejętności Roman Mucha wykorzystuje, 
komponując książkowe znaki graficzne (ekslibris). Tu do głosu dochodzi 
synteza formy, łączenie elementów architektonicznych, rekwizytów co-
dziennego użytku z doskonałym opanowaniem klasycznego liternictwa. 
Myślenie symboliczne, poszukiwanie filozofii i tożsamości obdarowy-
wanych znakiem osób, to zupełnie inna płaszczyzna twórczości artysty. 
A przypomnieć wypada, że do tego czasu Roman Mucha stworzył ponad 
200 znaków książkowych, ponad 100 projektów dyplomów, obwolut i pla-
katów. Formy grafiki użytkowej odznaczają się niezwykle przemyślaną, 
wyszukaną kompozycją, mistrzostwem warsztatu technicznego, a nade 
wszystko przemyślanym przesłaniem – myślą ideową, obrazowaniem 

Roman Mucha
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wartości związanych z kreowanym symbolem. Mamy tu do czynienia z nie- 
zwykłą jednością treści i formy.

Twórca o sobie mówi: „Nie jestem współczesny, nie szokuję swoimi 
pracami. To, co robię, jest realizmem i nim zachwycają się znawcy sztuki 
i wszyscy oglądający efekty mojej pracy i kreacji” („Niedziela Zamojsko-
Lubaczowska”, dodatek do „Niedzieli” nr 12, 2008, s. VII).

To wszystko, jak gdyby na przekór sztuce modernizmu i postmoder-
nizmu, sztuce, która u progu XX wieku wzięła rozbrat z naturą, ale także 
z pięknem. Nurt dadaizmu, abstrakcjonizmu geometrycznego, taszyzmu, 
a także op-art, popart i nowa figuracja świadomie odeszły od obrazowa-
nia otaczającego świata, w jego wizualnym kształcie, w kierunku „sztuki 
niemożliwej”, która stała się kreacją przypadku, przypadkowych zesta-
wień przedmiotów codziennego użytku, a nawet odpadów ze śmietnika. 
Oczywiście część twórców obroniło się wobec tej modernistycznej manii. 
Tworzą na przekór modzie, zgodnie z kontynuacją tradycji poszukiwania 
harmonii i piękna w otaczającym świecie. Roman Mucha, świadomy prze-
obrażeń w plastyce XX wieku, pragnie ocalić piękno i tworzyć formy coraz 
doskonalsze. Grafika tradycyjna, klasyczna, operująca kontrastami bieli, 
czerni i szarości, hołduje szczególnego rodzaju dyscyplinie kształtowania 
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formy, jest poszukiwaniem w każdej następnej pracy owej różnorodno-
ści kreski, cięć, plam, ich kontrastów współzależności kompozycyjnych 
układów. Tworzenie dzieła klasycznego jest czynnością pracowitą, wy-
maga namysłu i czasu dojrzewania. Być może z tych powodów grafika, 
oparta na tradycyjnym warsztacie, zachowała znacznie więcej związków 
niż malarstwo z dziełami poprzedników. Ale tworzenie sztuki to nie tyl-
ko czynności fizyczne, to może głównie określona filozofia pojmowania 
wartości duchowych, to poszukiwanie tego, co jest wyrazem doskonałości 
i zbliżania człowieka do przesłania Stwórcy.

Roman Mucha jak mało kto jest wiernym synem Ziemi, na której przyszedł 
na świat, na której pozostał, żyje i której całkowicie służy. Zauroczony krajo-
brazami Roztocza i Padołu Zamojskiego łowi każde tchnienie oddychających 
drzew i kwiatów, notuje przemijanie wytworów kultury materialnej; cerkwi, 
kościołów, kaplic, synagog, cmentarzy i nagrobków, pozostałości dawnych 
dworków, pałaców i miejskiej zabudowy. Ten świat wpisany jest w obszar 
Zamojszczyzny; od Hrubieszowa, Zamościa, Tomaszowa Lubelskiego po 
Biłgoraj. Ale jest to także kraina licznych miasteczek i osad (część z nich 
jeszcze w XIX wieku utraciła prawa miejskie), takich jak: Szczebrzeszyn, 
Izbica, Tarnogród, Krasnobród, Józefów, Zwierzyniec, Tyszowce, Komarów, 
Grabowiec, Uchanie, Skierbieszów, Łaszczów, Horodło, a kiedyś także 
Krylów, Mircze, Lubycza Królewska. Można wymieniać dalej. Większość 
tych miasteczek i osad powstało w XV wieku. Ginęły i odradzały się „jak 
Feniks z popiołów”, tak jak życie ludzi zamieszkujących te tereny. Byli to 
Polacy, Żydzi, Rusini, Rosjanie, Ormianie, Węgrzy. Te ziemie od zarania 
dziejów to kulturowy tygiel. Tygiel płonący. Najpierw napadały hordy 
Jaćwingów, Litwinów, później watahy Tatarów, Kozacy Chmielnickiego, 
Szwedzi, Rosjanie, Austriacy, Niemcy i bratobójcze zmagania z Ukraińcami. 
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Miasteczka i wsie płonęły w czasie pożogi wojennej, od pioruna, podpalenia, 
zapalenia. Ostatnia wojna pozostawiła po sobie spaloną ziemię. Ocalało 
niewiele. Więcej w większych miastach, tych murowanych, miasteczka, 
osady i wsie niemal znikły. Pozostały nieliczne dworki, kościoły, cerkwie 
(te które ocalały z okresu rewindykacji z 1938 r. i z pożogi spalonej ziemi), 
niektóre murowane synagogi, cmentarze, mieszczańskie kamienice. To, co 
pozostało z tego tygla kultur, z bogactwa różnorodności, to nie tylko ślady 
materialnej kultury, to także źródło piękna.

Niepowtarzalne formy drewnianych cerkiewek, z widocznymi wpły-
wami ciesiołki Podola i Wołynia, zdobnictwa huculskiego, konstrukcje 
bizantyjsko-ruskie przetransponowane przez lubelski barok, a niekiedy 
znakomite rozwiązania górali karpackich i bieszczadzkich mistrzów 
Łemków i Bojków, to wyraźne ślady stylistyczne zawarte w tych ano-
nimowych perełkach. Nieliczne murowane synagogi, także egzotyczne, 
chociaż z wyraźnym odbiciem renesansu i baroku, zachowane świątynie 
katolickie w różnym stylu, na ogół otulone płaszczem starych lip i klo-
nów to problematyka znakomitych grafik Romana Muchy. A także wiele 
grafik istniejących i rekonstruowanych zabytkowych budowli miasteczek 
i osad Zamojszczyzny. W tych zestawach są też grafiki budowli najstar-
szych. To cerkiewki w Korczminie (1658), Dyniskach (1801), Strzyżowie 
(1817), Chłopiatynie (1863), Tarnoszynie (cerkiew z 1759 r. przeniesiona 
do Muzeum Wsi Lubelskiej), a także cerkiew w Mycowie, Jarczowie, 
Hrebennem, Sulimowie i wiele innych. Artysta sięgnął także dalej na 
południe w stronę Lubaczowa i Przemyśla, ujmując tak znakomite roz-
wiązania architektoniczne, jak cerkwie w Radrużu, Lubaczowie Wielkich 
Oczach, Woli Wielkiej. Roman Mucha, rzucony przez los „na dzikie 
pola”, w rejony tomaszowskiej Siwej Doliny, odcięty od kulturowych 
centrów, od prężnych galerii sztuki, od możliwości podpatrywania, od 
snobistycznej pogoni za artystyczną modą. Może dzięki temu zachował 
skromność, gorące słowiańskie serce, naturalny sposób bycia, a głównie 
pozostał sobą jako twórca. Owa autentyczność, niekłamany talent i praca, 
pozwoliły Mu wyjść poza fizyczną izolację w szeroki świat – poza Polskę, 
gdzie prezentowano Jego znaki książkowe, w towarzystwie sław z całej 
Europy. Tak pisałem w roku 1989, a dzisiaj ten dorobek został znakomicie 
pomnożony.

Prócz tego Roman Mucha jest zapraszany do udziału w Międzynarodowych 
Kongresach Ekslibrisu FISAE i na Międzynarodowe Biennale Ekslibrisu 
Współczesnego w Malborku, Ostrowie Wielkopolskim, Boguszowie Gorcach 
i Gliwicach.

Tekst prof. dr. hab. Stanisława Popka zamieszczony w katalogu wystawy Roman Mucha. 
Wystawa jubileuszowa – z okazji jubileuszu 45-lecia pracy twórczej. Grafika warsztatowa, ekslibris, 
rysunek, Tomaszów Lubelski 2010.
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ROMAN MUCHA O SWOJEJ TWÓRCZOŚCI

Wszystkie miasta i miasteczka, wszystkie osady i wioski, a nawet 
przysiółki posiadają swoją ciekawą i znaczącą historię. Mieszkańcy każdej 
tej „małej ojczyzny” są dumni, że posiadają wielkie bogactwo w różnorod-
ności dziedzictwa. Mają satysfakcję z miejsca, w którym żyją, pielęgnują 
tradycję swoich ojców, wzbogacają dorobek swojej miejscowości, dbają 
o zabytki świadczące o przemijającej świetności oraz kulturowej różnorod-
ności. Polacy, Ukraińcy i Żydzi budowali mimo wszystko, w pokojowym 
współżyciu miasta, osady i wioski dla wspólnego dobra, dla siebie i swoich 
dzieci. Byli pracowici, szczęśliwi i gościnni. II wojna światowa zaprzepa-
ściła ten wielonarodowy i wielokulturowy charakter każdej wymienionej 
tu miejscowości. Niestety to wielokulturowe bogactwo przetrwało do dziś 
tylko w zabytkach, tradycji i we wspomnieniach. Zachęcam Państwa do 
zainteresowania się tymi zagadnieniami, do kultywowania tego pięknego 
bogactwa, szczególnie w tych miejscowościach „trzech kultur”, w których 



264

Janusz Brodowski (oprac.) Rocznik Tomaszowski 1(2)

te tradycje jeszcze istnieją i które 
należałoby wzbogacać dla naszego 
wspólnego dobra w jednoczącej 
się Europie.

Spędziłem swoje dzieciństwo 
w takiej miejscowości. Te odczucia 
są we mnie zawsze żywe i często 
myślami wracam do tego pięknego, 
wielokulturowego folkloru.

Od wielu lat w swojej graficznej 
twórczości zajmuję się architekturą 
sakralną drewnianą i murowaną 
w trójkącie wyznaczonym przez 
Zamość, Jarosław i Lwów. W ten 
sposób włączam się w ideę dialo-
gu ludzi pogranicza polsko-ukra-
ińskiego, chrześcijan obrządku 
zachodniego i wschodniego. Ta zabytkowa architektura jest ważnym ele-
mentem krajobrazu Roztocza, gdyż świadczy o wielorakim zakorzenieniu 
narodowym zasługującym na poznanie i ochronę.

W roku 2008 zająłem się opracowaniem zabytków trzech kultur w miej-
scowościach, w których istniały kościoły, cerkwie, synagogi. W byłym 
województwie zamojskim takich miejscowości jest 14, w powiecie lubaczow-
skim 7. Te moje opracowania graficzne w postaci kart okolicznościowych 
(pocztowych) posłużą mi do opublikowania albumów i kalendarzy oraz 
innych wydawnictw regionalnych.

Tekst zamieszczony w katalogu wystawy Roman Mucha. Wystawa jubileuszowa – z okazji 
jubileuszu 45-lecia pracy twórczej (Zamojska). Grafika warsztatowa, ekslibris, rysunek, Zamość 2011.

OPINIE O TWÓRCZOŚCI ROMANA MUCHY
zawarte w katalogu wystawy Roman Mucha. Wystawa grafiki warsztatowej 
i użytkowej ekslibrisu i rysunku z okazji 40-lecia pracy twórczej, Tomaszów 

Lubelski 2005

Antoni Kawałko – malarz 
Roman Mucha jest artystą przypisanym Zamojszczyźnie, jest piewcą 

ziemi Roztocza i Podkarpacia. Znakomity grafik i rysownik dał świadectwo 
kultury materialnej Zamojszczyzny i południowej Polski. Rysunki, linoryty, 
drzeworyty, miedzioryty i akwaforty, obrazy Zamojszczyzny to nieprzemi-
jający dorobek artysty, dorobek porównywalny do Orłowskiego, Voglera, 
Artura Grottgera czy Władysława Leliwy Żurawskiego. To przedłużenie 
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ich myślenia, to kontynuacja ich pracy. Ileż piękna i profesjonalnej trafno-
ści odnajdziemy również w ekslibrisach Romana. To również świadectwo 
ludzi i zdarzeń ziemi zamojskiej. Wieloletni nauczyciel na Zamojszczyźnie, 
wizytator szkolny, znawca tej ziemi. Jest cenionym artystą, piewcą i ani-
matorem kultury. 

