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A R T Y K UGrodzisko
Ł Y w Posadowie i jego kontekst
Marcin Piotrowski
(Lublin)

GRODZISKO W POSADOWIE I JEGO KONTEKST
Na pewno częściej, niż sądzimy, zdarza się,
że aby ujrzeć sprawę w pełnym świetle,
śledzić ją trzeba aż do chwili obecnej.
		
M. Bloch, Pochwała historii czyli o zawodzie historyka

DŁUGIE DZIEJE ZAINTERESOWAŃ
I NIEZWYKLE KRÓTKA HISTORIA BADAŃ
Wieś Posadów leży w południowo-wschodniej części województwa
lubelskiego, na terenie gminy Telatyn, w powiecie tomaszowskim, zaledwie 10 km od granicy z Ukrainą. Około 500 m na północ od ostatnich
zabudowań wsi znajduje się eksponowane w terenie grodzisko, do którego prowadzi polna droga odchodząca od szosy łączącej Posadów z wsią
o nazwie Korea i dalej z Telatynem. W latach 1975–1998 obszar ten leżał
w granicach województwa zamojskiego.
Gdyby nie grodzisko, trudno byłoby się zorientować w terenie, że
miejscowość ma genezę średniowieczną. Przy głębszych studiach uwagę
zwraca z kolei fakt, iż brak jest jakichkolwiek źródeł pisanych, które odnosiłyby się do funkcjonującego jeszcze grodu. Punkt wyjścia badań tego
obiektu dają więc wyniki prac archeologicznych, które niestety prowadzone
były kilkadziesiąt lat temu, miały niewielki zakres i dostarczyły relatywnie
znikomej liczby zabytków ruchomych. Znajduje to wszystko, rzecz jasna,
odzwierciedlenie w małej liczbie publikacji i opracowań naukowych. Nie
ulega wątpliwości, że to właśnie brak danych historycznych przekłada się
bezpośrednio na niewielki zakres archeologicznego rozpoznania grodziska.
Nie bez znaczenia musiało być także jego położenie w czasach najnowszych
na obrzeżach województwa lubelskiego (przejściowo zamojskiego)1, z dala
od szlaków, którymi zazwyczaj poruszają się turyści i uczeni.
Grodzisko w Posadowie znane jest nauce już od końca XIX w. W tomie
VIII Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich
z 1887 r. czytamy:
1
Por. też uwagi – E. P r u s i c k a - K o ł c o n, Posadów – grodzisko nieco zapomniane, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2011, nr 2 (107), s. 92.
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W roku 1953 o problematykę związaną z Posadowem otarł się historyk
z Wrocławia Adam Fastnacht. Chodzi o artykuł poświęcony nazwom miejscowym typu Posada, opublikowany w „Rocznikach Dziejów Społecznych
i Gospodarczych”. Choć interesująca nas wieś została w tym tekście zaledwie
wspomniana, nie będąc przedmiotem szczegółowych rozważań, publikacja wnosi wiele interesujących danych i nowych spostrzeżeń5. Stanowią
one cenny, dotychczas niewykorzystany, choć już nie najnowszy materiał
wyjściowy do studiów nad Posadowem i jego grodem w gminie Telatyn.
Po II wojnie światowej rozpoczął się okres opieki konserwatorskiej nad
grodziskiem. Ze względu na zaskakujące, wyraźnie niesprecyzowane jeszcze
datowanie, z uwagi na pojawiające się lokalne nazwy oraz fakt rzeczywistego

uznania tego obiektu za chroniony zabytek, warto, między odniesieniami
do różnych opracowań, przytoczyć treść kilku, chcąc nie chcąc, już historycznych pism urzędowych. Przegląd ich treści, wystawców i adresatów
pozwala, z jednej strony, poznać historycznie zmienne znaczenie obiektu,
z drugiej zaś, zorientować się w realnych zagrożeniach, na które zabytek ten
był przez lata wystawiony. Jednoczesne odnoszenie się do najdawniejszych
dziejów Posadowa i jego grodu oraz do najnowszych nim zainteresowań jest
realizacją postulatu tak znanych historyków, jak Marc Bloch, Witold Kula6
czy ostatnio Marcin Kula, według których trzeba łączyć to, co dawne, i to,
co współczesne, w analizie. Jak pisze M. Kula: „Historia jako dyscyplina
powinna dzielić swe działania nie według okresów badawczych, lecz według problemów”7. Przyjęcie takiej perspektywy metodologicznej pozwoliło
dostrzec, że dotychczasowe naukowe oraz konserwatorskie zainteresowania
grodziskiem posadowskim wynikały z przyzwyczajenia do określonego,
tradycyjnego paradygmatu – sięgania do zamkniętej, nieaktualnej, wręcz
przestarzałej puli problemów i rozwiązań. Wiązało się to z podzieleniem
przedmiotu badań nie tyle wedle właściwej mu budowy, ile raczej zgodnie
z granicami kompetencji i zainteresowań poszczególnych dyscyplin, a co
za tym idzie – okaleczeniem go tak dotkliwie, że zatracił swoją tożsamość8.
Historycy zazwyczaj nie interesowali się tym „niemym” grodziskiem, zaś
archeolodzy nie studiowali źródeł pisanych, zwłaszcza tych, które mają
znaczenie pośrednie – nie mówią wprost. W rezultacie częściej wtłaczali
ten niezwykły zabytek w dobrze sobie znany temat tak zwanych Grodów
Czerwieńskich, zamiast uwzględniać ewidentne wskazówki do badania go
w kontekście późnośredniowiecznej kolonizacji tych terenów. Nie jest to
jednak zaskakujące, bowiem o ile można obecnie mówić o funkcjonowaniu archeologii Grodów Czerwieńskich, o tyle trudno byłoby wyodrębnić
badaczy skupiających swą uwagę na archeologii ziemi bełskiej.
I tak 13 kwietnia 1954 r. w Wydziale Kultury Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej (dalej: WRN) w Lublinie zredagowany został dokument adresowany do Państwowego Gospodarstwa Rolnego (dalej: PGR)
w Posadowie, w którym sekretarz Prezydium WRN (Jan Zieliński),
Wojewódzki Konserwator Zabytków w Lublinie (Henryk Gawarecki
– znacząca postać w historii ochrony zabytków Lubelszczyzny9) oraz
inspektor-rzeczoznawca zabytków archeologicznych (Jan Gurba – później

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski,
J. Krzywicki, F. Sulimierski, t. VIII, Warszawa 1887, s. 841.
3
Chodzi o Telatyn – wieś w pow. tomaszowskim, siedzibę gminy, położoną około 3,5 km
na północ, północny wschód od Posadowa.
4
K. Z a l e s k i, Podania dotyczące nazw i miejscowości w powiecie tomaszowskim, „Wisła”,
t. XV, 1901, z. 6, listopad–grudzień, s. 731–732.
5
A. F a s t n a c h t, Posady, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, t. XV (1953),
1955, s. 145–160.

M. B l o c h, Pochwała historii czyli o zawodzie historyka, Kęty 2009, passim; W. K u l a,
Rozważania o historii, Warszawa 1958, passim.
7
M. K u l a, Historia nie dzieli się na „dawniej” i „dziś”, „Kultura i Społeczeństwo” 2013,
nr 3, s. 218.
8
Por. K. P o m i a n, Zbieracze i osobliwości. Paryż–Wenecja XVI–XVIII wiek, Warszawa 1996,
s. 11–12.
9
M. K u r z ą t k o w s k i, Gawarecki Henryk, [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków, red. H. Kondziela, H. Krzyżanowska, M. Kurzątkowski, z. 1, Poznań 2000, s. 19–21.
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9

W pobliżu wsi jest nasyp okrągły (kopiec), jak zwykle Szwedom przypisywany, dalej
o 500 kroków od wsi jest na półtoro-morgowej przestrzeni tak zwane zamczysko, opasane
podwójnym wałem. W 1837 r. znaleziono tu szyszak, naramiennik, ostrogę i takowe przesłano do gabinetu archeologicznego w Krakowie. W 1858 r. wykopano tu siekierkę kamienną,
a w 1877 drugą siekierkę na polu zwanem Rokitno, gdzie stoi dom straży granicznej. Przy
kopaniu rowu znaleziono w garnku glinianym dwa kolczyki, kółko z grubego srebrnego drutu
skręcone, a 1878 r. w zamczysku kulę kamienną granitową, średnicy 9 ctm. Przedmioty te
odsyłano zawsze do Krakowa. Naprzeciw zamczyska, w lesie Rochaj zwanym, jest kurhan
3 sąż. wysoki, na nim rosną dęby, dookoła mnóstwo małych mogił. Lud zowie to grobem
wodza i rycerstwa2.