Andrzej Znamirowski – prowadzi od wielu lat Galerię Ekslibrisu 
w Domu Kultury „Podgórze” w Krakowie

Przepiękne są motywy cerkiewek. To nie tylko dokładne odwzorowanie 
oryginału, ale w tym, co prezentujesz, czuje się Twoją duszę. Cerkiewki 
w Twoich ekslibrisach i grafikach żyją, ściany pachną drewnem, w wie-
życzkach niemal słyszy się dzwony, zza drzwi i okien dobiegają głosy 
modlitwy, śpiewy cerkiewne i światło świec. Można na te dziełka patrzeć, 
przenosząc się w inną radosną i bajkową rzeczywistość, w klimat, jaki może 
się pojawić już wyłącznie w wyobraźni. A wszystko to za sprawą dłuta 
w ręku artysty, który potrafi jeszcze kreować świat przeszły, zapomniany, 
tak jakby był żywy wokół nas.

Prof. dr hab. Grzegorz Matuszak
Artysta swoim cyklem linorytów prezentuje cerkwie, które w trójkącie 

wyznaczonym przez Zamość, Jarosław i Lwów przetrwały burze dziejowe, 
wojny i zmiany granic, włącza się 
w ideę dialogu ludzi pogranicza 
polsko-ukraińskiego, chrześcijan 
obrządku wschodniego i zachod-
niego. Zabytkowe prawosławne 
i greckokatolickie cerkwie świadczą 
o wielokulturowości i są ważnym 
elementem krajobrazu Roztocza. 
Wszystkie one stanowią o naszym 
wielorakim zakorzenieniu narodo-
wym, zasługującym na poznanie 
i ochronę. [...] Prezentowane na 
wystawie cerkwie Roztocza przybli-
żają nas, ludzi XXI wieku, członków 
międzynarodowej wspólnoty, jaką 
jest Unia Europejska, do poznania 
i zrozumienia naszego dziedzictwa 
kulturowego i jego różnorodnych 
tradycji. To właśnie owo dziedzic-
two kulturowe, którego cząstką 
są wiejskie cerkiewki z południo-
wo-wschodnich terenów Polski, 



266

Janusz Brodowski (oprac.) Rocznik Tomaszowski 1(2)

pieczołowicie, bez udziwnień 
formalnych, utrwalone w reali-
stycznych linorytach Romana 
Muchy, będzie świadectwem 
naszej tożsamości i odrębności 
wśród narodów jednoczącej się 
Europy.

Prof. dr hab. Jerzy Kowalczyk
Gratuluję Panu aktywności 

artystycznej i inicjatyw w pro-
mowaniu zabytków architek-
tury cerkiewnej i kościelnej, 
a także architektury pałacowej 
na Zamojszczyźnie. W ostatnim 
numerze „Spotkań z Zabytkami” 
znalazłem zapowiedziane wi-
zerunki drewnianych cerkie-
wek utrwalonych w linorytach. 
Dopracował się Pan własnego 
stylu, tylko Panu właściwego. 
W tych wizerunkach przyroda 
harmonijnie współżyje z archi-
tekturą. Serdecznie gratuluję.

Mgr Janina Saffarini
Roman Mucha to artysta nie- 

konwencjonalny, artysta o wła-
snym stylu wypowiedzi arty- 
stycznej. Wyizolowany od arty- 
stycznych centrów, od sztuki 
pełnej bałwochwalstwa i sym-
bolizmu, wyrafinowanej i nie-
zrozumiałej przez odbiorców. 
Roman Mucha zachwyca swoimi 
formami wypowiedzi – jasnością 
i prostotą stylu, z jednej strony, 
a z drugiej – profesjonalnie 
opanowanym warsztatem tech-
nicznym i pełną precyzji kreską. 
Prace graficzne Romana są pełne 
ekspresji, siły i napięcia, ale 
również spokoju i dostojeństwa. 
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Każdy, kto spojrzy na Jego prace, poczuje się tak jakby przeniósł się do 
innego świata: pełnego dostojeństwa, subtelności, szacunku, wewnętrznego 
spokoju i głębokiej miłości.

Eugeniusz Cybulski

Przyjacielski sonet

Drogi Romanie! W tym bezdusznym świecie 
Tworzysz obrazy, tak jak pieśń miłosną, 
Z której radosne uczucia wyrosną, 
A czar jej wieńcem Twe czoło oplecie.

Niech cnoty wielkie Twoją głowę zdobią... 
W konkurencyjnym czasów okresie, 
Twe Imię Artysty daleko się niesie. 
Uznanie i sławę dzieła Twe sposobią.

I żyją w sercu zwykłego człowieka, 
Talentem natchnione kreskowe obrazy. 
To Twego wnętrza ulotne przekazy,

Na które każdy z ciekawością czeka. 
Dziś w artystycznym swoim przekazie, 
Chopina muzykę zaklinasz w obrazie.

Tomaszów Lubelski, 20 listopada 2010 r.
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Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. Ryszard Szczygieł, 
Lublin–Tomaszów Lubelski 2013, ss. 552 + indeks + ilustracje

W roku 2011, w związku z obchodami 390. rocznicy nadania Tomaszowowi 
Lubelskiemu prawa miejskiego, ukazała się nakładem tamtejszego 
Towarzystwa Regionalnego obszerna monografia zatytułowana Tomaszów 
Lubelski. Monografia miasta. Jest to pierwsza tego typu praca ujmująca całość 
dziejów jednego z ważniejszych ośrodków miejskich Roztocza, począwszy 
od czasów najdawniejszych aż do współczesności. Wpisuje się ona dosko-
nale w tematykę podejmowaną i realizowaną przez autorów publikujących 
swe prace we wzmiankowanym towarzystwie1. 

Tomaszów Lubelski. Monografia miasta składa się, oprócz Przedmowy 
i Wstępu, z dwunastu rozdziałów. Zostały one napisane przez badaczy 
związanych z lubelskim środowiskiem naukowym, reprezentowanym przez 
historyków UMCS, oraz regionalnymi instytucjami nauki i kultury. Praca 
w większości ma układ chronologiczny. Wyjątkiem pozostaje pierwszy 
rozdział autorstwa Jana Buraczyńskiego, zatytułowany Środowisko fizycz-
no-geograficzne gminy i miasta Tomaszów Lubelski. Zawiera on informacje 
o budowie geologicznej, rzeźbie terenu oraz stosunkach wodnych badanego 
obszaru, co zostało zobrazowane stosownymi mapkami oraz wykresami. 
Na końcu badacz pobieżnie naszkicował przeobrażenia środowiska geo-
graficznego oraz przemiany osadnicze. J. Buraczyński mógł w tym miejscu 
zrezygnować z opisu rozwoju osadnictwa Tomaszowa Lubelskiego oraz 
jego okolic w okresie średniowiecza, jako że zagadnienie to zostało podjęte 
przez autorów dalszych rozdziałów. W zamian można było skupić się na 

 1 Nakładem Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego ukazały się m.in. takie publikacje 
historyczne, jak: I. C a b a n, Oddziały partyzanckie i samoobrony obwodu AK Tomaszów Lubelski, 
Tomaszów Lubelski 2000; B. C i s ł o , Burmistrzowie miasta Tomaszowa Lubelskiego w latach 
1918–1997, Tomaszów Lubelski 1997; A. W a l e n t y n, Tomaszowskie w powstaniu styczniowym, 
Tomaszów Lubelski 1992. 
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dokładniejszym przedstawieniu zmian zachodzących w środowisku geogra-
ficznym w poszczególnych okresach czy epokach. Jak słusznie zauważyła 
Małgorzata Kołacz-Chmiel, w części tej brakuje również analizy warunków 
glebowych okolicznych wsi2, niezwykle istotnych dla rozwoju rolnictwa, 
a tym samym określenia zaplecza ekonomicznego miasta. Zasadne byłoby 
chociażby pobieżne omówienie cech klimatu opisywanego regionu, równie 
ważnych dla gospodarki rolnej.

W drugim rozdziale (Okolice Tomaszowa w świetle archeologii. Pradzieje 
i średniowiecze) Andrzej Urbański przedstawił na podstawie źródeł archeolo-
gicznych przedhistoryczne i średniowieczne dzieje okolic Tomaszowa. Autor 
rozpoczął swe rozważania od zaznajomienia czytelnika z historią badań 
archeologicznych tam prowadzonych. Analiza zgromadzonych materiałów 
pozwoliła stwierdzić, że „Dzieje tego obszaru rozpoczęły się wraz z poja-
wieniem się pierwszych grup ludzkich ponad dwanaście tysięcy lat temu” 
(s. 38). Badacz na podstawie dostępnych źródeł zrekonstruował nie tylko 
najwcześniejsze dzieje zasiedlania omawianego rejonu przez człowieka, ale 
również przemiany zachodzące w sposobie życia najstarszych mieszkańców 
tych terenów. Przejawiały się one w sposobach zdobywania pożywienia, 
warunkach bytowych czy pochówku zmarłych. W konkluzji stwierdzono, 
że obszar współczesnego Tomaszowa Lubelskiego oraz najbliższych okolic 
podlegał „stałej penetracji od czasów paleolitu schyłkowego, a więc od 
kilkunastu tysięcy lat. Zmianom ulegały miejsca szczególnie intensywnie 
zasiedlone w różnych okresach pradziejów” (s. 66).

Kolejne dwa rozdziały napisane przez Ryszarda Szczygła poświęcone 
są historii okolic Tomaszowa w okresie przed oraz po uzyskaniu prawa 
miejskiego – Okolice Tomaszowa przed powstaniem miasta. XIV–XVI wiek 
oraz Powstanie miasta Jelitowa (Tomaszowa) i jego dzieje w czasach rządów 
w Ordynacji kanclerskiej linii Zamoyskich. Autor za punkt zwrotny w dzie-
jach opisywanego terenu przyjmuje XIV stulecie, kiedy doszło do upadku 
państwa halicko-włodzimierskiego, co zapoczątkowało okres walk o te 
ziemie między sąsiadami, tj. Polską, Litwą oraz Tatarami. Po wyjaśnieniu 
kwestii politycznych związanych z okolicznościami opanowania tych 
terenów przez monarchów polskich badacz skupił się na przedstawieniu 
dziejów osadnictwa okolic Tomaszowa aż do początków XVII w. (s. 71–78). 
Intensyfikacja gospodarcza terenów leżących w pobliżu przyszłego miasta, 
przejawiająca się przede wszystkim w działalności kolonizacyjnej i za-
kładaniu wsi przez przedstawicieli szlachty, warunkowała powodzenie 
późniejszej lokacji miejskiej.

W następnym, czwartym rozdziale badacz zajął się zagadnieniem po-
wstania oraz rozwoju miasta do połowy XVII stulecia. Punkt wyjścia tych 

 2 M. K o ł a c z - C h m i e l , recenzja: Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, 
Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, „Region Lubelski”, t. 9 (11) 2012, s. 97.
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rozważań stanowią poglądy XIX- i XX-wiecznej historiografii na temat 
czasu lokacji oraz osoby założyciela ośrodka miejskiego. Autor w sposób 
bardzo rzeczowy i przekonujący odniósł się do tych ustaleń, wyjaśniając 
kontrowersje związane z datą powstania miasta Jelitowa (s. 87–93), oko-
licznościami zmiany nazwy na Tomaszów i przeprowadzeniem jego lokacji 
prawnej (s. 93–101). Po rozwikłaniu tych spornych kwestii zaprezentował 
różnorakie aspekty funkcjonowania miasta w badanym przez siebie okresie, 
począwszy od próby ustalenia liczby oraz składu etnicznego ludności tam 
mieszkającej, poprzez szerokie ukazanie życia gospodarczego, skarbowo-
ści miejskiej, ustroju miasta, kultury, oświaty, życia religijnego oraz jego 
dziejów politycznych i militarnych. Przeprowadzone badania pozwoliły 
autorowi stwierdzić, że Tomaszów był wówczas miastem rozwiniętym, 
co predestynowało go do miana jednego z ważniejszych ośrodków regio-
nu. Na szczególne podkreślenie zasługuje przeprowadzona przez autora 
gruntowna kwerenda źródłowa.

Dzieje Tomaszowa w latach 1665–1772 (Miasto w okresie od wielkiego 
sporu o ordynację do I rozbioru Polski) przedstawił Eugeniusz Hanejko. Autor 
rozpoczyna opisem kilkunastoletniej walki o sukcesję po III ordynacie Janie 
Zamoyskim (zmarłym w kwietniu 1665 r.), a zwłaszcza jej destrukcyjnego 
wpływu na kondycję ekonomiczno-społeczną Tomaszowa i jego mieszkańców. 
W dalszej części pracy autor odniósł się do takich zagadnień, jak zmiany 
przestrzenne i zabudowy Tomaszowa, skład etniczny jego mieszkańców, 
życie gospodarcze, kulturalne, religijne oraz dzieje polityczne ośrodka 
miejskiego. I w tym przypadku wyczerpujące ujęcie tematu było możliwe 
dzięki solidnej kwerendzie źródłowej.