W miesięczniku „Wisła”, poświęconym krajoznawstwu i ludoznawstwu,
w 1901 r. ukazał się artykuł Konrada Zaleskiego opisujący tradycyjne nazwy miejscowe na terenie powiatu tomaszowskiego. Pod hasłem Zamczysko
opisane zostało grodzisko w Posadowie:
Jadąc z Posadowa do Selatyna3, tuż za wsią, na lewo, znajdują się wały w podkowę, z których roztacza się wspaniały widok. Cały obszar objęty wałami jest obecnie zasiewany przez
właściciela Posadowa; miejsce to nazywają okoliczni mieszkańcy „Zamczysko”. Nieopodal,
w lesie Posadowskim, znajduje się olbrzymi kurhan, a w jego pobliżu kilkadziesiąt małych. Przy
rozkopywaniu tych kurhanów znajdowano często, oprócz kości ludzkich, obrączki miedziane,
t. zw. „strzałki piorunowe”, krzemienie dziwnego kształtu i t. d. Podobne kurhany znajdują
się w miejscowościach wyżej wzmiankowanych oraz w Podlodowie, Łobczym, Werszczycy –
na tak zwanym „szlaku tatarskim”; tak zwane „okopiska” spotyka się prawie w każdej wsi,
leżącej na owym szlaku.
We wzmiankowanych wsiach, szczególnie zaś w Rzeplinie, istnieje podanie, że tędy
wiódł główny trakt z Warszawy do Lwowa. Na łąkach Rzeplina znajdują niekiedy skorupy od
garnków, które jakoby wysyłano po owym trakcie na sławne niegdyś jarmarki we Lwowie4.

2
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badacz wielu stanowisk na Lubelszczyźnie) zawiadomili PGR, że uznaje
się tamtejsze grodzisko za zabytek. W dokumencie tym dość precyzyjnie
określono zakres jego ochrony:

Decyzji niniejszej na podstawie art. 100 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Sztuki za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Lublinie
w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji13.

Na podstawie art. 3, art. 1 i art. 2 punkt 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej
z dnia 6 marca 1928 r. o opiece nad zabytkami (Dz. U. R. P. nr 29, poz. 265) uznaję za zabytek
(przedmiot) grodzisko wczesnośredniowieczne zwane „Okopy Chmielnickiego” lub „Okopik”
położone na polach P.G.R. – Posadów, gm. Telatyn, na północ od wsi Posadów, tworzące kopiec
o płaskiej powierzchni, § ok. 40 m, otoczony rowem i wałami ziemnymi, (uzasadnienie faktyczne) grodzisko stanowi cenny zabytek z IX–XI wieku, zagrożony na zagładę przez zaorywanie.
Według art. 14-go wyż. wymienionego rozporządzenia: „zabytku nie wolno burzyć, rozkopywać, niszczyć, przerabiać, odnawiać, rekonstruować, zabudowywać (placów, ogrodów,
ulic), zdobić, uzupełniać ani przewozić bez uprzedniego zezwolenia władzy konserwatorskiej
1-szej instancji, a więc Konserwatora Wojewódzkiego”.
Decyzja niniejsza na podstawie art. 3 ust. 2 wymienionego rozporządzenia o opiece nad
zabytkami i art. 87 ust. 3 lit. a, rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca
1928 r. o postępowaniu administracyjnym (Dz. U. R. P. nr 36, poz. 341) – ulega natychmiastowemu wykonaniu.
Od decyzji tej przysługuje odwołanie do Ministra Kultury i Sztuki. Odwołanie wnosi się
za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w ciągu dni 14-tu po dniu doręczenia
decyzji10.

W roku 1965 na łamach „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”
ukazał się tekst J. Gurby dotyczący problematyki osadnictwa na Wyżynie
Lubelskiej. Autor włączył w nim grodzisko posadowskie do obiektów
wczesnośredniowiecznych14. Między 1964 a 1973 r. sporządzono notatkę
dotyczącą grodziska w Posadowie15. Jej treść dotyczy topografii terenu oraz
znalezisk fragmentów naczyń ceramicznych, jednak bez wskazania na ich
datowanie. Kształt „Zamczyska” określono jako w przybliżeniu okrągły.
W piśmie zawarto również przegląd wcześniejszej literatury (najmłodsza
pozycja z 1964 r.). Zapewne w tym mniej więcej czasie przygotowano kartę
zabytku, w której pojawiła się bałamutna informacja dotycząca kształtu
grodziska:

W roku 1956 na łamach „Wiadomości Archeologicznych” ukazał się
artykuł Jana Gurby poświęcony grodzisku w Posadowie11. 22 lutego 1967 r.
wydana została przez Wydział Kultury Prezydium WRN oraz Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Lublinie (Mieczysława Kurzątkowskiego – ważną
postać lubelskiego środowiska konserwatorskiego, później też muzealnego12)
decyzja w sprawie wpisania grodziska w Posadowie do rejestru zabytków.
Zaewidencjonowano je pod numerem A/234. Decyzję przekazano do Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Telatynie, Prezydium Powiatowej
Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim (Wydział Oświaty i Kultury
oraz Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury), Ministerstwa
Kultury i Sztuki (Zarząd Muzeów i Ochrony Zabytków w Warszawie),
wreszcie do Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (Wydział Rolnictwa
i Leśnictwa) w Tomaszowie:

W cytowanych publikacjach (Słownik geograficzny Królestwa Polskiego oraz
czasopismo „Wisła”) brak takiej wzmianki. Wydaje się, że opinia o czworobocznym kształcie grodziska powstała pod wpływem XVIII-wiecznej
mapy Królestwa Galicji i Lodomerii (por. niżej).
Latem 1973 r., na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
w Lublinie (M. Kurzątkowskiego), przeprowadzono sondażowe badania
archeologiczne w obrębie grodziska w Posadowie. Z ramienia lubelskiego
oddziału Polskich Pracowni Konserwacji Zabytków (dalej: PPKZ), w ramach
działalności Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej (dalej: PAK), zrealizowali je Irena Kutyłowska oraz Andrzej Hunicz (ówczesny kierownik
PAK). Dokumentację z badań recenzował prof. Aleksander Gardawski.
Opiniowali ją także Jan Gromnicki (główny specjalista do spraw dokumentacji archeologicznych przy Zarządzie PPKZ) oraz Henryk Gawarecki
(zastępca dyrektora do spraw naukowo-konserwatorskich oddziału PPKZ)17.
W następnym roku w „Informatorze Archeologicznym” ukazało się krót-

Na podstawie art. 4 i 14 ust. 1 Ustawy z dn. 15.II.1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeach (Dz. U. nr 10 poz. 48) i art. 97 Kodeksu Postępowania Administracyjnego wpisuje się do
rejestru zabytków województwa lubelskiego grodzisko zwane „Okopy Chmielnickiego” lub
„Okopik”, leżące na północ od wsi Posadów, w kształcie kopca o płaskiej powierzchni, otoczone fosą i wałem ziemnym, datowane na IX–XI w., będące jednym z punktów osadniczych
Lubelszczyzny z tego okresu.

Stan zachowania zabytku: znajduje się tu czworoboczne „zamczysko” opasane podwójnym
wałem podkowiastym, obejmujące około 1,5 morga przestrzeni16.

Archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu (dalej: WUOZ Zamość), teczka dokumentów dotyczących grodziska w Posadowie.
11
J. G u r b a, Wczesnośredniowieczne grodzisko w miejscowości Posadów, pow. Tomaszów Lubelski,
„Wiadomości Archeologiczne”, t. XXIII, 1956, z. 1, s. 112.
12
D. K o p c i o w s k i, Mieczysław Kurzątkowski, [w:] Polski słownik biograficzny konserwatorów
zabytków, red. H. Kondziela, H. Krzyżanowska, z. 2, Poznań 2006, s. 140–142.

Archiwum WUOZ Zamość, teczka dokumentów dotyczących grodziska w Posadowie.
J. G u r b a, Z problematyki osadnictwa wczesnośredniowiecznego na Wyżynie Lubelskiej,
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, vol. XX, 1965, z. 3, s. 51.
15
Archiwum WUOZ Zamość, teczka dokumentów dotyczących grodziska w Posadowie.
16
Tamże.
17
I. K u t y ł o w s k a, A. H u n i c z, Posadów, pow. Tomaszów Lubelski. Grodzisko. Dokumentacja z archeologicznych badań sondażowych przeprowadzonych w 1973 r. na zlecenie Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków w Lublinie, archiwum WUOZ Zamość; tychże, Dziennik prac wykopaliskowych. Miejscowość Posadów. Gromada Ulhówek. Powiat Tomaszów Lub. Województwo Lubelskie.
Stanowisko archeologiczne Grodzisko, Archiwum WUOZ Zamość.
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kie sprawozdanie z badań autorstwa I. Kutyłowskiej18. Także w 1974 r.,
w Przewodniku XII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego,
ukazał się tekst poświęcony grodzisku w Posadowie autorstwa J. Gurby,
I. Kutyłowskiej oraz Józefa Wojtanowicza19. W roku 1976 krótką informację
o Posadowie zamieścił w swoim katalogu grodzisk Lubelszczyzny J. Gurba.
Opublikował także schematyczny plan obwałowań. Katalog został wydany przez Regionalną Pracownię Krajoznawczą Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego (dalej: PTTK)20. W roku 1982 ukazał się 17.
zeszyt VIII tomu Katalogu zabytków sztuki w Polsce, poświęcony miastu
Tomaszów Lubelski i jego okolicom. Opisano w nim także Posadów,
grodzisku poświęcając zaledwie cztery linijki tekstu, które wprowadziły
jednak pewne nowe elementy:
Resztki założenia obronnego. Na pd. zboczu wzgórza o nazwie Zamczysko pozostałości
grodu lub zamku na rzucie koła, otoczonego niegdyś dwoma wałami ziemnymi, wewnątrz
obwodu ślady lochów.

Autor zwrócił także uwagę na inne zabytki archeologiczne w okolicy,
o których informacje czerpał między innymi ze Słownika geograficznego
Królestwa Polskiego:
W pobliżu wsi, w lesie, kurhan, wg tradycji grób jednego z wodzów tatarskich (ok. 1887
widoczne były jeszcze wokół małe mogiłki)21.

W latach 80. ubiegłego wieku teren wokół grodziska i wsi objęto
badaniami powierzchniowymi w ramach ogólnopolskiego programu
Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP). Interesujący nas obszar mieści się
w obrębie prostokąta AZP 93-94. W wyniku programowych prospekcji
powierzchniowych oraz przypadkowych znalezisk na terenie Posadowa
zinwentaryzowano kilkanaście stanowisk archeologicznych z okresu od
neolitu po wieki średnie22.
25 czerwca 1986 r. z Wojewódzkiego Ośrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego w Zamościu wysłane zostało pismo do Urzędu Gminy
w Telatynie, zawiadamiające o potrzebie zachowania pasa ochronnego
wokół grodziska w Posadowie. Podpisała je ówczesna dyrektor tego
ośrodka – Ewa Banasiewicz (obecnie Banasiewicz-Szykuła).
I. K u t y ł o w s k a, Posadów, pow. Tomaszów Lubelski, „Informator Archeologiczny”,
Badania 1973 r., 1974, s. 264.
19
J. G u r b a, I. K u t y ł o w s k a, J. W o j t a n o w i c z, Grodzisko w Posadowie, [w:] Przewodnik
XII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, cz. 2, Lublin 1974, s. 54–67.
20
J. G u r b a, Grodziska Lubelszczyzny, Lublin 1976, s. 28.
21
Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. J. Łoziński, B. Wolff-Łozińska, t. VIII: Dawne
województwo lubelskie, red. tomu R. Brykowski, E. Smulikowska, z. 17: Tomaszów Lubelski i okolice
(d. pow. tomaszowski), oprac. R. Brykowski, K. Kutrzebianka, Warszawa 1982, s. 43–44.
22
Dokumentacja obszaru AZP nr 93–94 (oprac. S. Kadrow w 1987 r.), Archiwum WUOZ
Zamość; por. także J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, E. S t ą s i e k - W i t k o w s k a,
Dzieje miejscowości gminy Telatyn powiat tomaszowski, Telatyn–Zamość 2011, s. 59–60.
18
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W tym celu należy wyłączyć spod uprawy dziesięciometrowej szerokości pas ziemi dookoła zewnętrznej linii obwałowań.
Informujemy, że grodzisko w Posadowie (obecnie grunty Telatyna) jest cennym zabytkiem
z okresu wczesnego średniowiecza wpisanym do rejestru zabytków byłego województwa
lubelskiego (nr rejestru Dział A/234, KL.V-7/126/67)23.

23 marca 1987 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Zamościu (Wydział
Kultury i Sztuki; Wojewódzki Konserwator Zabytków) przygotowano pismo
dotyczące interesującego nas grodziska, przypominające decyzję w sprawie
wpisania tego dobra kultury do rejestru zabytków (Rejestr zabytków – Dział
Aa/234/11). W dokumencie uwzględniono już wyniki badań sondażowych
z 1973 r., korygując datowanie fosy i obwałowań. Pismo, podpisane przez
ówczesnego konserwatora zabytków Tadeusza Twardowskiego, wystosowane
zostało do Urzędu Gminy w Telatynie, Ośrodka Dokumentacji Zabytków
w Warszawie, Państwowego Biura Notarialnego w Tomaszowie Lubelskim
oraz Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Żulicach, w gminie Telatyn24.
W 1990 r. grodzisko w Posadowie zostało włączone do pracy E. Banasiewicz: Grodziska i zamczyska Zamojszczyzny25. W roku 1993 ukazało się ważne
dla historiografii polskiej dzieło Andrzeja Janeczka Osadnictwo pogranicza
polsko-ruskiego, poświęcone ziemi bełskiej. Autor kilkakrotnie odniósł się
w nim do Posadowa i jego właścicieli, nie tylko zbierając i analizując informacje ze źródeł pisanych, ale także nawiązując do wyników badań archeologicznych26. W tym samym roku powstał Słownik historyczny miejscowości
województwa zamojskiego, w którym Wiesław Bondyra odniósł się także do
Posadowa. O grodzisku napisał: „Zachowały się także pozostałości wałów
ziemnych dawnego grodu (dworu?); pozostałości lochów”27. W roku 1994
Jerzy Kondracki w swoim opracowaniu mezoregionów fizyczno-geograficznych Polski wymienił grodzisko w Posadowie jako najbardziej okazały
zabytek Grzędy Sokalskiej28. Rzecz jasna, autor-geograf zwrócił uwagę na
obiekt o własnej formie terenowej. W Leksykonie historycznym miejscowości
dawnego województwa zamojskiego, wydanym w 2003 r., Józef Niedźwiedź
opracował hasło: Posadów, odnosząc się nie tylko do samego grodziska,
które datował na XII–XIII stulecie, ewentualnie jeszcze na wiek XIV, ale
także do dziejów wsi aż po czasy najnowsze29. W roku 2004, podczas
Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Lublinie, J. Gurba zaliArchiwum WUOZ Zamość, teczka dokumentów dotyczących grodziska w Posadowie.
Tamże.
25
E. B a n a s i e w i c z, Grodziska i zamczyska Zamojszczyzny, Zamość 1990, s. 86.
26
A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV
do początku XVII w., Warszawa 1993, s. 42, 52, 66, 101, 107, 202, 211, 254, 335, 341, 361, 364.
27
W. B o n d y r a, Słownik historyczny miejscowości województwa zamojskiego, Lublin–Zamość
1993, hasło: Posadów.
28
J. K o n d r a c k i, Geografia Polski. Mezoregiony fizyczno-geograficzne, Warszawa 1994, s. 226.
29
J. N i e d ź w i e d ź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego,
Zamość 2003, s. 394–396.
23
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czył grodzisko w Posadowie do kategorii grodów „czerwieńskich” i ziemi
czerwieńskiej, opowiadając się tym samym za jego wczesnośredniowieczną
metryką. Obszar właściwy XII-wiecznej ziemi czerwieńskiej autor rozumiał
jako dorzecze Huczwy30.
5 grudnia 2007 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków
w Lublinie wystosowano pismo do Delegatury w Zamościu tegoż urzędu, do Gminy Telatyn oraz Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji
Zabytków w Warszawie o nowym wpisie posadowskiego grodziska
do rejestru zabytków województwa lubelskiego. Było to konsekwencją
reformy administracyjnej Polski i utworzenia z dniem 1 stycznia 1999 r.
województwa lubelskiego, które objęło także wcześniejsze województwo
zamojskie. Obiekt zinwentaryzowano w księdze C pod nr. C/7631. Po roku
1987, zapewne w związku ze zmianami wynikającymi z reformy administracyjnej i wspomnianym dokumentem z 2007 r., zredagowano pismo
przypominające wpis grodziska w Posadowie do rejestru zabytków, a także
oceniające stopień rozpoznania, stan zachowania i zagrożenia obiektu:
Ostatnio teren ten posiada charakter pastwiska, nieużytku rolniczego. […] Dawne sondażowe badania wykopaliskowe przeprowadzone w 1973 r. datują ten obiekt, tj. powstanie jego
fosy i wału, na okres XIV–XV w. Badania te zmieniły dotychczasową jego chronologię. Nie
można jednak uważać ich za dystynktywne i ostateczne ze względu na niewielki i wyrywkowy
ich zakres, nieobejmujący całościowego przekroju obiektu.
Stan zachowania grodziska, od momentu wpisania go do rejestru zabytków do chwili
obecnej, nie uległ zmianom i można go ocenić jako dobry. Obiekt ten jest narażony na niszczenie przez wkopy dokonywane przez tzw. poszukiwaczy skarbów.
Wnioskuje się o przeprowadzenie badań wykopaliskowych, które pozwolą uściślić chronologię grodziska32.