Przyjęty w dwóch wyżej wymienionych rozdziałach układ treści (tj. po-
dział na podrozdziały omawiające konkretne zagadnienia) został utrzymany 
także w następnych. Trzy z nich dotyczą dziejów miasta pod zaborami. 
Krystyna Wróbel-Lipowa przeanalizowała okres od I rozbioru Polski do 
roku 1809, tj. wcielenia Galicji do Księstwa Warszawskiego (Pod rządami 
Habsburgów 1772–1809). Autorka oparła swe wywody przede wszystkim 
na materiałach źródłowych. W marginalny sposób (pół strony tekstu) po-
traktowano tu życie kulturalne i oświatę w Tomaszowie. Ponadto w części 
tej brakuje podrozdziału ukazującego znaczenie miasta w regionie oraz 
jego dzieje polityczne w niezwykle burzliwym okresie rozbiorów i wojen 
napoleońskich.

Losy Tomaszowa w Księstwie Warszawskim, a później pod zabo-
rem rosyjskim do 1865 r. przedstawił Stanisław Wiśniewski (W Księstwie 
Warszawskim i Królestwie Polskim 1809–1865). Analiza sytuacji gospodarczej 
skłoniła badacza do postawienia tezy, że w latach 1809–1866 ośrodek ten 
przeżywał liczne trudności ekonomiczne, które doprowadziły do jego upad-
ku (s. 266 i n.). Problemy owe były potęgowane przez zatargi mieszczan 
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z właścicielem tego ośrodka, a przedmiot sporu dotyczył „wielu kwestii 
związanych z szeroko pojmowanym prawem własności ziemi i wynikających 
z tego rozmaitych świadczeń [...] i powinności [...]” (s. 274). Sytuacja uległa 
zmianie w wyniku likwidacji w miastach Królestwa Polskiego wszelkiego 
rodzaju świadczeń feudalnych na rzecz dziedzica, które to wydarzenie autor 
błędnie odniósł do 1865 r. (s. 305)3. Rozdział ten kończy się omówieniem 
udziału miasta i jego mieszkańców w ważnych wydarzeniach politycznych, 
czyli dwóch powstaniach narodowych.

Dzieje Tomaszowa w latach 1866–1918 zostały opracowane przez Marka 
Mądzika (Od powstania styczniowego do końca I wojny światowej 1866–19184). 
Badacz rozpoczyna swą część od ukazania sytuacji miasta po powstaniu 
styczniowym, skupiając się na dwóch niezwykle istotnych wydarzeniach, 
które warunkowały jego rozwój w nieodległej przyszłości. Było to wspo-
mniane już zniesienie stosunków dominalnych w miastach (jesień 1866 r.) 
oraz podniesienie Tomaszowa do rangi miasta powiatowego (przełom 
1866/1867 r.). Następnie autor poddał gruntownej analizie, zgodnie ze 
schematem przyjętym w poprzednich częściach, przemiany w rozwoju 
przestrzennym, strukturę narodowościowo-wyznaniową, ustrój miasta, 
działalność władz, kwestie związane z kulturą, oświatą i zdrowiem oraz 
życie polityczne. Stosunkowo dużo miejsca poświęcono sytuacji ekono-
micznej Tomaszowa. Autor, wychodząc z założenia, że „w drugiej połowie 
XIX stulecia jednym z podstawowych czynników warunkujących rozwój 
ekonomiczny ośrodków miejskich na terenie Królestwa Polskiego była 
komunikacja kolejowa” (s. 330), skupił się na opisaniu niezrealizowanych 
planów budowy linii kolejowej przebiegającej przez Tomaszów i cały re-
gion. Winą za fiasko tych starań obarczył przede wszystkim władze rosyj-
skie, niechętne wznoszeniu linii kolejowych w obszarze przygranicznym. 
Autor nie wyjaśnił jednak, w jakim stopniu brak bezpośrednich połączeń 
kolejowych oddziaływał na rozwój handlu i przemysłu w Tomaszowie. 
Wypada również zastanowić się nad możliwością pominięcia w ostatnim 
podrozdziale (Życie polityczne i społeczne) kwestii społecznych i przeniesienia 
ich do wcześniejszego podrozdziału (Ludność. Stosunki społeczne).

Ostatnie trzy rozdziały dotyczą XX-wiecznej historii miasta. Leszek 
Piątkowski zajął się okresem dwudziestolecia międzywojennego (W Polsce 
odrodzonej. 1918–1939). Autor przedstawił zmiany granic administracyjnych, 
rozwój budownictwa czy ulepszanie stanu ulic. Zachodzące wówczas prze-
miany miały doprowadzić do tego, że Tomaszów „stał się w przededniu 
II wojny światowej ośrodkiem miejskim w pełnym tego słowa znaczeniu”

 3 Tymczasem ukaz ten został wydany 28 X (9 XI) 1866 r. (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 
t. 66, Warszawa 1866, s. 27–47). 

 4 Począwszy od tego rozdziału, autorem kolejnych podrozdziałów dotyczących życia 
religijnego mieszkańców Tomaszowa w latach 1866–1989 jest ksiądz Zygmunt Jagiełło.
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(s. 369). Badacz zwrócił również uwagę na stosunkowo szybki wzrost liczby 
ludności miasta w latach 1918–1939, co w owym czasie było zjawiskiem 
raczej nietypowym dla ośrodków miejskich Lubelszczyzny. Wzrostowa 
tendencja potencjału demograficznego nie przełożyła się jednak na rozwój 
przemysłu w mieście. W dalszym ciągu dużą rolę odrywały rzemiosło oraz 
rolnictwo. Uczyniona dalej konstatacja, że „Tomaszów był miastem ściśle 
związanym z rolnictwem, jako że duża część jego mieszkańców trudniła się 
uprawą roli” (s. 380), zdaje się pozostawać w sprzeczności z wcześniejszą 
uwagą o miejskości Tomaszowa. L. Piątkowski zajął się również kwestią 
bezpieczeństwa publicznego w mieście leżącym w „jednym z najbardziej 
niespokojnych, pod względem politycznym, rejonów Lubelszczyzny” 
(s. 402). Zasadne byłoby jednak rozbudowanie półstronicowego podrozdzia-
łu traktującego o wykroczeniach, rzadziej przestępstwach kryminalnych, 
popełnianych przez ówczesnych tomaszowian, a nade wszystko włącze-
nie do rozważań problemów zagrożenia bezpieczeństwa wynikających 
z antagonizmów między ludnością polską a ukraińską czy ewentualną 
działalnością aktywistów partii politycznych uznawanych przez ówcze-
sne władze za antypaństwowe. Autor zakończył rozdział opisem życie 
politycznego mieszkańców Tomaszowa, skupiając się przede wszystkim 
na analizie wyników wyborów do Sejmu i Senatu.

Czasy II wojny światowej (Tomaszów Lubelski w latach II wojny światowej 
i okupacji niemieckiej. 1939–1944) zaprezentowali Bolesław Fus i Edward 
Olszewski. Skupili się oni na ukazaniu wojny obronnej 1939 r., polityki 
okupanta wobec mieszkańców Tomaszowa, postaw miejscowej ludności, 
zmian w strukturze demograficzno-narodowościowej miasta oraz jego 
wyzwolenia. Na końcu umieszczono trzy aneksy poświęcone osobom 
walczącym w szeregach Armii Krajowej w rejonie Tomaszowa5. W tej 
części monografii zabrakło przede wszystkim podsumowania (chociażby 
w postaci ujęć tabelarycznych), w którym porównano by zmiany w licz-
bie ludności w przededniu wybuchu II wojny światowej i w kolejnych 
latach jej trwania. W podobny sposób można było również odnieść się 
do przemian zachodzących w składzie narodowościowym opisywanego 
ośrodka miejskiego.

Ostatni rozdział pióra Bogdana Szyszki ukazuje dzieje Tomaszowa od 
wyzwolenia miasta do roku 1989 (W okresie Polski Ludowej. 1944–1989). Autor 
rozpoczął od ukazania procesu odbudowy miasta ze zniszczeń wojennych 
oraz zachodzących wówczas transformacji politycznych. Następnie czy-
telnik otrzymuje m.in. informacje na temat sytuacji ekonomicznej, w tym 

 5 Aneks nr 1: Straty VI rejonu (miasto Tomaszów Lubelski) – polegli, rozstrzelani, zamordowani, 
Aneks nr 2: Wykaz (niepełny) żołnierzy Dywizji Bojowej rejonu VI, Aneks nr 3: Wykaz (niepełny) 
internowanych w obozach na terenie ZSRR z rejonu VI. Zostały one sporządzone na podstawie 
dostępnej literatury.
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rozwoju gospodarki komunalnej, oświaty, szkolnictwa, służby zdrowia 
czy funkcjonujących w mieście placówek kultury. Zdecydowany niedo-
syt budzi sposób, w jaki potraktowano przemiany polityczne zachodzące 
w latach 1980–1989, skondensowane w jednostronicowym podrozdziale. 
Wydaje się, że wiele ciekawych informacji przyniosłaby pogłębiona kwe-
renda archiwalna oraz odwołanie się do relacji uczestników opisywanych 
wydarzeń.

Jako odrębną część monografii należy potraktować ostatni, dwunasty 
rozdział (Tomaszów Lubelski w latach 1990–2010. Kronika wydarzeń) autorstwa 
Janusza Brodowskiego, Janusza Frykowskiego i Tomasza Zielińskiego, 
który jest de facto zestawieniem najważniejszych wydarzeń.

Na koniec chciałabym odnieść się do sposobu ukazania życia religijnego 
mieszkańców Tomaszowa. Jak zostało nadmienione wcześniej (patrz przy-
pis 4), począwszy od rozdziału ósmego problematykę tę podjął ks. Zygmunt 
Jagiełło. Autor skupił się przy tym na omówieniu dziejów miejscowej parafii 
katolickiej i jej duszpasterzy. Problem żyjących w Tomaszowie wyznawców 
prawosławia i judaizmu został potraktowany w sposób bardzo marginalny, 
a badacz ograniczył się tylko do podania podstawowych danych co do 
ich liczby (s. 356, 399). 

Na końcu książki umieszczono szczegółowe indeksy nazwisk oraz 
miejscowości, są bardzo przydatne, a nie zawsze sporządzane w pra-
cach traktujących o historii regionalnej. Biorąc pod uwagę obszerność 
pracy, równie zasadne byłoby zamieszczenie zbiorczej bibliografii albo 
chociażby wykazów wykorzystanej literatury i źródeł na końcu każdego  
rozdziału. 

Podsumowując rozważania, należy stwierdzić, że mimo wspomnianych 
niedociągnięć i skrótowego potraktowania niektórych kwestii, prezentowana 
praca pozostaje cenną publikacją traktującą o przeszłości Tomaszowa. Jej 
naukowy charakter, a jednocześnie przystępny język, sprawiają, że sięgną 
po nią zarówno osoby zawodowo zajmujące się historią, jak i pasjonaci-
-amatorzy, zainteresowani poznaniem dziejów Tomaszowa. Na podkreślenie 
zasługuje zwłaszcza wykorzystanie materiałów źródłowych, co pozwoliło 
na rzetelne ukazanie badanych problemów oraz krytyczne spojrzenie na 
niektóre z ustaleń dotychczasowej historiografii6. Czytelny układ treści, 
obejmujący całokształt zagadnień ważnych dla funkcjonowania ośrodka 
miejskiego, dostarcza czytelnikowi wyczerpujących informacji o przeszłości 

 6 Autorzy przeprowadzili kwerendy zarówno w archiwach w Tomaszowie (zasoby 
archiwalne Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera oraz miejscowego Archiwum Para-
fialnego), Lublinie (Archiwum Państwowe, Archiwum Metropolitarne), Krakowie (rękopisy 
Biblioteki Polskiej Akademii Nauk), Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych, zbiory 
Biblioteki Narodowej), jak i na Ukrainie (w Państwowych Archiwach Historycznych Ukrainy 
we Lwowie i Kijowie).
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miasta. Tym samym omawiana publikacja przyczynia się do poszerzenia 
wiedzy o historii jednego z ważniejszych ośrodków miejskich Roztocza. 
Pozostaje mieć nadzieję, że będzie ona stanowić inspirację dla podjęcia 
badań nad dziejami innych miast i miasteczek tego regionu. 

Anna Obara-Pawłowska (Lublin)

*

Wiesława Gruner, Tarnawatka, Tarnawatka 2011, ss. 236
W roku 2011 ukazała się w sprzedaży bardzo interesująca, imponująca 

objętością, a także starannie przygotowaną szatą graficzną pozycja regionalna 
pt. Tarnawatka – monografia tej miejscowości. Jest to owoc wielu lat pracy 
Wiesławy Gruner, jej poszukiwań, kwerendy archiwalnej, gromadzenia 
relacji, wspomnień, a także ikonografii.