W roku 2009 Marek Florek w artykule poświęconym między innymi
zagadnieniu Grodów Czerwieńskich włączył „Zamczysko” w Posadowie
do wczesnośredniowiecznych grodzisk pogranicza polsko-ruskiego (XI–
XIII w.)33. W roku 2011 ukazał się XII tom z serii Dzieje gmin Zamojszczyzny,
poświęcony archeologii i historii miejscowości gminy Telatyn. Autorzy:
Józef Niedźwiedź, Ewa Niedźwiedź oraz Elżbieta Stąsiek-Witkowska, ujęli
w nim także Posadów, skupiając się przede wszystkim na nowożytnych
dziejach wsi. Możemy tam jednak przeczytać:
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Bardzo spektakularny gród powstał prawdopodobnie w XII lub XIII wieku na jednym
z garbów terenowych, nieopodal rzeki Kamionki. Był to obiekt z podwójnym wałem ziemnym
i dwoma bramami. Majdan wewnętrzny posiadał kształt owalny o wymiarach 58 x 79 m. Gród
ten istniał przypuszczalnie jeszcze w XIV wieku34.

W opracowaniu zawarto również garść informacji odnoszących się do
okresu późnośredniowiecznego35. Tego samego roku Ewa Prusicka-Kołcon, archeolog i pracownik lubelskiego oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa,
opublikowała na łamach „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego” artykuł
o znamiennym tytule: Posadów – grodzisko nieco zapomniane36. W pełni oddaje
on rzeczywistość, w której znalazł się ten niezwykły gród, niebadany od
ponad czterdziestu lat.
W ramach studiów nad dziejami Posadowa nie można pominąć pozycji
źródłowych i bibliograficznych odnoszących się do powiązanego z nim
średniowieczną fundacją kościelną Rzeplina37.
GRODZISKO I JEGO POŁOŻENIE
Grodzisko w Posadowie usytuowane jest na eksponowanym cyplu,
wysuniętym w stronę doliny i ograniczonym stromym zboczem, zwłaszcza
od południa. Gród powstał w wyniku odcięcia części cypla od wierzchowiny ciągnącej się w kierunku północnym. Z tej właśnie strony znajduje się
najdogodniejszy wjazd do grodziska, wykorzystywany jeszcze niedawno
przez maszyny rolnicze. Odcięta część cypla, stanowiąca majdan, otoczona została głęboką suchą fosą i zewnętrznym w stosunku do niej wałem.
Zewnętrzny stok wału łączy się ze stromymi stokami ograniczającymi cypel38. Opisywane grodzisko, choć często podkreśla się jego pierścieniowaty,
okrągły kształt39, a raz u Zaleskiego pojawiło się nawet określenie „wały

30
J. G u r b a, Wczesnośredniowieczny Czerwień i Grody Czerwieńskie na pograniczu polsko-ruskim, [w:] Geograficzne problemy pogranicza Europy Zachodniej i Wschodniej, red. H. Maruszczak,
Z. Michalczyk, Lublin 2004, s. 57, ryc. 2.
31
Archiwum WUOZ Zamość, teczka dokumentów dotyczących grodziska w Posadowie.
32
Tamże.
33
M. F l o r e k, Topografia plemienna międzyrzecza Wisły i Bugu na przełomie I i II tysiąclecia
i zagadnienie „Grodów Czerwieńskich” w świetle źródeł pisanych i archeologicznych, [w:] Pogranicze
polsko-ruskie we wczesnym średniowieczu na Lubelszczyźnie, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin
2009, ryc. 5.

J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, E. S t ą s i e k - W i t k o w s k a, dz. cyt., s. 59–67.
Tamże.
36
E. P r u s i c k a - K o ł c o n, dz. cyt., s. 92–94.
37
Zbiór dokumentów małopolskich (dalej: ZDM), wyd. I. Sułkowska-Kuraś, S. Kuraś, cz. V:
Dokumenty za lata 1401–1440, Wrocław–Warszawa–Kraków 1970, nr 1164, 1222, 1351; Akta
grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego we
Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału Krajowego (dalej: AGZ), t. XIX, Lwów 1906, nr 1770, 1858, 2141, 2392, 2394, 2395, 2405,
2434, DXXIX, DXLIII, t. XV, nr DCCCLVII, CML; P. P i e ń k o w s k a - W i e d e r k e h r, Kult
św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań kościołów i kaplic
publicznych, [w:] Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu, red. R. Michałowski, Warszawa
2011, s. 300.
38
I. K u t y ł o w s k a, A. H u n i c z, dz. cyt., s. 2.
39
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Telatyn, cz. 1:
Uwarunkowania rozwoju, Urząd Gminy Telatyn 2012, s. 30; Plan odnowy wsi Telatyn na lata
2010–2020, załącznik do uchwały nr XVII/86/12 Rady Gminy Telatyn z dnia 21 listopada
2012 r., Urząd Gminy Telatyn, s. 10.
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Posadów, pow. tomaszowski. Widok na grodzisko z lotu ptaka
(fot. Piotr Kominek, zbiory Andrzeja Pasiecznego)

Posadów, pow. tomaszowski. Plan sytuacyjno-wysokościowy grodziska, skala 1:250
(za: J. Niedźwiedź, E. Niedźwiedź, E. Stąsiek-Witkowska, Dzieje miejscowości gminy
Telatyn powiat tomaszowski, Telatyn–Zamość 2011)

w podkowę”40, w rzeczywistości w rzucie poziomym posiada zarys lekko
trójkątny, z silnie zaokrąglonymi bokami oraz wierzchołkami. Potwierdzają to
zarówno zdjęcia lotnicze, jak i satelitarne41. Od strony północno-wschodniej,
na odcinku 6,6 m, widoczna jest przerwa w wałach, interpretowana przez
badaczy oraz regionalistów jako pozostałość dawnej bramy. Przebieg wału
przerwany jest także od strony południowo-zachodniej, na długości 16 m.
Miejsce to tradycyjnie wiąże się z drugą bramą, służącą jako przejście dla
ludzi i zwierząt do wody. Wymiary majdanu wynoszą 58 × 79 m. Szerokość
fosy w części górnej dochodzi do 8 m. Wysokość wałów obwodowych,
mierzona w stosunku do dna fosy, wynosi obecnie do 5 m.
Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich wieś Posadów i nieznacznie oddalone od niej grodzisko leżą na
K. Z a l e s k i, dz. cyt., s. 731–732.
www.maps.google.com; www.geoportal.gov.pl; na potrzeby niniejszego artykułu Sebastian Frańczuk, z inicjatywy Andrzeja Pasiecznego (Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna
i Okolic), we wrześniu 2014 r. wykonał zdjęcia lotnicze grodziska w Posadowie, w tym ujęcie
ukazujące rzut poziomy założenia.
40
41
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Posadów, pow. tomaszowski. Widok na grodzisko z lotu ptaka. Czytelny, lekko
trójkątny kształt założenia (fot. Piotr Kominek, zbiory Andrzeja Pasiecznego)

obszarze płaskowzgórza tomaszowskiego42. W przyjętym dziś powszechnie
podziale fizyczno-geograficznym J. Kondrackiego miejsce to znajduje się
w obrębie mezoregionu o nazwie Grzęda Sokalska, której część leży także
na Ukrainie, z głównym miastem Sokalem. Nazwa „Grzęda Sokalska”
przyjęta została przez Adama Borusiewicza w jego opracowaniu krain geograficznych Wołynia z 1939 r.43. Jest to kraina złożona z równoleżnikowego
ciągu wzniesień biegnących po obu stronach górnego Bugu, na południe
od Kotliny Hrubieszowskiej i Padołu Zamojskiego, przekraczających wysokość 300 m n.p.m. Jak zauważył Alfred Jahn w 1956 r., pod względem
wysokościowym Grzęda Sokalska jest ściśle zespolona z Roztoczem, chociaż
granicę tych krain można bez omyłki wyznaczyć wzdłuż górnej Sołokii
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego..., s. 840.
A. B o r u s i e w i c z, Krainy geograficzne Wołynia, „Rocznik Wołyński”, t. VIII, 1939,
s. 1–25.
42
43
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i źródłowej kotliny Wieprza44. To cenne spostrzeżenie pozwala badać dzieje
osadnictwa Grzędy, nie tracąc z oczu sąsiedniego Roztocza, i odwrotnie.
Można zakładać, że pod wieloma względami obydwie krainy rozwijały
się podobnie, zwłaszcza w tych zakresach, w których przyroda i krajobraz
mogą być sprawcze w znaczeniu historycznym45.
Garby Grzędy zbudowane z warstw górnokredowych pokrywa płaszcz
lessów, na których wytworzyły się gleby typu czarnoziemów, dlatego
jest to dziś (i była od dawna) kraina przeważnie rolnicza46. To przede
wszystkim odróżnia Grzędę Sokalską od leżącego na zachodzie Roztocza
Środkowego ze sporadycznie występującymi płatami pokrywy lessowej.
Rumosz kredowy, z którego zbudowany jest trzon Grzędy, odsłania się
miejscowo, zwłaszcza w stromych stokach. Widoczny jest także w obrębie
interesującego nas wzgórza z grodziskiem w Posadowie, w jego południowym zboczu47.
Grodzisko ulokowane jest na skraju szerokiej doliny, którą płynie strumyk
o nazwie Kamionka. Ma on łączną długość 19 km i wpada do Kmiczynki,
znanej również pod nazwą Kamień, na 3,8 km jej biegu. Kmiczynka stanowi
prawobrzeżny dopływ Huczwy. Ze względu na znikomą ilość przepływającej wody ciek Kamionka nie został dotychczas gruntownie zbadany48.
Inaczej jest w przypadku najważniejszych rzek Grzędy: Bugu i Huczwy. Ta
ostatnia, płynąca na długości 75 km, bierze swój początek w Justynówce,
na wschód od Tomaszowa Lubelskiego, na skraju wzgórz zaliczanych do
Roztocza. Bug, którego źródła mieszczą się w Werchoburzu koło Złoczowa
na Ukrainie, ma długość 1213 km i w dziejach regionu odegrał znaczącą
rolę. Kulturotwórcze znaczenie Bugu wydaje się tematem wartym głębszego zbadania. Dla naszych rozważań ogromną wagę ma fakt, iż rzeka
ta pozostawała ważnym ciekiem wodnym dwóch związanych historycznie
ziem w wiekach średnich: Mazowsza i ziemi bełskiej49. Łączyła te dwa
obszary, wchodzące przejściowo w skład jednego organizmu politycznego,
A. J a h n, Wyżyna Lubelska. Rzeźba i Czwartorzęd, Warszawa 1956, s. 16, 207–213.
Jest to celowe nawiązanie do teorii współczesnej humanistyki nieantropocentrycznej –
por. m.in. C. P o n t i n g, A Green History of the World. The Environment and the Collapse of Great
Civilizations, New York 1992; Ch. W. S i m o n, „Historia Ewolucyjna”: trendy w najnowszej historii
historiografii środowiska, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia,
red. E. Domańska, Poznań 2010, s. 593–630; C. F o l z, Czy przyroda jest sprawcza w znaczeniu
historycznym? Historia świata, historia środowiska oraz to, w jaki sposób historycy mogą pomóc ocalić
Ziemię, [w:] Teoria wiedzy o przeszłości..., s. 631–659.
46
J. K o n d r a c k i, dz. cyt., s. 226.
47
I. K u t y ł o w s k a, A. H u n i c z, dz. cyt., s. 1.
48
L. M a r s z a ł, A. K r u k, Sz. T y b u l c z u k, D. P i e t r a s z e w s k i, M. T s z y d e l,
Ł. K a p u s t a, W. G a l i c k a, T. P e n c z a k, Ichtiofauna lewobrzeżnych dopływów polsko-ukraińskiego odcinka Bugu, „Roczniki Naukowe PZW”, t. 22, 2009, s. 97.
49
Por. M. P o k r o p e k, Rozwój rolnictwa Pobuża (okres przedindustrialny, XIX–XX w.), [w:]
Bug – rzeka, która łączy. Dzieje rolnictwa Pobuża, red. A. Bronicki, B. Dobosz, Chełm 2005, s. 72.
44

45
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i zapewne odegrała jakąś rolę w procesie kolonizacji Południa ze strony
szlachty mazowieckiej w XIV i XV w.
Warto tu przytoczyć średniowieczną charakterystykę ziemi bełskiej,
do której zaliczał się także interesujący nas obszar Grzędy Sokalskiej. Jan
Długosz tak opisał okoliczności przekazania tych terenów Siemowitowi IV
przez Władysława Jagiełłę:
Ofiarowuje mu, nadaje i zapisuje wieczyście tytułem posagu ziemię bełzką, mającą bardzo żyzną ziemię, obfitującą w wody, jeziora i pastwiska i pod każdym względem lepszą od
radomskiej50.