Wiesława Gruner jest absolwentką UMCS, gdzie ukończyła kierunek 
historii i wiedzy o społeczeństwie, a obecnie jest nauczycielką w rodzinnej 
miejscowości. Liczące ponad 200 stron opracowanie, wydane własnym 
sumptem autorki, bez jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz, zawiera mul-
tum informacji oraz tematów i wątków składających się na całościowy 
opis dziejów Tarnawatki. Pozycja wydana w układzie chronologicznym 
i tematycznym w dziewięciu rozdziałach opisuje w sposób wręcz dro-
biazgowy (co nie znaczy, że wyczerpujący) ponad 400 lat dziejów tej 
miejscowości przedstawionych na tle wydarzeń naszego kraju i powiatu 
tomaszowskiego, wyraziście ujmując i dokumentując zachodzące zmiany 
w gospodarce, administracji, religii, polityce i życiu społecznym w tym 
okresie. Opracowanie nie ogranicza się zresztą do samej miejscowości, 
ale porusza sprawy okolicznych wsi, a wiele odniesień dotyczy także 
Tomaszowa. Część opisowa wzbogacona jest wieloma przypisami, uzu-
pełniona danymi statystycznymi, spisami i wykazami. Szczery podziw dla 
mrówczej pracy autorki budzi zgromadzona ikonografia, na którą składają 
się setki archiwalnych fotografii, świetnie zeskanowanych i choć utrzyma-
nych w sepii, to doskonale czytelnych, a przy tym datowanych i opisanych, 
ilustrujących treść tej pozycji. W nie mniejszym stopniu imponuje niezwykle 
rozbudowana bibliografia, wskazująca wykorzystane materiały źródłowe, 
m.in. z Archiwum Państwowego w Zamościu, a ponadto inne prace oraz 
monografie, publikacje elektroniczne i artykuły prasowe, w tym uzyskane 
z „ReWizji Tomaszowskich”. Jak przyznaje autorka dzieła, jest ono owo-
cem fascynacji rodzinną miejscowością i tego rodzaju pasji wypadałoby 
tylko przyklasnąć i oczekiwać na kolejne pozycje. Sprawą zrozumiałą jest, 
że przy tak obszernej objętościowo i tematycznie pionierskiej pozycji nie 
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sposób uniknąć pewnych pomyłek i potknięć, które jednak nie rzutują na 
wartość merytoryczną. Oto niektóre z nich. Wątpliwe jest, by już 9 wrze-
śnia Niemcy byli w Tarnawatce, skoro w Tomaszowie pojawili się dopiero 
13 września 1939 r. po południu (s. 58). Także krasnoarmiejcy, którzy 
w Tomaszowie znaleźli się 21 lipca 1944 r., raczej nie byli w Tarnawatce już 
18 lipca, chyba że był to nieliczny zwiad. Co najmniej wątpliwe jest pojęcie 
„ostatecznego scalenia AK i BCh”, bo do takiego ani w Tomaszowskiem, 
ani na innych terenach w pełni nie doszło. Przesadzona jest dalece nazwa 
„ziemia tarnawacka” (s. 46 i 81), bo pojęcie to odnosi się do województw. 
Także niewiarygodna jest data 27 września 1939 r. jako terminu wkrocze-
nia Armii Czerwonej na teren powiatu tomaszowskiego (s. 63), bo był to 
dzień 25 września, a potwierdzeniem jest data mordu dokonanego w tym 
właśnie dniu na grupie podchorążych w Niemirówku. Równie niewiary-
godna jest podana liczba jeńców Armii Polskiej wziętych do niewoli pod 
Tomaszowem w „pierwszej bitwie” (s. 61). Podaną liczbę 20 tys. należy 
uznać za czarną propagandę niemiecką, gdyż już 19 września 1939 r. siły 
Zgrupowania Armii gen. Piskora liczyły niepełną dywizję, a przecież duża 
część żołnierzy i oficerów WP zdołała wydostać się z okrążenia niemieckiego. 
Także fragment monografii odnoszący się do losów płk. Roweckiego po 
„pierwszej bitwie tomaszowskiej” jest daleki od rzeczywistości podawanej 
w wiarygodnych materiałach i relacjach bezpośrednich świadków. Ponadto 
informacja podana na s. 17, jakoby Tarnawatka miała być starostwem, mija 
się z prawdą, bo nie potwierdzają tego ani lustracje, ani rejestry poborowe. 
Na podkreślenie zasługuje poprawne wyprowadzenie nazwy miejscowości 
od słowa „tarnina”, co potwierdza zarówno Brückner, jak i S. Rospond 
w Słowniku etymologicznym miast i gmin, Ossolineum 1984. Z winy niedo-
skonałej korekty wiele nazwisk podanych w książce uległo zniekształce-
niu, jak Dreszer (winno być Dresler), Bargiełów (winno być Bargieł), szef 
sztabu Armii „Kraków” podawany jest kilkakrotnie jako Stebnik (winno 
być Steblik).

Wskazane pomyłki w niczym nie podważają wartości książki, którą 
należy uznać za bardzo cenną, a starania autora ocenić bardzo wysoko, 
jako osiągnięcie zamierzonego celu. Ponieważ wiadomo, że edycja uka-
zała się w nakładzie śladowym, który już został wyczerpany, wskazane 
potknięcia łatwo będzie usunąć w drugim wydaniu, a chętni do nabycia 
tej pozycji na pewno się znajdą.

Wojciech Dziedzic (Tomaszów Lubelski)
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Mieczysław Kawka, Szkoły rolnicze w Lublinie i Lubyczy Królewskiej 
1944–2011, Lubycza Królewska 2012, ss. 234

W 40. rocznicę działalności zespołu szkół średnich w Lubyczy Królewskiej 
ukazała się monografia Szkoły Rolnicze w Lublinie i Lubyczy Królewskiej 
1944–2011, której autorem jest Mieczysław Kawka.

Inspirację do powstania monografii szkolnych stanowi najczęściej 
okrągły jubileusz placówki oświatowej i zazwyczaj w tym celu z dużym 
wyprzedzeniem powołuje się kilkuosobowy zespół redakcyjny do realizacji 
tego niełatwego i pracochłonnego przedsięwzięcia. Natomiast efekty zbio-
rowego wysiłku bywają różne, niekiedy dalekie od zamierzonych. W przy-
padku monografii, która ukazała się w 40. rocznicę działalności zespołu 
szkół średnich w Lubyczy Królewskiej, jej autorem jest emerytowany już 
nauczyciel, wicedyrektor i dyrektor tych szkół w latach 1971–2001, znany 
także szeroko w tomaszowskim środowisku kulturalnym, Mieczysław 
Kawka. Dodać też na wstępie trzeba, że w tym konkretnym przypad-
ku obawy o wartość monografii i ewentualne zastrzeżenia nie znalazły 
potwierdzenia.

Obecna edycja monografii była poprzedzona wydawnictwem sprzed 
siedemnastu laty, przy czym aktualne opracowanie zostało ze znajomością 
rzeczy gruntownie przepracowane, rozszerzone i uzupełnione, unowo-
cześnione, zyskując dzięki temu wiele na formie i treści. Zasadniczemu 
wzbogaceniu uległa ikonografia i sama warstwa informacyjna dzieła, co 
szczególnie łatwo dostrzec w tekście rozdziału X. Dzięki temu też w no-
wym wydaniu zawarte zostały wydarzenia z życia szkoły w ostatnich 
17 latach, wydatnie ożywiające treść i stanowiące punkt odniesienia dla 
czytelników i absolwentów. Ponadto autor dokonał ponownego bilansu 
działalności placówki w aspekcie jego aktualizacji, rozwoju bazy i różnego 
typu osiągnięć we wszystkich dziedzinach funkcjonowania.

Opracowanie poprzedza wystąpienie odautorskie oraz przesłanie dy-
rektora Romana Kani, zaś przejrzysta konstrukcja monografii oparta jest na 
logicznie ułożonych i sformułowanych dwunastu rozdziałach ujmujących 
komplementarnie i wyczerpująco zarówno zagadnienia historyczne, jak 
i działalność PTMR w Lublinie w latach 1944–1971, a także etapy roz-
woju szkół średnich w Lubyczy w latach 1971–2011. Autor na podstawie 
dostępnych źródeł archiwalnych, w sposób rzeczowy i w zgodzie z meto-
dologią naukową usystematyzował wszelkie zagadnienia oraz problemy 
występujące w życiu placówki, a także elementy jej działalności, jak kadra 
pedagogiczna i kierownicza, uczniowie, kształcenie, formy i efekty bogatej 
działalności pozalekcyjnej. Zarysował także wybrane postacie absolwen-
tów, ich wspomnienia, wykazy wg kierunków, typów i profili nauki oraz 
zmiany kadrowe.
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Bardzo cenną stroną monografii są zamieszczone w niej tabele i ze-
stawienia statystyczne ujmujące np. liczby uczniów w poszczególnych 
latach i typach szkół funkcjonujących w PTMR w Lublinie oraz ZS nr 6. 
Ponadto w opracowaniu znalazły się tabele z liczbami absolwentów, kadry 
pedagogicznej i kierowniczej, a także pracownikami szkoły. Dane te mogą 
stanowić cenny materiał i punkt wyjścia dalszych badań i prac naukowych, 
kreować wyobrażenie o stanie rozwoju i zmianach w działalności szkoły na 
przestrzeni wielu lat jej funkcjonowania. Źródłem wiedzy wykorzystanej 
przez autora tego opracowania była nie tylko dokumentacja szkolna, własne 
spostrzeżenia i doświadczenia oraz obserwacje dokonywane podczas 30 
lat pracy w ZS nr 6, ale także kronika placówki i liczne pozycje wymie-
nione w załączonej bibliografii, w tym także wydawnictwa regionalne, co 
wydatnie podnosi wartość publikacji.

Lekturę monografii znakomicie uatrakcyjniają liczne fotografie za-
równo archiwalne czarno-białe, jak i te z najnowszego okresu, dokładnie 
opisane i dobrej jakości. Na uwagę zasługuje komunikatywny język dzieła 
i nadzwyczaj staranna korekta. Nie ma wątpliwości co do tego, że autor 
monografii, którego zamiarem było ukazanie dorobku szkoły we wszyst-
kich dziedzinach, udokumentowanie jej rozwoju oraz znaczenia nie tylko 
w środowisku lokalnym, ale także w aspekcie karier zawodowych absol-
wentów, cel swój osiągnął. A pracownicy i absolwenci lubyckiej szkoły, 
tak jak i wszyscy nią zainteresowani, otrzymali do rąk cenne i wiarygodne 
kompendium wiedzy, a także materiał do snucia wspomnień. Sam zaś 
autor pozostawił trwały ślad swej pracy, który oby przyniósł mu osobistą 
satysfakcję i dobrą o nim pamięć.

Wojciech Dziedzic (Tomaszów Lubelski)
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ROK 2011

Dane statystyczne
Powiat tomaszowski
Ludność: 86 137 osób; mężczyźni – 42 488; kobiety – 43 649. Liczba 

mieszkańców na 1 km2 – 58. Ludność w wieku: przedprodukcyjnym – 
16 738, produkcyjnym 53 540, poprodukcyjnym – 15 859. Liczba zawar-
tych w roku małżeństw – 568. Urodzenia – 892. Zgony – 976. Przyrost 
naturalny – –84. Migracje ludności: napływ ogółem – 818; odpływ ogółem 
– 1240; saldo migracji – –422. Bezrobotni: ogółem – 5912; mężczyźni – 
3107; kobiety – 2805. Podmioty gospodarki narodowej: sektor publiczny 
– 246; sektor prywatny – 6454. Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą – 5401. Dochody na 1 mieszkańca – 1058,07 zł; wydatki na  
1 mieszkańca – 1225,38 zł. Gospodarka komunalna: wodociągi – 836,4 km, 
kanalizacja – 174,2 km. Mieszkania oddane do użytkowania – 108. Liczba 
fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych – 242. 

Miasto Tomaszów Lubelski
Ludność: 19 802 osoby; mężczyźni – 9367; kobiety – 10 435. Liczba 

mieszkańców na 1 km2 – 1490. Ludność w wieku: przedprodukcyjnym 
– 3731, produkcyjnym 12 904, poprodukcyjnym – 3167. Liczba zawar-
tych w roku małżeństw – 141. Urodzenia – 193. Zgony – 177. Przyrost 
naturalny – +16. Migracje ludności: napływ ogółem – 358; odpływ ogó-
łem – 339; saldo migracji – +19. Bezrobotni: ogółem – 1230; mężczyźni 
– 656; kobiety – 574. Podmioty gospodarki narodowej: sektor publiczny 
– 69; sektor prywatny – 3042. Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą – 2578. Dochody na 1 mieszkańca – 2392,22 zł; wydatki na  
1 mieszkańca – 2671,12 zł. Gospodarka komunalna: wodociągi – 56,6 km, 
kanalizacja – 55,0 km. Mieszkania oddane do użytkowania – 58. Liczba 
fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych – 62.

WYDARZENIA W MIEŚCIE I POWIECIE  
W LATACH 2011–2012

K  R  O  N  I  K  A
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12 stycznia (Tomaszów Lubelski): W Starostwie Powiatowym odbyła 
się wspólna sesja Rady Powiatu, Miasta i Gminy Tomaszów Lubelski, 
na której przyjęto stanowisko w sprawie przesunięcia terminu budowy 
obwodnicy Tomaszowa. Pod protestem złożonym do rządu podpisało się 
13 933 mieszkańców powiatu.

16 stycznia (Rachanie): W hali sportowej w Rachaniach odbył się VI 
Międzygminny Przegląd Kolęd i Pastorałek. 

20 lutego (Rachanie): Uroczyste poświęcenie i przekazanie samochodu 
pożarniczego marki Ford Transit dla jednostki OSP w Rachaniach. Pojazd 
został zakupiony ze środków budżetu państwa za kwotę 150 tys. złotych, 
w tym motopompa Tohmatsu, która kosztowała ok. 30 tys. złotych.

1 marca (Tomaszów Lubelski): W Urzędzie Miasta utworzono Biuro 
Organizacyjno-Prawne, którego dyrektorem został Tomasz Zieliński.

10 marca (Tomaszów Lubelski): MULKS Tomaszów Lubelski kierowany 
przez Waldemara Kołcuna wygrał rywalizację klubową w cyklu zawodów 
Bieg na Igrzyska, które rozgrywane są pod patronatem Justyny Kowalczyk.

16–20 marca (Tomaszów Lubelski): W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 
odbył się Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej. 
Tomaszowskie siatkarki TKS „Tomasovia” pod kierunkiem Stanisława 
Kaniewskiego zajęły III miejsce.

20 marca (Tomaszów Lubelski): W związku z 90. rocznicą pobytu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie na budynku Gimnazjum 
nr 2 została odsłonięta pamiątkowa tablica ufundowana przez Związek 
Piłsudczyków i Ochotniczy Szwadron Ułanów Ziemi Tomaszowskiej.

20 marca (Ulhówek): W Tarnoszynie obchodzono 67. rocznicę za-
mordowania mieszkańców wioski przez UPA. Uroczystości z udziałem 
posłów, władz lokalnych, przedstawicieli służb mundurowych, pocztów 
sztandarowych, młodzieży, a przede wszystkim mieszkańców – świadków 
tamtych wydarzeń odbyły się w miejscowej świątyni, a następnie przy 
pomniku upamiętniającym ofiary.

25 marca (Tomaszów Lubelski): Rada Miasta podjęła uchwałę, w której 
powołano Grzegorza Leńczuka na funkcję skarbnika miasta.

26 marca (Tomaszów Lubelski): Na Wydziale Zamiejscowym Nauk 
Prawnych i Ekonomicznych KUL odbyła się uroczystość 70-lecia urodzin 
biskupa seniora Jana Śrutwy.

26 marca (Ulhówek): W Ulhówku odbył się IX Diecezjalny Turniej 
Tenisa Stołowego. W rozgrywkach uczestniczą reprezentacje szkół i parafii 
z terenu Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

26 marca (Ulhówek): W Machnówku w 67. rocznicę wymordowania 
mieszkańców Worochty i Machnówka odbyły się uroczystości upamięt-
niające ofiary.

1 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Stanisław Pryciuk został powołany 
na dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia”. Janusz Frykowski 
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został powołany na stanowisko dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury 
i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego.

3 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Grażyna Brodowska, właścicielka 
salonu „Fantazje” w Tomaszowie, zajęła III miejsce w XIX Otwartych 
Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego w kategorii Senior Damski.

10 kwietnia (Tomaszów Lubelski): W I rocznicę katastrofy smoleńskiej 
odbyły się w Tomaszowie uroczystości religijno-patriotyczne.

26 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Przy ulicy Łaszczowieckiej 
w Tomaszowie odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego 
pod budowę siedziby nowego Oddziału Celnego.

1 maja (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowskim Sanktuarium pw. 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny przez cały dzień trwały uroczy-
stości związane z beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II. 

2 maja (Tomaszów Lubelski): Tomaszowscy ministranci zajęli I miejsce 
w Mistrzostwach Polski Służby Liturgicznej Halowej Piłki Nożnej, które 
odbyły się w Gdańsku.

10–13 maja (Tomaszów Lubelski): W Świdnicy podczas II Kongresu 
Regionów starosta Jan Kowalczyk odebrał wyróżnienie za 10. miejsce po-
wiatu tomaszowskiego w rankingu powiatów za 2010 rok, prowadzonym 
przez Związek Powiatów Polskich.

13 maja (Tomaszów Lubelski): W kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa odbył się Dzień hołdu i wdzięczności za beatyfikację Sługi 
Bożego Jana Pawła II, uroczystości zakończyły się „białym marszem” 
mieszkańców miasta.

Siatkarki TKS „Tomasovia” – brązowe medalistki Mistrzostw Polski Juniorek
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14–16 maja (Tomaszów Lubelski): Drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 
z Tomaszowa pod kierunkiem Elżbiety Żądło zdobyła tytuł Mistrza Polski 
w Ogólnopolskich Drużynowych Mistrzostwach Polski Szkół Podstawowych 
w Szachach.

20–22 maja (Tomaszów Lubelski): Na zaproszenie Leonarda Klimowicza, 
starosty Grzegorzewa, delegacja radnych i pracowników Urzędu Miasta 
w Tomaszowie przebywała z wizytą na Litwie.

23 maja (Tomaszów Lubelski): W ramach programu Polska–Białoruś–
Ukraina Starostwo tomaszowskie we współpracy z Państwową Strażą 
Pożarną, samorządami Żółkwi i Sokala podpisało umowę o dofinansowanie 
projektu „Poprawa skuteczności transgranicznego systemu reagowania 
na zagrożenia środowiska: Tomaszów Lubelski–Żółkiew–Sokal”. Wartość 
projektu wynosi 1 344 737 euro.

25 maja (Tomaszów Lubelski): Z okazji Dnia Twórcy i Animatora Kultury 
odznakami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej” zostali uhonorowani: Bolesław Cisło, Janusz Brodowski, 
Sabina Hanejko, Jolanta Bagińska, Róża Kucharczyk, Marzena Mazurek 
Jędrak, Elżbieta Dziuba, Anna Pitura.

25–29 maja (Tomaszów Lubelski): W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 
odbył się Turniej Finałowy Mistrzostw Polski Kadetek w Piłce Siatkowej. 
Tomaszowskie siatkarki pod kierunkiem Jerzego Senejki zajęły V miejsce.

26 maja (Ulhówek): Gminny Etap Kwietnego Biegu – sztafety dookoła 
Polski wzdłuż granic kraju dla uczczenia pierwszej pielgrzymki do ojczy-
zny papieża Jana Pawła II.

29 maja (Rachanie): W Pawłówce odbył się III Powiatowy Przegląd 
Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. W prze-
glądzie wzięły udział zespoły ludowe oraz koła prezentujące dorobek ar-
tystyczny i kulinarny. Imprezie towarzyszyła wystawa twórczości ludowej. 
Spotkanie w Pawłówce miało na celu pokazanie tradycji ludowych, pieśni, 
rękodzieła i sztuki kulinarnej. 

30 maja (Tomaszów Lubelski): Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu 
Filia w Tomaszowie Lubelskim obchodziła jubileusz 60-lecia swojej dzia-
łalności. Kierownikiem filii jest Anna Pitura.

1 czerwca (Tomaszów Lubelski): W Urzędzie Miasta w Tomaszowie 
odbyły się obrady pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Miasta.

4 czerwca (Tomaszów Lubelski): Odbyły się uroczystości związane 
z 30-leciem istnienia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia. Dyrektorem 
szkoły jest Piotr Jurgielewicz.

Zespół Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego („Mechanik”) obchodził 
65. rocznicę powstania, połączoną ze zjazdem absolwentów. Dyrektorem 
szkoły jest Janusz Joniec.



Wydarzenia w mieście i powiecie w latach 2011–2012

283

Rocznik Tomaszowski 1(2)

10 czerwca (Tomaszów Lubelski): W galerii Biura Wystaw Artystycznych 
w Zamościu odbył się wernisaż jubileuszowej wystawy znanego tomaszow-
skiego grafika Romana Muchy z okazji 45-lecia pracy twórczej.

11–12 czerwca (Ulhówek): Transgraniczne uroczystości odpustowe ku 
czci św. Antoniego. Pierwszego dnia pielgrzymka do Uhnowa (Ukraina), 
drugiego – uroczystości w Dyniskach. 

12 czerwca (Ulhówek): Złoty jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich 
w Wasylowie Wielkim.

12 czerwca (Rachanie): W Wożuczynie odbył się VI Powiatowy Przegląd 
Religijnej Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. 

17 czerwca (Łaszczów): Rada Miejska w Łaszczowie podjęła Uchwałę 
nr VII/43/11 w sprawie ustanowienia herbu, flagi, sztandaru, pieczęci 
i łańcuchów.

24 czerwca (Tomaszów Lubelski): W związku z podsumowaniem 
sezonu narciarskiego w Tomaszowie gościł Apoloniusz Tajner, prezes 
Polskiego Związku Narciarskiego. 

28 czerwca (Tomaszów Lubelski): Ksiądz Wacław Depo biskup Diecezji 
Zamojsko-Lubaczowskiej erygował w Tomaszowie nową parafię św. o. Pio. 
Proboszczem parafii został ksiądz Zbigniew Grzegorz Świtalski. 

2 lipca (Tomaszów Lubelski): Drużyna juniorów Gim Dwójka treno-
wana przez Ryszarda Żądło wywalczyła awans do I ligi juniorów w sza- 
chach.

4–5 lipca (Łaszczów): Rajd Rowerowy po Grzędzie Sokalskiej „Szlakiem 
Trzech Kultur Pogranicza”. Uczestnicy pokonali następującą trasę: 
Łaszczów–Zimno–Żerniki–Dyniska–Machnówek–Budynin–Przewodów 
(nocleg)–Myców–Chłopiatyn–Dłużniów–Dołhobyczów–Poturzyn–Telatyn–
Żulice–Kmiczyn–Nabróż–Dobużek–Łaszczów.

5 lipca (Tomaszów Lubelski): Burmistrz miasta powołał na okres 5 lat 
następujących dyrektorów przedszkoli i szkół: Teresa Koszel – Przedszkole 
Samorządowe nr 2, Jolanta Rymaszewska – Szkoła Podstawowa nr 2 
i Leszek Kodymowski – Szkoła Podstawowa nr 3.

7 lipca (Jarczów): Ukończenie zagospodarowania centrum miejscowości 
Jarczów – przebudowa ciągów pieszych i miejsc parkingowych, urządzenie 
placu zabaw, wartość inwestycji 56 969,72 zł, dofinansowanie 75% kosztów 
kwalifikowanych z programu PROW 2007–2013.

7–8 lipca (Jarczów): Plener filmowy w miejscowościach Jarczów 
i Wierszczyca „Kino na sianie”.

15–17 lipca (Łaszczów): W miejscowości Nabróż obchodzone były 
uroczystości 600-lecia parafii i miejscowości. Organizatorami uroczystości 
była parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Nabrożu oraz 
mieszkańcy. 
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16 lipca (Ulhówek): Jubileusz 50-lecia istnienia i działalności Koła 
Gospodyń Wiejskich w Rzeplinie.

Lipiec (Łaszczów): Zakończono realizację projektu w ramach działania 
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 w zakresie małych projektów, 
polegającą na oznakowaniu infrastruktury turystycznej oraz na wytycze-
niu i oznakowaniu ścieżki dydaktycznej dotyczącej historii miejscowości 
Łaszczów. 

7 sierpnia (Łaszczów): VII Regionalne Dni Kalafiora i Brokułu w Łasz- 
czowie, impreza pn. „Szlakiem Lokalnych Produktów, Tradycji i Wielo-
kulturowego Dziedzictwa Grzędy Sokalskiej – VII Regionalne Dni Kalafiora 
i Brokułu”. 

27 sierpnia (gmina Tomaszów Lubelski): W Ulowie odbył się „Piknik 
Historyczny” w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kultury Antycznej 
„Gotania” promującego region lubelski.

28 sierpnia (Ulhówek): VIII Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa Korczmin–
Stajivka, połączone z uroczystościami religijnymi Zaśnięcia Bogurodzicy, 
które gromadzą byłych i obecnych mieszkańców przygranicznych miej-
scowości. Wielu dawnych mieszkańców przyjeżdża z Pomorza i Mazur, 
gdzie zostali przesiedleni w 1947 r.

28 sierpnia (Jarczów): W miejscowości Gródek zorganizowano Dożynki 
parafialno-gminne połączone z jubileuszem 95-lecia powstania OSP Gródek.

30 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Fałszywy alarm dotyczący podło-
żenia bomby w budynku tomaszowskiego sądu.