Walory osadnicze okolic Posadowa zostały także uwypuklone w Słowniku
geograficznym Królestwa Polskiego: „Gleba czarnoziem, po wzgórzach glinka
przepuszczalna, bardzo głęboko rodzajna”51.
DZIEJE POSADOWA
W ŚREDNIOWIECZU I CZASACH NOWOŻYTNYCH
Znane średniowieczne, a nawet wczesnonowożytne źródła pisane nie
odnoszą się bezpośrednio do funkcjonującego grodu w Posadowie. Najstarsze
odniesienie do tego obiektu to dopiero austriacka mapa Królestwa Galicji
i Lodomerii sporządzona w latach 1779–1783, zwana powszechnie mapą
Miega, przechowywana w Archiwum Wojennym w Wiedniu52. Grodzisko
zaznaczono na niej jako prostokątne w zarysie z lekko zaokrąglonymi
bokami. Widoczne są na nim dwie linie obwałowań rozdzielonych fosą.
W narożnikach „prostokątnego” grodziska można zauważyć przerwy
w przebiegu wałów. Jest to ewidentnie zeschematyzowany wyrys obiektu,
poprzedzony zapewne wizją lokalną, ale z pewnością nie szczegółowymi
pomiarami w terenie. Kartograf wpisał obok wyjaśnienie: alte Schanze, a więc
stary szaniec (okop), co oznacza, że był to wówczas relikt dawnego grodu.
50
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przew. kom. red. K. Pieradzka, przeł. J. Mrukówna, Warszawa 1981, t. VI, ks. X, s. 224.
51
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, s. 840.
52
W. B u k o w s k i, B. D y b a ś, A. J a n e c z e k, Z. N o g a, Edycja rękopiśmiennej mapy
topograficznej Galicji z lat 1775–1783 (tzw. mapy Miega) z Archiwum Wojennego w Wiedniu,
„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 59, 2011, z. 1, s. 101–105; A. J a n e c z e k, Grodzisko w Czermnie (Czerwieniu) na mapie Galicji z lat 1779–1783 (tzw. mapa Miega ) / Der Burgwall
von Czermno (Červen’) auf der Mieg-Landkarte Galiziens von 1779–1783 / Il castrum di Czermno
(Červen’) sulla mappa della Galizia degli anni 1779–1783 (mappa di Mieg) / Городище в Чермно
(Червень) намапі Галичини (мапі Міґа) 1779–1783 років, [w:] Czerwień – 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, red. J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Tomaszów Lubelski–Leipzig–Lublin–Rzeszów 2012, s. 105–115.
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Pierwsze zachowane wzmianki pisane o grodzisku pochodzą dopiero
z końca XIX w. Dużo starsze, bo już ze schyłku wieków średnich, są wiadomości o Posadowie jako osadzie szlacheckiej. W tle zawartych w nich
informacji można domyślać się istnienia siedziby pańskiej, której w tym
przypadku należałoby poszukiwać na pobliskim wzgórzu z funkcjonującym wtedy grodem. W roku 1403 Prędota z Rzeplina, Paweł z Radzanowa
(chorąży płocki – do 1408, wcześniej także starosta bełski – 1388, chorąży warszawski – 1376–1378), Benedykt z Przewodowa, Jan z Posadowa
oraz Jan z Wasylowa wspólnym wysiłkiem uposażyli kościół parafialny
w Rzeplinie53, wsi leżącej u źródeł Huczwy. Świątynia otrzymała wezwanie
św. Jana Chrzciciela, św. Stanisława biskupa oraz św. Katarzyny dziewicy54.
Oryginał dokumentu wystawionego w Bełzie 7 stycznia 1403 r. zaginął.
Najstarszy znany wypis dokonany 27 kwietnia 1615 r. według odpisu
z nieistniejącego obecnie konsystorza krasnostawskiego z 28 sierpnia
1600 r. znajduje się w Archiwum Państwowym we Lwowie55. W momencie
wystawienia dokumentu kościół w Rzeplinie już istniał, na co wskazuje
fraza: dedi etiam aliud pratum prope ecclesiam. Najpewniej funkcjonowała
już wówczas także parafia, gdyż w testacji zacytowanego dyplomu wymieniony został pleban Rymsa, którego należy utożsamiać z miejscowym
proboszczem56. Warto odnotować, że imię Rymsa pochodzi od litewskiej
nazwy osobowej Rimša57, co może odnosić się do pochodzenia plebana.
Dzień 7 stycznia w 1403 r., w którym wystawiono dokument o uposażeniu
parafii w Rzeplinie, przypadał w niedzielę – dzień święty. Rzecz jasna,
w tym przypadku nie był to zapewne zbieg okoliczności. Wieki XIV–XVI
to okres wyraźnie pogłębiającej się chrystianizacji życia, obyczajów i widzenia świata. Rytm egzystencji coraz wyraźniej wyznaczany był przez
kalendarz kościelny z niedzielami i świętami. Właśnie na drugą połowę XIV
i początek XV stulecia przypada okres rozwoju łacińskiej sieci parafialnej
na obszarze Rusi Czerwonej. Wspólnoty wiejskie przynależały do parafii.
Więzi wynikające z tego faktu stały się istotnym czynnikiem kształtującym kulturę chłopską i szlachecką58. Oczywiście także wybór patronów
rzeplińskiej świątyni musiał mieć konkretne uzasadnienie.
53
Rzeplin – wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Ulhówek, położona około 4 km
na południowy wschód od Posadowa.
54
A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego..., s. 42–43, 52.
55
ZDM, cz. V, nr 1164.
56
P. P i e ń k o w s k a - W i e d e r k e h r, dz. cyt., s. 300.
57
A. N a r u s z e w i c z - D u c h l i ń s k a, Surnames of Lithuanian origin in the Polish anthroponomical system, [w:] Preservation of Cultural Haritage and Strenghtening of Regional Identity. Post
conference material, red. E. Marciulevičienė, Klaipėda 2008, s. 84–88.
58
J. K ł o c z o w s k i, Historia Polski. Od czasów najdawniejszych do końca XV wieku, Poznań
2014, s. 117–118.
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Wracając jednak do postaci Jana Posadowskiego, należy wspomnieć,
że pojawił się on także w dokumencie wystawionym 8 września 1424 r.
w Poturzynie, w którym Siemowit, książę Mazowsza i Bełza, potwierdził
Janowi, dziedzicowi Posadowa i Rokitna, prawo pobierania ceł we wsi
Posadowie59. Ten cenny dokument, dziś zaginiony, znajdował się niegdyś
w Lublinie, w posiadaniu bankiera i jednego z głównych organizatorów
Muzeum Lubelskiego Szymona Tadeusza Piotrowskiego (ur. 1858, zm.
1918). Kopia według oryginału, sporządzona w formie rękopisu na przełomie XIX i XX w., przechowywana jest obecnie w Bibliotece im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie. Na końcu transkrybowanego dokumentu znajduje
się adnotacja dopisana innym charakterem, która mówi: „Pisany na pergaminie, zachowany nie dobrze u p. Tadeusza Piotrowskiego w Lublinie.
Pieczęci brak, pozostał po niej sznurek jedwabny”60. Na uwagę zasługuje
fakt, iż S. T. Piotrowski pochodził z Żulic, wsi oddalonej od Posadowa
o zaledwie 3,5 km w kierunku północnym. Możliwe, iż był to jeden z powodów pozyskania przez niego wspomnianego dokumentu do prywatnej
kolekcji.
Charakterystyczna jest zmiana zapisu nazwiska Jana, który w 1403 r.
określany był jako Iohannes de Posadow, natomiast w ostatnim z przytoczonych dokumentów, z 1424 r., występuje już jako Iohannes Possadowski.
W świadomości polskiego szlachcica w wiekach średnich poczucie przynależności do określonego rodu wywodzącego się od wspólnego przodka
miało oczywiście zasadnicze znaczenie, jednak umacnianie się pozycji małej
rodziny osłabiało powoli rodową solidarność, co obserwuje się zwłaszcza
począwszy od XV stulecia. Jednym z przejawów tego zjawiska było przyjmowanie nazwisk od własnych wsi dziedzicznych61. Przykładów takich na
terenie ziemi bełskiej jest więcej (por. choćby Wożuczyńscy).
Jeszcze w XV w. właścicielem Posadowa z cłem był zapewne Mikołaj
Mnich z Wiszniowa, nazywany także Mikołajem Mnichem z Grąbca w ziemi
płockiej oraz ze Strachowa w ziemi ciechanowskiej62. Znamy go z różnych
dokumentów. Nicolao Mnych de Wysznyow, jako właściciel Wiszniowa, pojawia się w dokumencie wystawionym w Sokalu 24 października 1426 r.,
w którym Siemowit, Trojden i Władysław, książęta Mazowsza i Rusi,
określają granice należących do Gotarda z Falęcic wsi Rożdżałów, Perespa
i Rudno63. 16 czerwca 1435 r. w Uhrynowie wystawiony został dokument,
w którym Kazimierz książę płocki i bełski nadaje Mikołajowi z Grąbca
59
ZDM, wyd. S. Kuraś, cz. II: Dokumenty z lat 1421–1441, Wrocław–Warszawa–Kraków
1963, nr 368.
60
Rękopisy dokumentów dotyczące Posadowa i Rokitna, rkps, r. 1424–1756, sygn. 1418, s. 1–2,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie (zbiory specjalne).
61
J. K ł o c z o w s k i, dz. cyt., 124.
62
A. J a n e c z e k, Pogranicze polsko-ruskie..., s. 101, 335.
63
ZDM, cz. II, nr 386.
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w ziemi płockiej, swemu marszałkowi (jako Nicolao de Grampcz curie nostre
marsalco), wsie Wiśniów (Wiszniów) i Monaster w powiecie bełskim oraz
Nowe Sioło i Syców w powiecie lubaczowskim64.
Mikołaj z Wiszniowa jako marszałek dworu mazowieckiego (Nicolao
de Wysnyewo curie nostre marschalco) pojawia się także w dokumencie wystawionym w Bełzie, 16 lipca 1435 r., przez Kazimierza księcia Mazowsza
i pana na Bełzie, zaświadczającym, że Stanisław synowiec Bernarda
z Przewodowa sprzedał tę wieś Janowi Magierze z Gostomi za 120 kóp
groszy i konia65. 29 maja 1436 r. w Bełzie wystawiono z kolei dokument,
w którym Kazimierz, książę bełski, zaświadcza, że Michał Motyczka, wójt
z Rachań, sprzedał swoje wójtostwo szlachetnemu Mikołajowi Lachowi
za 60 grzywien. W dokumencie pojawia się Mikołaj z Wiszniowa jako
kanclerz i marszałek dworu (Nicolao de Wiszniewo curiae nostrae cancellario
et marschalco)66. Mikołaj zwany Mnichem z Wiszniowa (Nicolao dicto Mnych
de Wysnewo) wystąpił w dokumencie wystawionym 24 stycznia 1447 r.
w miejscowości Rzeczyca przez Władysława księcia mazowieckiego
i bełskiego, w którym nadaje Stanisławowi z Żurawicy wieś Turówkę
w powiecie bełskim67. Stanisław Kuraś i Karol Buczek, którzy opracowali i wydali cytowany dokument, zasugerowali, że wymieniony Mikołaj
zwany Mnichem z Wiszniowa był raczej synem noszącego to samo imię
i nazwisko marszałka dworu i kanclerza68. Andrzej Janeczek pisze w tym
przypadku o jednej i tej samej osobie. Mikołaj występuje w latach 1449–1472
jako starosta lubaczowski69.
Panowanie Piastów mazowieckich w ziemi bełskiej trwało do 1462 r.,
kiedy to, zgodnie z postanowieniami dokumentu nadawczego, po wygaśnięciu w prostej linii potomków księcia Siemowita IV, teren ten został
inkorporowany do Korony i otrzymał status województwa70. W latach 146471
i 146972 w Aktach grodzkich i ziemskich pojawia się kmieć Iwan z Posadowa.
ZDM, cz. V, nr 1411.
ZDM, cz. II, nr 475.
66
ZDM, cz. V, nr 1418.
67
ZDM, wyd. S. Kuraś, K. Buczek, cz. III: Dokumenty z lat 1442–1450, Wrocław–Warszawa–Kraków 1969, nr 755.
68
Tamże, s. 215 – przypis 13.
69
A. J a n e c z e k, Pogranicze polsko-ruskie..., s. 101, 335; na temat Mikołaja Mnicha z Wiszniowa – por. także Urzędnicy dawnej Rzeczpospolitej XII–XVIII wieku. Spisy, red. A. Gąsiorowski,
t. III: Ziemie ruskie, z. 2: H. G m i t e r e k, R. S z c z y g i e ł, Urzędnicy województwa bełskiego
i ziemi chełmskiej XIV–XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1992, nr 306, 977, 609.
70
A. Ś w i e ż a w s k i, Wcielenie ziemi rawskiej, gostyńskiej i bełskiej do Korony 1462, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego”, Nauki humanistyczno-społeczne, seria I, z. 27, 1962,
s. 35–45; tenże, Ziemia bełska. Zarys dziejów politycznych do roku 1462, Częstochowa 1990, s. 207
i nast.; A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego..., passim.
71
AGZ, t. XIX, nr 1861.
72
AGZ, t. XIX, nr 1876.
64
65
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W Posadowie istniała także cerkiew, wzmiankowana po raz pierwszy
w 1472 r. Tak wczesne informacje o niej wskazują na znaczną rolę ludności ruskiej w średniowieczu zarówno w samej osadzie, jak i w najbliższej
okolicy (por. niżej). W roku 1472 wieś, prócz cerkwi, liczyła 8 i ½ łanu
użytków oraz dwie karczmy73. W dziesięć lat później Posadów wraz z ½ cła
solnego na komorze w Posadowie w dziale z bratem otrzymał Jan Makosiej
Starszy herbu Prawda74.
Zgodnie z rejestrem poborowym z 1531 r. na połowie łanu gospodarzyli
wolni kmiecie, a drugie pół posiadał sołtys. W roku 1578 Wienczesław
(Wacław) Zawadzki herbu Lis posiadał we wsi sześć łanów użytków,
sześciu zagrodników, sześciu komorników i cerkiew75. Zawadzcy byli właścicielami Posadowa jeszcze co najmniej w 1662 r.76. W latach 70. XVII w.
wieś należała do Jana Kazimierza Brodowskiego herbu Łada. Przypuszcza
się, że pod koniec tego stulecia właścicielami wsi byli Kazimierz i Anna
z Zawadzkich Brodowscy, po których odziedziczył dobra syn Konstanty.
W roku 1710 Franciszka z Komorowskich wraz z mężem Szymonem
Olszyńskim wzięła Posadów w zastaw od Brodowskiego. Następnie wieś
trafiła w posiadanie Aleksandra Bełżeckiego herbu Jastrzębiec77, żonatego
z Eleonorą z Brodowskich, córką Kazimierza i Anny78. W roku 1721 nabył
ją od Aleksandra Bełżeckiego Jerzy Geschau herbu własnego i w 1732 r.
przekazał w posagu córce Barbarze, małżonce Jana Żelskiego. Następnie,
w drodze wiana Marianny z Żelskich, Posadów przeszedł w 1759 r. do
Stawskich. Część wsi w roku 1763 należała do Jakuba i Teresy Stempkowskich
herbu Junosza. Przed rokiem 1787 dobra Posadów objął Józef Stawski, syn
Ignacego, od którego wykupiła majątek siostra Franciszka, zamężna ze
Stefanem Horochem herbu Trąby. W roku 1833 wieś otrzymała, na podstawie testamentu, Marta Helena z Krzywobłockich, po pierwszym mężu
Zamoyska, po drugim zaś Skrzyńska. Jej drugim mężem był Eustachy
Skrzyński herbu Zaremba. W roku 1867 dobra te nabył od babci Stanisław
A. J a n e c z e k, A. Ś w i e ż a w s k i, Rejestr poboru łanowego województwa bełskiego z 1472
roku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XXXIX, 1991, nr 1, s. 44; A. G i l, Prawosławna
eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin–Chełm 1999, s. 232; J. Niedźwiedź, dz. cyt., s. 394–395;
J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, E. S t ą s i e k - W i t k o w s k a, dz. cyt., s. 64.
74
AGZ, t. XIX, nr 1994; por. też A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza..., s. 335; J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, E. S t ą s i e k - W i t k o w s k a, dz. cyt., s. 60.
75
A. J a b ł o n o w s k i, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 7: Ziemie
ruskie. Ruś Czerwona, cz. 1, Warszawa 1902, s. 205, 244; J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź,
E. S t ą s i e k - W i t k o w s k a, dz. cyt., s. 60.
76
Rejestr pogłównego woj. bełskiego z roku 1662, Archiwum Główne Akt Dawnych
w Warszawie; J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, E. S t ą s i e k - W i t k o w s k a, dz. cyt.,
s. 60.
77
W literaturze pojawia się również sugestia, że Bełżeccy byli właścicielami Posadowa
już w XVI w. – por. Katalog zabytków sztuki..., s. 43–44.
78
J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, E. S t ą s i e k - W i t k o w s k a, dz. cyt., s. 60.
73
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Skrzyński, ożeniony z Zofią z Zaklików herbu Topór. Ich córka Zofia, zamężna z baronem Alfonsem Horochem herbu Trzy Pióra, sprzedała Posadów
w 1882 r. Antoniemu Makomaskiemu, żonatemu z Teofilą z Gorayskich.
Po nim, w roku 1896, dobra odziedziczył syn Władysław, który majątek
zapisał swojemu siostrzeńcowi Kazimierzowi Gumińskiemu, synowi Jana
i Konstancji Makomaskiej, żonatemu z Jadwigą z Boguszów. Dawne budynki dworskie i folwarczne, pochodzące zapewne sprzed połowy XIX w.,
zostały spalone podczas II wojny światowej, a z czasem rozebrane przez
miejscową ludność. Zachowały się natomiast resztki parku dworskiego79.
Wspomnieć jeszcze należy o rzeplińskim kościele parafialnym mieszkańców Posadowa. W roku 1640 w miejscu poprzedniej świątyni w Rzeplinie,
która spłonęła, wybudowano nowy, drewniany kościół, który konsekrowano
w 1641 r. Obecnie istniejący kościół wzniesiony został w latach 1797–1798
i konsekrowany w 1798 r. W latach 1772–1773 oraz w roku 1775 świątynia
występuje pod wezwaniem św. Trójcy, św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny.
Współcześnie kościół nosi wezwanie Narodzenia św. Jana Chrzciciela80.
PATROCINIA RZEPLIŃSKIEGO KOŚCIOŁA
A JEGO FUNDATORZY
Nie da się rzetelnie badać dziejów średniowiecznego Posadowa bez
zagłębiania się w historię kościoła w Rzeplinie. Szczególnie interesująco
przedstawia się w tym przypadku sprawa patrocinium. Mianem patrocinium określa się wezwania świętych – patronów kościołów, ołtarzy, miast,
miejscowości, osób prawnych czy instytucji. Tradycja ich nadawania sięga
okresu wczesnochrześcijańskiego. W wiekach średnich praktyka ta nabrała
jednak pewnych specyficznych cech. Patrocinia stanowią niezwykle istotny
aspekt w badaniach nad historią Kościoła rozumianego jako instytucja, ale
także jako wspólnota wierzących81. Dotyczy to studiów prowadzonych
zarówno w skali powszechnej, jak i lokalnej, gdzie dotyka się historii
konkretnych osób. Jak słusznie zwrócił uwagę Piotr D. Kołpak:
Studiów nad wezwaniami nie da się prowadzić w oderwaniu od dziejów poszczególnych
parafii, gdyż wezwanie obiektu sakralnego zakorzenione było w konkretnych okolicznościach
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(fundator, czas wzniesienia obiektu i/lub nadania wezwania, ewentualna zmiana wezwania,
a nawet moda)82.