Burmistrz Łaszczowa Cezary Girgiel wita Wacława Depo, biskupa Diecezji Zamojsko- 
Lubaczowskiej, na uroczystościach w Nabrożu
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31 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Uroczyste otwarcie trybuny zachod-
niej na tomaszowskim stadionie mieszczącej 1200 osób. Wartość inwestycji 
wyniosła 1 194 522 zł.

2 września (Tomaszów Lubelski): Uchwałą Rady Miasta w Tomaszowie 
Miejska Biblioteka Publiczna otrzymała imię Tomasza Zamoyskiego. 
Dyrektorem biblioteki jest Mieczysława Rudnicka.

3 września (Tomaszów Lubelski): Uroczystości poświęcone 45-leciu 
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Przyszłość”.

7 września (Tomaszów Lubelski): Zakończono prace związane z ter-
momodernizacją budynku szkoły i warsztatów szkolnych Zespołu Szkół 
nr 3 w Tomaszowie Lubelskim. Koszt inwestycji wyniósł 1 131 635 zł.

11 września (Łaszczów): II Piknik Country w Dobużku. 
15–18 września (Tomaszów Lubelski): W mieście odbywały się uro-

czystości poświęcone 72. rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim we 
wrześniu 1939 r. Finałem uroczystości była rekonstrukcja bitew na polach 
Dąbrowy Tomaszowkiej.

16–18 września (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowie gościła kilku-
dziesięcioosobowa delegacja z Grzegorzewa na Litwie na czele ze starostą 
Leonardem Klimowiczem.

18 września (Tomaszów Lubelski): W rocznicę bitew tomaszowskich 
została opublikowano książka regionalisty, sekretarza Tomaszowskiego 

Scena z IV Rekonstrukcji bitew pod Tomaszowem Lubelskim we wrześniu 1939 r. 
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Towarzystwa Regionalnego Wojciecha Dziedzica Między Hitlerem a Stali-
nem. Tomaszowskie od Września 1939 do Katynia.

21 września (Łaszczów): Obchody rocznicowe bitwy o Łaszczów. 
23–25 września (Tomaszów Lubelski): Trenowani przez Ryszarda 

Skwarskiego zawodnicy Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego 
podczas Pucharu Europy Dzieci w Karate Tradycyjnym w Lublinie wy-
walczyli 15 medali.

25 września (Jarczów): III Powiatowy Piknik Sołtysów. W imprezie 
uczestniczyło około 200 osób. Zorganizowano koncert w wykonaniu ze-
społów śpiewaczych: „Czerwona Jarzębina”, „Uśmiech”, „Jarczowianki” 
oraz „Rapsodia” z Lubyczy Królewskiej. 

29 września (Ulhówek): Uchwała Rady Gminy Ulhówek o utworzeniu 
Centrum Integracji Społecznej w Ulhówku. Najważniejszym zadaniem CIS 
jest reintegracja zawodowa i społeczna mieszkańców.

30 września (Łaszczów): Zakończono remont placu targowego wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą i zakupem sceny przenośnej – zadanie realizo-
wane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

3 października (Jarczów): Poświęcenie odnowionego pomnika powsta-
nia styczniowego.

7 października (Tomaszów Lubelski): Z okazji 390. rocznicy lokacji 
miasta Tomaszowa na uroczystej sesji Rady Miasta zaprezentowano wydaną 
przez Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne książkę pod redakcją prof. 
dr. hab. Ryszarda Szczygła Tomaszów Lubelski. Monografia miasta. 

Delegacja na czele ze Zdzisławem Wojnarem, wójtem gminy Jarczów, składa wieńce 
na płycie pomnika powstania styczniowego
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9 października (Tomaszów Lubelski): Wybory do Sejmu i Senatu RP. 
Na posła na Sejm z terenu miasta został wybrany Mariusz Grad z Platformy 
Obywatelskiej (9962 głosy w okręgu, w tym 1795 w mieście i 3693 w powiecie).

12 października (Tomaszów Lubelski): Z okazji Dnia Nauczyciela 
Medalem Komisji Narodowej odznaczono: Leszka Kodymowskiego – dyrek-
tora Szkoły Podstawowej nr 3, Jadwigę Mazurkiewicz – nauczycielkę Przed- 
szkola Samorządowego nr 2, Annę Piotrowską – dyrektor Gimnazjum nr 2.

18 października (Tomaszów Lubelski): Z inicjatywy Tomaszowskiego 
Towarzystwa Regionalnego w dawnym Sejmiku Powiatowym odbyła się 
promocja monografii miasta połączona z wykładami redaktora naczelnego 
i autorów poszczególnych rozdziałów.

19 października (Tomaszów Lubelski): W Urzędzie Miasta odbyło się 
pierwsze posiedzenia II Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta.

20 października (Tomaszów Lubelski): Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej im. K. Dłuskiego w Tomaszowie Lubelskim obchodził 
100-lecie działalności. Dyrektorem szpitala jest Andrzej Kaczor.

23 października (Ulhówek): W Tarnoszynie odbył się Przegląd Zespołów 
Folklorystycznych „Na jesienną nutę” z udziałem zespołów z terenu gminy 
i sąsiednich gmin.

28 października (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowie oddano do użytku 
nową ulicę, która otrzymała nazwę Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego. 
Koszt inwestycji wyniósł 2 713 486 zł.

13 listopada (Łaszczów): Uroczystości upamiętniające pacyfikację wsi 
Małoniż.

16–17 listopada (Tomaszów Lubelski): Bartosz Skwarski, zawodnik 
Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego, w parze z Janem Kłębkiem 
z Zamojskiego Klubu Karate Tradycyjnego wywalczyli w Jerozolimie złoty 
medal Mistrzostw Europy w karate tradycyjnym w konkurencji en-bu.

30 listopada (Tomaszów Lubelski): W ramach Narodowego Programu 
Dróg Lokalnych miasto Tomaszów zakończyło przebudowę ulic Żeromskiego, 
Żółkiewskiego i Westerplatte wraz z budową odcinka ulicy Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego.

15 listopada (Łaszczów): W ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007–2013 oddano do użytku świetlicę wiejską w miejsco-
wości Hopkie. Dodatkową atrakcją jest przylegający do świetlicy wiejskiej 
plac zabaw. 

1 grudnia (Tomaszów Lubelski): Zakończono prace związane z termo-
modernizacją budynku Zespołu Szkół nr 6 w Lubyczy Królewskiej. Koszt 
inwestycji wyniósł 1 253 202 zł.

28 grudnia (Tomaszów Lubelski): Zawodniczki MULKS Tomaszów 
Lubelski zdobyły złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski w biegach 
narciarskich, które odbyły się w Kubalonce k. Wisły.
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29 grudnia (Tomaszów Lubelski): W kościele pw. Najświętszego Serca 
Pana Jezusa poświęcono i odsłonięto tablicę upamiętniającą postać doktora 
Antoniego Wojtkowiaka ps. „Lancet” – członka BCh i AK.

ROK 2012

Dane statystyczne
Powiat tomaszowski
Ludność: 88 032 osoby; mężczyźni – 43 438; kobiety – 44 594. Liczba 

mieszkańców na 1 km2 – 59. Ludność w wieku: przedprodukcyjnym – 
16 730, produkcyjnym – 55 124, poprodukcyjnym – 16 178. Liczba zawar-
tych w roku małżeństw – 547. Urodzenia – 843. Zgony – 1013. Przyrost 
naturalny – –170. Migracje ludności: napływ ogółem – 753; odpływ ogó-
łem – 1147; saldo migracji – –394. Bezrobotni: ogółem – 5406; mężczyźni 
– 2766; kobiety – 2640. Podmioty gospodarki narodowej: sektor publiczny 
– 245; sektor prywatny – 6187. Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą – 5112. Dochody na 1 mieszkańca – 1050,33 zł; wydatki na  
1 mieszkańca – 1129,49 zł. Gospodarka komunalna: wodociągi – 839,7 km, 
kanalizacja – 179,7 km. Mieszkania oddane do użytkowania – 110. Liczba 
fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych – 248. 

Miasto Tomaszów Lubelski
Ludność: 20 446 osób; mężczyźni – 9738; kobiety – 10 708. Liczba 

mieszkańców na 1 km2 – 1538. Ludność w wieku: przedprodukcyjnym 
– 3624, produkcyjnym 13 468, poprodukcyjnym – 3354. Liczba zawar-
tych w roku małżeństw – 130. Urodzenia – 189. Zgony – 165. Przyrost 
naturalny – +24. Migracje ludności: napływ ogółem – 367; odpływ ogó-
łem – 292; saldo migracji – +75. Bezrobotni: ogółem – 1145; mężczyźni 
– 610; kobiety – 535. Podmioty gospodarki narodowej: sektor publiczny 
– 69; sektor prywatny – 2884. Osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą – 2411. Dochody na 1 mieszkańca – 2374,81 zł; wydatki na  
1 mieszkańca – 2582,25 zł. Gospodarka komunalna: wodociągi – 58,4 km, 
kanalizacja – 56,8 km. Mieszkania oddane do użytkowania – 55. Liczba 
fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych – 66.

5 stycznia (Tomaszów Lubelski): W rankingu powiatów za rok 2011 
prowadzonym przez Związek Powiatów Polskich powiat tomaszowski 
zajął 4. miejsce. 

7 stycznia (Tomaszów Lubelski): Tomaszowski oddział Towarzystwa 
Przyjaciół KUL uczestniczył w spotkaniu opłatkowym połączonym z poże-
gnaniem ordynariusza diecezji ks. bp. Wacława Depo. Członkowie towa-
rzystwa przekazali Ekscelencji kopię obrazu Matki Boskiej Tomaszowskiej. 
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13 stycznia (Tomaszów Lubelski): W Muzeum Regionalnym w Toma-
szowie odbyła się prezentacja skarbu odnalezionego w 2011 r. w Czermnie, 
gm. Tyszowce. Dwa skarby zawierające cenną biżuterię z XIII w. znaleźli 
archeolodzy z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Łącznie odkopano 
40 pięknych wyrobów – pierścieni, zausznic, naramienników, bransolet 
różnego typu oraz kołtów (wisiory noszone przy skroniach).

20 stycznia (Rachanie): Gminny Ośrodek Kultury i Gimnazjum Publiczne 
zorganizowały w hali sportowej w Rachaniach VII Międzygminny Przegląd 
Kolęd i Pastorałek.

2 lutego (Krynice): W Krynicach odbyły się uroczystości patriotyczne 
z okazji 69. rocznicy bitwy pod Zaborecznem. 

14 lutego (Tomaszów Lubelski): Napad na bank w Tomaszowie. 
Napastnik, grożąc pracownikom bronią (jak się okazało gazową), zmusił 
ich do wydania kilku tysięcy złotych. Policja zatrzymała sprawcę nieda-
leko banku.

17 lutego (Tomaszów Lubelski): Na emeryturę odszedł inspektor 
Stanisław Żukowski, który od 2004 r. pełnił funkcję Komendanta Powiatowego 
Policji w Tomaszowie. 

21–22 lutego (Tomaszów Lubelski): MULKS Tomaszów Lubelski po 
raz trzeci z rzędu wygrał imprezę narciarską „Bieg na Igrzyska”, która 
odbywa się pod patronatem Justyny Kowalczyk.

Delegacje i poczty sztandarowe w drodze pod pomnik upamiętniający partyzantów 
poległych w bitwie pod Zaborecznem
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23–26 lutego (Tomaszów Lubelski): Podczas VIII Zimowych Ogólno-
polskich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Wiśle zawodnicy z terenu po-
wiatu tomaszowskiego zdobyli 12 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe medale. 

6 marca (Tomaszów Lubelski): Przy ulicy Łaszczowieckiej otwarto nową 
siedzibę Oddziału Celnego. Kierownikiem oddziału jest Jarosław Borys. 

12 marca (Tomaszów Lubelski): Młodszy inspektor Paweł Solarski został 
mianowany Komendantem Powiatowym Policji w Tomaszowie Lubelskim.

18 marca (Łaszczów): III Festiwal Piosenki Obcojęzycznej odbył się 
w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie.

18 marca (Ulhówek): Uroczystości patriotyczno-religijne w związku 
z 68. rocznicą mordu dokonanego na mieszkańcach Tarnoszyna przez UPA. 

20 marca (Tomaszów Lubelski): Walne Zebranie Członków Toma-
szowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dr. Janusza Petera wybrało 
nowy Zarząd. Obecne władze TTR: Janusz Brodowski – prezes, Izydor 
Wiśniewski – wiceprezes, Wojciech Dziedzic – sekretarz, Piotr Szałapski 
– skarbnik, Eugeniusz Hanejko – członek zarządu. 

10 kwietnia (Tomaszów Lubelski): II rocznicę katastrofy smoleńskiej 
uczczono uroczystościami religijno-patriotycznymi. Jedna z tomaszowskich 
ulic otrzymała nazwę Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Następnego dnia 
odbyło się spotkanie z Jackiem Sasinem, posłem na Sejm RP, zastępcą 
Szefa Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 

10 kwietnia (Susiec): Minęło 106 lat od chwili narodzin Stanisławy 
Koper, mieszkanki wsi Paary (Kocudza). Na urodzinowe spotkanie, które 
odbyło się w rodzinnym domu Jubilatki, przybyli przedstawiciele ducho-
wieństwa, służby zdrowia, władze gminy oraz najbliższa rodzina. Były 
gratulacje, toast i życzenia 200 lat oraz tort.

18 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Przedszkole Samorządowe nr 5 
w Tomaszowie zostało laureatem Nagrody im. Marii Weryho-Radziwiłłowicz 
przyznawanej przez miesięcznik „Bliżej Przedszkola”.

19–21 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Ponad 600 książek zebrali 
mieszkańcy Tomaszowa dla Polaków zamieszkałych na Litwie.

22 kwietnia (gmina Tomaszów Lubelski): Obchody jubileuszu 35-lecia 
działalności Zespołu Folklorystycznego „Sąsiadeczki” z Łaszczówki.

28 kwietnia (Susiec): W susieckim parku odbyła się impreza pn. 
„Jarmark Susiecki” rozpoczynająca Wielką Roztoczańską Majówkę, której 
celem była promocja regionu turystycznego Roztocza. 

29 kwietnia (Ulhówek): W Machnówku odbyły się uroczystości upa-
miętniające 68. rocznicę śmierci mieszkańców Worochty i Machnówka. Po 
tzw. Akcji H-T Worochta znalazła się poza granicami Polski i w krótkim 
czasie została zniszczona. Jedynym śladem są mogiły i drzewa owocowe.

30 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Zakończono remont budynku ad-
ministracyjnego Starostwa Powiatowego w zakresie termomodernizacji. 
Koszt – 796 762 zł. 
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1 maja (Tomaszów Lubelski): Rozpoczął funkcjonowanie Miejski Zespół 
Obsługi Szkół i Przedszkoli, którego kierownikiem została Joanna Wawryca. 

27 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Uchwałą Rady Miasta w Tomaszowie 
Lubelskim Przedszkole Samorządowe nr 5 kierowane przez Marię Majak-
Rebizant otrzymało imię Krasnala Hałabały. 

2 maja (Tomaszów Lubelski): W dzień Święta Flagi Rzeczypospolitej 
Polskiej nastąpiło uroczyste podsumowanie programu „Polak Mały – bo 
obywatel zaczyna się od przedszkola”. Dzięki programowi wszystkie 
przedszkolaki kończące przedszkole wykazują się znajomością hymnu 
państwowego oraz wiersza Władysława Bełzy Katechizm polskiego dziecka.

25 maja (Tomaszów Lubelski): W parku miejskim odsłonięto głaz 
z pamiątkową tablicą poświęconą Augustowi Krzyżanowskiemu – bur-
mistrzowi miasta w latach 1918–1927, 1931–1932. Uchwałą Rady Miasta 
park miejski nosi imię Augusta Krzyżanowskiego. 

25 maja (Tomaszów Lubelski): Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 
im. Janusza Korczaka obchodził jubileusz 40-lecia. Dyrektorem szkoły jest 
Ewa Sikora.

25 maja (Bełżec): W Bełżcu obchodzono Powiatowy Dzień Działacza 
Kultury oraz 20-lecie działalności Gminnego Ośrodka Kultury. 

26 maja (Tomaszów Lubelski): Przed budynkiem dawnego Sejmiku 
Powiatowego odsłonięto zegar słoneczny upamiętniający 400. rocznicę 
pojawienia się w dokumentach nazwy Tomaszów. 

Uroczyste rozpoczęcie „Jarmarku Susieckiego”
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26–27 maja (Tomaszów Lubelski): Z inicjatywy członków Tomaszowskiego 
Towarzystwa Regionalnego przy współpracy Urzędu Miasta i Stowarzyszenia 
„Nasze Miasto” zorganizowano czytanie non stop publikacji Tomaszów 
Lubelski. Monografia miasta. Akcja czytania trwała 26 godzin i 33 minuty, 
a uczestniczyło w niej 176 osób. 

29 maja (Ulhówek): W Ulhówku odbył się Powiatowy Konkurs 
Recytatorski Szkół noszących imię Jana Pawła II. 

31 maja (Tomaszów Lubelski): Przedszkole Samorządowe nr 5 im. 
Krasnala Hałabały w Tomaszowie obchodziło jubileusz 30-lecia funkcjo-
nowania. Dyrektorem przedszkola jest Maria Majak Rebizant.

2 czerwca (Tomaszów Lubelski): Uroczystości 95-lecia Zespołu Szkół 
nr 1 im. Bartosza Głowackiego połączone ze zjazdem absolwentów. 
Dyrektorem szkoły jest Robert Puźniak.

4 czerwca: Cztery brązowe medale Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w Sumo przywieźli z Warszawy podopieczni trenera Daniela Chwastka. 

8 czerwca–1 lipca (Jarczów): Strefa Kibica zorganizowana z okazji 
Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

8 czerwca–1 lipca (Tomaszów Lubelski): W Ośrodku Sportu i Rekreacji 
„Tomasovia” funkcjonuje przez całe EURO 2012 jedyna na Zamojszczyźnie 
strefa kibica z telebimem.

10 czerwca (Rachanie): IV Powiatowy Przegląd Dorobku Artystycznego 
i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich w Pawłówce. 

Wręczanie podziękowań za udział w czytaniu non stop publikacji Tomaszów Lubelski. 
Monografia miasta
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13 czerwca (Tomaszów Lubelski): Zakończono prace związane z ter-
momodernizacją budynków Przedszkola Samorządowego nr 1. Koszt 
inwestycji wyniósł 1 157 602 zł.

17 czerwca (Łaszczów): III Piknik Country w Dobużku. Imprezę zre-
alizowano w ramach działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 
w zakresie małych projektów. 

17 czerwca (Rachanie): VII Powiatowy Przegląd Religijnej Piosenki 
Dziecięcej i Młodzieżowej zorganizowano w Wożuczynie. 

26 czerwca (Tomaszów Lubelski): Podsumowanie roku szkolnego to-
maszowskiej Szkoły Casio. Uczniowie szkoły prowadzeni przez Zdzisława 
Hacię zdobywali wiele nagród na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim.

28 czerwca (Bełżec): Rada Gminy Bełżec uchwałą zatwierdziła symbole 
gminy: herb, flagę, pieczęć, sztandar oraz łańcuch Wójta i Przewodniczącego 
Rady. 

28 czerwca (Tomaszów Lubelski): Odbyło się oficjalne otwarcie nowej 
siedziby Stacji Dializ im. Księdza Jerzego Popiełuszki prowadzonej przez 
firmę B. Braun Avitum Poland sp. z o.o. Kierownikiem stacji jest Ewa 
Bober Palak.

7 lipca (Ulhówek): Jubileusz 50-lecia istnienia Koła Gospodyń Wiejskich 
w Korczminie.

Irena Elżbieta Witkowska, wójt gminy Telatyn, składa podziękowania artystom występu-
jącym w koncercie finałowym „Letniej Akademii Artystycznej – Chopin w Poturzynie”
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8 lipca (Jarczów): Festiwal Trzech Kultur organizowany przez Między-
narodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia” i wójta 
gminy Jarczów.

11 lipca (Tomaszów Lubelski): We Lwowie w galerii Corolli odbył 
się wernisaż wystawy Marzeny Mazurek-Jędrak, malarki z Tomaszowa.

13–15 lipca (Telatyn): W Poturzynie rozbrzmiewała muzyka Fryderyka 
Chopina. Stało się to za sprawą „Letniej Akademii Artystycznej – Chopin 
w Poturzynie” zorganizowanej przez wójta gminy Telatyn i Szkołę 
Podstawową w Poturzynie przy współudziale Stowarzyszenia „Czajnia” 
oraz LGD Grzędy Sokalskiej G-6.

14 lipca (Ulhówek): Uroczystości odpustowo-ekumeniczne ku czci  
św. Antoniego w Dyniskach i Uhnowie.

17–21 lipca (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowie gościła delegacja 
z Freudenstadt z Niemiec na czele ze starostą Klausem Ruckertem.

20 lipca (Tomaszów Lubelski): Oddano do użytku wyremontowany 
przez Starostwo Powiatowe odcinek drogi Majdan Sopocki–Ciotusza Stara. 
Koszt inwestycji wyniósł 1 297 385 zł.

21 lipca (Ulhówek): Złoty Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Rokitnie.
23–28 lipca (Tomaszów Lubelski): Podczas rozgrywanych w Szegedzie 

na Węgrzech Mistrzostw Europy we wrotkarstwie zawodnik TUKS Roztocze 
Szymon Sikora wywalczył brązowy medal.

21–29 lipca (Tomaszów Lubelski): Drużyna szachowa UKS GIM 
DWÓJKA Tomaszów Lubelski awansowała do Ekstraligi juniorów.

29 lipca (Rachanie): Otwarcie Izby Regionalnej w Wożuczynie. Otwarcie 
uświetnił występ miejscowego zespołu „Legenda”. Inicjatorem powstania 
Izby było Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i Okolic.

29 lipca (Rachanie): Gmina Rachanie zdobyła I miejsce na Wojewódzkich 
Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych w Łukowie. W rywalizacji wystartowało 
18 powiatów, 44 gminy i około półtora tysiąca osób. Uczestnicy rywalizo-
wali w konkurencjach indywidualnych i zespołowych m.in.: biegi, skoki, 
przerzucanie opony, ujeżdżanie byka, dojenie krowy, przeciąganie liny, 
przenoszenie worków, wielobój sprawnościowy, sztafeta sprawnościowa, 
piłka siatkowa, plażowa, koszykówka w kategorii kobiet i mężczyzn. 

29 lipca (Susiec): XI Transgraniczny Festiwal Pieśni o Roztoczu odbył 
się w Suścu. Podczas Festiwalu odbył się konkurs Piosenki o Roztoczu, 
do którego zgłosiło się 19 kapel i zespołów.

31 lipca (Tomaszów Lubelski): Na 5-letnie kadencje w wyniku kon-
kursów zostali wybrani dyrektorzy: Zespołu Szkół nr 2 – Waldemar 
Typek, Zespołu Szkół nr 4 – Janusz Joniec, Specjalnego Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego – Roman Kania, Zespołu Szkół nr 6 w Lubyczy Królewskiej 
– Renata Matyjanka.

4–5 sierpnia (Bełżec): Ponad 8 tys. ludzi bawiło się na koncercie Ivana 
Komeranki w Bełżcu podczas szóstego Jarmarku Świętego Wawrzyńca. 



Wydarzenia w mieście i powiecie w latach 2011–2012

295

Rocznik Tomaszowski 1(2)

5 sierpnia (Łaszczów): VIII Regionalne Dni Kalafiora i Brokułu 
w Łaszczowie. Główną atrakcją imprez jest prezentacja i degustacja potraw 
wykonanych w szczególności z kalafiora i brokułu. 

5 sierpnia (Ulhówek): Dni Ulhówka. Otwarcie Wiejskiego Parku Re- 
kreacyjno-Wypoczynkowego.

15 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Podczas Dnia Służb Mundurowych 
odbyła się konferencja naukowa „Patriotyzm – wczoraj i dziś”.

23–25 sierpnia (Rachanie): W Centrum Sportu w Opolu odbyły się 
XV Ogólnopolskie Igrzyska LZS. Startowało ponad 800 zawodników 
z 16 województw Polski. Drużyna przeciągania liny mężczyzn z Rachań 
w składzie: Krzysztof Majdański, Janusz Piwko, Bogusław Piłat, Tomasz 
Czuchaj, Mariusz Bondyra po raz czwarty zdobyła tytuł mistrza Polski. 

26 sierpnia (Krynice): Gminno-Parafialne Święto Plonów w Polanach 
oraz obchody 450-lecia lokacji miejscowości Polany zorganizowane w ra-
mach projektu: „Jak dawniej bywało i co pozostało – kultywowanie ludowej 
tradycji dożynkowej”.

26 sierpnia (Ulhówek): IX Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa. Uroczystości 
odpustowo-ekumeniczne rozpoczynają się tradycyjnie w Korczminie, gdzie 

Wójt Kazimierz Organista odbiera nagrodę za zajęcie przez gminę Rachanie I miejsca 
na Wojewódzkich Igrzyskach Rekreacyjno-Sportowych
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stoi jedna z najstarszych cerkwi na Lubelszczyźnie. Następnie korowód 
udaje się ku tymczasowemu przejściu granicznemu na uroczystości od-
bywające się przy cudownym źródełku położonym na Ukrainie niedaleko 
wioski Stajivka.

29 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Zakończono prace związane z termo-
modernizacją budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (Dom Kombatanta). 
Koszt inwestycji wyniósł 964 165 zł.

31 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Zakończono prace związane z ter-
momodernizacją budynku Szkoły Podstawowej nr 2. Koszt inwestycji 
wyniósł 1 872 588 zł.