Można zakładać, że Jan Chrzciciel, św. Stanisław i św. Katarzyna mieli
jakieś szczególne znaczenie dla fundatorów rzeplińskiej świątyni, w tym
dla interesującego nas zwłaszcza Jana z Posadowa. Problem ten nie był
jednak dotychczas badany. Studia nad patrociniami, mimo powstania
kilku ważnych prac, wciąż nie osiągnęły w polskiej historiografii tak
zaawansowanego stanu, jak w Europie Zachodniej, a ziemia bełska jest
pod tym względem szczególnie zaniedbana. Jak zwrócił ostatnio uwagę
P. D. Kołpak – nadal trwają w Polsce dyskusje na temat warsztatu badawczego i metodologii analizy wezwań obiektów sakralnych, „polemiki
dotyczą tak fundamentalnych problemów związanych z analizą patrociniów,
jak: obecność relikwii świętych przy obiektach, hierarchiczność wezwań
i obiektów sakralnych, rozdzielność świętych patronów parafii i kościoła,
określenie terminem »patrociniów« wezwań bezosobowych, dogmatycznych
(czy np. Zwiastowanie NMP może pełnić rolę patrona?)”83. Wszystkie te
zagadnienia znajdują odbicie w problematyce badań dotyczących ziemi
bełskiej.
Ostateczna decyzja w kwestii wyboru patrocinium należała do biskupa,
który erygował daną parafię. W okresie misyjnym biskup lub jego zastępca
miał pełną swobodę w tym zakresie. Z czasem jednak przyjął się zwyczaj
wybierania wezwania w porozumieniu z fundatorem. Zgodnie z jego wolą
lub też z wdzięczności za dokonaną fundację kościół dedykowano nieraz
świętemu, którego imię nosiła osoba fundująca. Impulsem do nadania
określonego patrocinium mogła być ponadto kanonizacja lub translacja
relikwii jakiegoś świętego. Wezwanie kościoła mogło na przykład wynikać
ze szczególnej czci, jaką fundator darzył konkretnych świętych, albo też
odzwierciedlać jego tradycje rodzinne, przekonania religijne, wydarzenia
z życia, odbyte pielgrzymki, a nawet ambicje organizacyjno-ekonomiczne
czy wręcz zamierzenia etniczno-polityczne. Mógł on też naśladować wezwania świątyń fundowanych przez elity panujące lub po prostu ulegać
modzie. W szczególnym przypadku kościół mógł stanowić wotum – wyraz
wdzięczności za łaskę otrzymaną za pośrednictwem określonego świętego84.
Należy również zwrócić uwagę na spotykany zwyczaj nadawania niektórym
świątyniom rozbudowanych patrociniów, z czym spotykamy się w inte-