2 września (Łaszczów): Dożynki Powiatowe w Łaszczowie. Podczas 
imprezy zaprezentowane zostały wieńce dożynkowe przez przedstawicieli 
każdej z gmin należących do powiatu tomaszowskiego. Wystąpiła m.in. 
Lwowska Kapela Podwórkowa „Ta Joj”. 

7 września (Tomaszów Lubelski): Zakończono prace związane z ter-
momodernizacją budynku Gimnazjum nr 1. Koszt inwestycji wyniósł 
1 258 731 zł.

9 września (Rachanie): Na terenie gminy Rachanie odbyły się ćwicze-
nia jednostek OSP krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Finałem 
ćwiczeń były zawody na stadionie w Wożuczynie-Cukrowni o puchar 

Ks. Franciszek Buhajczuk, proboszcz parafii pw. Świętego Maksymiliana Kolbego, 
oraz Łukasz Kłębek, wójt gminy, podczas uroczystości otwarcia Wiejskiego Parku 

Rekreacyjno-Wypoczynkowego w Ulhówku
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prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Tomaszowie 
Lubelskim druha Kazimierza Organisty. Spośród 7 drużyn biorących udział 
w zawodach pierwsze miejsce i Puchar Prezesa wywalczyła drużyna 
z Werechań, drugie miejsce zajął Łaszczów, a trzecie Bełżec. 

12 września (Bełżec): Odbyła się konferencja prasowa poświęco-
na podsumowaniu projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Bełżec”. Projekt współfinansowany był ze środków Unii 
Europejskiej w ramach RPO WL na lata 2007–2013. Długość wybudowanej 
sieci kanalizacji sanitarnej: 14,65 km, liczba bezpośrednio utworzonych 
nowych miejsc pracy (EPC): 3 szt., liczba wybudowanych przepompowni 
ścieków: 1 szt., liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej 
sieci kanalizacyjnej: 1014.

14 września (Tomaszów Lubelski): Zakończono prace związane 
z termomodernizacją budynku Tomaszowskiego Domu Kultury. Koszt 
inwestycji wyniósł 787 675 zł.

14–16 września (Tomaszów Lubelski): W mieście odbywały się uro-
czystości poświęcone 73. rocznicy bitew pod Tomaszowem Lubelskim we 
wrześniu 1939 r. W ostatnim dniu uroczystości podczas rekonstrukcji bitew 
po raz pierwszy dokonano m.in. „zrzutu cichociemnych”.

21 września (Łaszczów): Obchody rocznicowe bitwy o Łaszczów. 
22 września (Rachanie): Odbył się koncert z okazji Jubileuszu 30-lecia 

Zespołu Tańca Ludowego „Kleks” z Michalowa. W świetlicy w Wożuczynie- 
Cukrowni spotkały się wszystkie pokolenia zespołu.

28 września (Łaszczów): Została podjęta uchwała w sprawie usta-
nowienia hejnału dla miasta Łaszczowa. Hejnał może być odtwarzany 
codziennie o godzinie 12  z wieży budynku byłej karczmy w Łaszczowie 
z urządzenia elektronicznego. 

28 września (Tomaszów Lubelski): Zakończono prace związane z ter-
momodernizacją budynków Szkoły Podstawowej nr 3. Koszt inwestycji 
wyniósł 2 371 671 zł.

5 października (Tyszowce): Zapaśnicy Miejskiego Klubu Sportowego 
„Pogoń” Tyszowce na Młodzieżowych Mistrzostwach Młodzików i Mło-
dziczek zdobyli 2 złote medale, srebrny i brązowy.

6–7 października (Tomaszów Lubelski): Podczas XVI Mistrzostw Świata 
ITKF w Karate Tradycyjnym zawodnicy z Tomaszowskiego Klubu Karate 
Tradycyjnego zdobyli 5 medali.

7 października (Tomaszów Lubelski): Tomaszowskie Towarzystwo 
Regionalne wydało publikację Przywilej lokacyjny miasta Tomaszowa z 1621 
roku przygotowaną do druku przez prof. dr. hab. Ryszarda Szczygła.

7 października (Tomaszów Lubelski): W 371. rocznicę nadania prawa 
miejskiego medalem „Za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego” ufundo-
wanym przez burmistrza Wojciecha Żukowskiego zostali uhonorowani: 
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Ryszard Szczygieł, Bolesław Cisło, Roman Mucha oraz burmistrzowie 
miasta poprzednich kadencji: Adam Kozaczyński, Ryszard Koprowski, 
Marian Łysiak i Ryszard Sobczuk.

10 października (Krynice): W Gminnym Ośrodku Kultury w Krynicach 
odbył się V Mały Krynicki Konkurs Recytatorski Wacława Oszajcy 
„A wszystko zaczęło się w Źwiartowie...”. Gościem honorowym konkursu 
był o. Wacław Oszajca.

11 października (Jarczów): Odbiór wodociągu w miejscowościach 
Gródek, Gródek Kolonia, Wola Gródecka, Wola Gródecka Kolonia. Długość 
wodociągu 14 412,00 m, liczba przyłączy 194, całkowita wartość inwestycji 
1 915 201,27 zł, współfinansowana ze środków PROW 2007–2012.

13 października (Telatyn): W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódz-
kiego w Lublinie ogłoszono wyniki IV Rankingu „Samorząd przyjazny 
oświacie i jej pracownikom” organizowanego przez Lubelski Oddział 
Związku Nauczycielstwa Polskiego. Gmina Telatyn otrzymała wyróżnienie 
oraz tytuł „Samorząd Przyjazny Oświacie i Jej Pracownikom”. Nagrodę 
z rąk Wojewody Lubelskiego Jolanty Szołno-Koguc odebrała Irena Elżbieta 
Witkowska – wójt gminy Telatyn.

14 października (Jarczów): Jubileusz 55-lecia działalności artystycznej 
zespołu śpiewaczego „Złote Kłosy” z Łubcza.

19 października (Tomaszów Lubelski): Zakończono prace związane 
z termomodernizacją budynku Przedszkola Samorządowego nr 5. Koszt 
inwestycji wyniósł 566 755 zł.

Odznaczeni medalem „Za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego” przez burmistrza 
Wojciecha Żukowskiego
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23 października (Tomaszów Lubelski): W ramach akcji „Nefrotest” 
w Stacji Dializ w Tomaszowie ponad 1000 osób z terenu powiatu toma-
szowskiego zostało przebadanych w celu zdiagnozowania prawidłowego 
funkcjonowania nerek.

26 października (Bełżec): Na terenie byłego parku podworskiego 
„Lipki” w miejscowości Bełżec pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej 
Bronisława Komorowskiego odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika 
upamiętniającego Romów i Sinti – ofiary obozu pracy w Bełżcu. Pomnik 
powstał z inicjatywy Urzędu Gminy Bełżec, jego budowę sfinansowało 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach „Programu na rzecz 
społeczności romskiej w Polsce”.

29 października (Tomaszów Lubelski): W Urzędzie Miasta odbyło się 
pierwsze posiedzenie III Kadencji Młodzieżowej Rady Miasta.

30 października (Tomaszów Lubelski): Odbyły się uroczystości związane 
z 25-leciem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie. 
Proboszczem parafii jest ksiądz kanonik Jan Krawczyk.

30 października (Tomaszów Lubelski): Otwarto Powiatowe Między-
szkolne Centrum Sportu i Rekreacji położone w sąsiedztwie Zespołu Szkół 

Andrzej Adamek, wójt gminy Bełżec, otwiera uroczystość odsłonięcia pomnika upa-
miętniającego Romów i Sinti – ofiary obozu pracy w Bełżcu
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nr 2 i Zespołu Szkół nr 4. Koszt inwestycji wyniósł 16 451 871 zł. Gościem 
specjalnym uroczystości był mistrz olimpijski i rekordzista świata w skoku 
o tyczce Władysław Kozakiewicz.

31 października (Jarczów): Odbiór drogi Szlatyn–Hubinek, całkowita 
długość drogi 4,925 km, po stronie Jarczowa 2,058 km. Wartość projektu 
1 034 216,01 zł. Projekt w partnerstwie z gminą Ulhówek z programu RPO 
Województwa Lubelskiego.

31 października (Łaszczów): Oddano do użytku kanalizację sanitar-
ną o długości 16,43 km wykonaną na terenie miejscowości Łaszczów. 
Inwestycję zrealizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007–2013.

1–2 listopada (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowie przy zaangażowa-
niu wielu środowisk i organizacji przeprowadzono zbiórkę pieniężną pn. 
„Odnawiamy żołnierskie groby”. W wyniku akcji zebrano 10 396 zł 32 gr.

2 listopada (Tomaszów Lubelski): Zakończono prace związane z termo-
modernizacją budynku Przedszkola Samorządowego nr 2. Koszt inwestycji 
wyniósł 1 134 953 zł.

5 listopada (Tomaszów Lubelski): Rozpoczęła się realizacja w roku 
szkolnym 2012/2013 projektu „Mosty do wiedzy”, w ramach którego we 
wszystkich tomaszowskich podstawówkach i gimnazjach przeprowadzone 

Uroczyste otwarcie Powiatowego Międzyszkolnego Centrum Sportu i Rekreacji z udzia-
łem m.in. Jana Kowalczyka, starosty tomaszowskiego, i Władysława Kozakiewicza, 

mistrza olimpijskiego
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będą zajęcia dla uczniów zdolnych i zajęcia wyrównujące szanse eduka-
cyjne. Wartość projektu wynosi ponad 800 tys. zł.

12 listopada (Tomaszów Lubelski): Zakończono prace związane 
z termomodernizacją budynku Urzędu Miasta. Koszt inwestycji wyniósł 
369 738 zł.

13 listopada (Łaszczów): Uroczystości upamiętniające pacyfikację wsi 
Małoniż. 

21 listopada (Telatyn): Rada Gminy Telatyn podjęła uchwałę w sprawie 
ustanowienia herbu, flagi i pieczęci gminy Telatyn oraz zasad ich stosowa-
nia. Projekt herbu, flagi oraz pieczęci gminy Telatyn wraz z uzasadnieniem 
opracował Robert Szydlik. 

21 listopada (Ulhówek): Kolejna edycja przeglądu zespołów folklory-
stycznych „Jesień na ludową nutę” odbyła się w Tarnoszynie.

24 listopada (Tyszowce): Ponad 200 zawodników wzięło udział 
w zawodach Pucharu Polski w sumo juniorów i kadetów. W otwartych 
Mistrzostwach Tyszowiec w minisumo zawodnicy z Tyszowiec zdobyli 
ponad 60 medali i zwyciężyli w klasyfikacji drużynowej.

26 listopada (Tomaszów Lubelski): Z okazji 50-lecia działalności 
Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dr. Janusza Petera zostały 
zorganizowane uroczystości jubileuszowe.

Kartka pocztowa wydana z okazji jubileuszu 50-lecia działalności Tomaszowskiego  
Towarzystwa Regionalnego im. dr. Janusza Petera
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28 listopada (Tomaszów Lubelski): Odbyły się uroczystości związane 
z 50-leciem działalności Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera 
w Tomaszowie Lubelskim, połączone z otwarciem wystawy archeologicznej 
„Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem”. Dyrektorem muzeum 
jest Eugeniusz Hanejko.

29 listopada (Tomaszów Lubelski): Tomaszowskie Towarzystwo 
Regionalne w rocznicę powstania listopadowego zorganizowało sesję 
naukową. Dzięki współpracy TTR z wójtem gminy Stoczek Łukowski 
Markiem Czubem otwarto wystawę „Bitwa pod Stoczkiem 14 II 1831. 
Dawniej i dziś”.

30 listopada (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowie zakończono in-
westycję obejmującą budowę nawierzchni na ulicach Roztocze, Wilcza, 
Kusocińskiego. Wartość inwestycji wyniosła 1 179 241 zł.

Zakończono prace związane z pierwszym etapem adaptacji budyn-
ku internatu Zespołu Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim na potrzeby 
Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. 

Uhonorowani prezesi Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dr. Janusza 
Petera: (od lewej) Andrzej Homziak, Jan Hałasa, Izydor Wiśniewski i Janusz Brodowski
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Koszt inwestycji wyniósł 285 763 zł. Muzeum Regionalne w części admi-
nistracyjno-magazynowej przeniosło się na ulicę Wyspiańskiego 8.

4 grudnia (Tyszowce): Zapaśniczka Miejskiego Klubu Sportowego 
„Pogoń” Tyszowce Magdalena Radom została brązową medalistką pierw-
szych Mistrzostw Polski Młodziczek.

9 grudnia (Tomaszów Lubelski): W Centrum Japońskich Sportów 
i Sztuk Walki „Dojo Stara Wieś” (k. Przedborza) Polski Związek Karate 
Tradycyjnego nagrodził laureatów plebiscytu: Ryszarda Skwarskiego – 
najlepszego trenera juniorów, Bartosza Skwarskiego oraz Jana Kłębka – 
najlepszą parę en-bu.

Opracowali: Janusz Brodowski, Janusz Frykowski,  
Tomasz Zieliński (Tomaszów Lubelski)
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