79
Katalog zabytków sztuki..., s. 43–44; J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, E. S t ą s i e k - W i t k o w s k a, dz. cyt., s. 60, 63.
80
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski,
J. Krzywicki, F. Sulimierski, t. X, Warszawa 1889, s. 148; S. L i t a k, Kościół łaciński w Rzeczpospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996, s. 361; P. P i e ń k o w s k a - W i e d e r k e h r, dz. cyt., s. 300.
81
P. P i e ń k o w s k a - W i e d e r k e h r, dz. cyt., s. 166.

82
P. D. K o ł p a k, Rec.: Patrycja Pieńkowska-Wiederkehr, Kult św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Polsce do końca średniowiecza w świetle wezwań kościołów i kaplic publicznych, [w:] Kult świętych
i ideał świętości w średniowieczu, red. R. Michałowski, Fasciculi Historici Novi, t. 11, Warszawa 2011,
s. 149–374, „Nasza Przeszłość”, t. 118, 2012, s. 1–7.
83
P. D. K o ł p a k, dz. cyt., s. 1–2; por. także P. P i e ń k o w s k a - W i e d e r k e h r, dz. cyt.,
s. 149–152.
84
Na temat motywacji przy wyborze patrocinium por. m.in. tamże, s. 168–169.
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resującym nas Rzeplinie. Mogła się za tym kryć próba zapewnienia sobie
oraz swojej rodzinie opieki i wstawiennictwa wielu świętych85. Sytuacja
taka mogła jednak wynikać także z okoliczności połączenia inicjatywy kilku
fundatorów, uwzględniając i sumując ich indywidualne decyzje.
W wiekach XII–XIII ukształtowało się w Kościele prawo patronatu
fundatora, zastępując wcześniejsze prawo własności. Prawo patronatu
obejmowało zbiór uprawnień i obowiązków wynikających z fundacji
świątyni. Dotyczyły one także prawnych sukcesorów fundatora. Do jego
najważniejszych uprawnień należało prezentowanie biskupowi kandydata
na wakujące stanowisko plebana lub inne beneficjum oraz wgląd w zarządzanie majątkiem kościelnym. Przysługiwało mu także prawo do umieszczania własnego herbu w kościele, a także do zajmowania zaszczytnego
miejsca w świątyni oraz podczas procesji. Ważny był również przywilej
pochówku w kryptach świątyni86. W niektórych przypadkach kościół miał
więcej niż jednego patrona. Tak było w Rzeplinie, gdzie fundatorów było
aż pięciu. W takich sytuacjach procedurę prezentowania kandydata na
plebana regulowały stosowne umowy między nimi. Zazwyczaj kolatorzy
zgłaszali kandydatów na zmianę, prezentując konkretną osobę pozostałym do zaakceptowania. Złożone stosunki patronalne mogły prowadzić
także do takich sytuacji, gdzie kościół obsługiwany był przez więcej niż
jednego plebana (na przykład w Gołębiu nad Wisłą, koło Puław). Źródła
średniowieczne pokazują również, że w grupie patronów ich uprawnienia
nie musiały być jednakowe87.
Wśród fundatorów parafii w Rzeplinie było dwóch Janów (Iohannes
de Possadow et Iohannes de Wasylow), a zatem Iohannes Baptista mógł być
ich osobistym patronem. Kult św. Jana Chrzciciela88 (zm. ok. 30 r.) sięgał
w Polsce okresu wczesnego średniowiecza. Musiały znajdować się na
ziemiach polskich także jego relikwie, skoro księżna Salomea, druga żona
Bolesława III Krzywoustego, przekazała do klasztoru w Zwiefalten ząb
św. Jana Chrzciciela89. Patronat świętego rozciągał się na różne zawody
i grupy społeczne. Uchodził między innymi za patrona rycerzy90, co mogło
mieć znaczenie w przypadku interesujących nas fundatorów rzeplińskiego
kościoła noszących imię Jan.

Z kolei kult biskupa Stanisława męczennika (ur. 1030, zm. 1079), świętego Kościoła katolickiego, rozwijał się w Polsce od XII w. i przekroczył
jej granice91. Na przełomie XIV i XV stulecia krakowskie loca sacra obejmowały już pięć miejsc pielgrzymkowych związanych z grobami i relikwiami świętych, w tym, obok św. Floriana w kolegiacie na Kleparzu, Jacka
i Wita w kościele Świętej Trójcy, Salomei w kościele św. Franciszka, także
Stanisława biskupa w katedrze wawelskiej i na Skałce. Z zachowanych
XV-wiecznych zbiorów Miracula s. Stanislai wynika, że postać św. Stanisława
wysunęła się na czoło polskich świętych, przyćmiewając lokalny, krakowski kult św. Floriana czy ogólnopolski św. Wojciecha. W późnym
średniowieczu czczono go jako patrona Polski i jednego z orędowników
Królestwa Polskiego92. Legenda męczeństwa i rozwój kultu związane były
z dynastią Piastów. W tym kontekście pojawienie się takiego wezwania na
terenie ziemi bełskiej wydaje się bardziej zrozumiałe. Zresztą św. Stanisław
został patronem także innych świątyń łacińskich ufundowanych w jej
granicach w późnym średniowieczu i na początku okresu nowożytnego.
Spotykamy go w takich miejscowościach, jak Lubaczów (przed 1388, później
Siemowit IV – 1388), Busk–Stare Miasto (Jaśko Kmita?, panujący? – druga
połowa XIV w.), Horodło (Siemowit IV – przed 1411, przed 1424), Potylicz
(Siemowit IV – 1423), Dobrotwór (fundacja monarsza – przed 1487) i Dub
(Dobrogost Drohiczyński – przed 1543, erekcja 1544)93.
Pozostaje jeszcze postać św. Katarzyny Aleksandryjskiej (według tradycji
zm. około 300 r.), świętej Kościoła Powszechnego, nie mniej interesującej
niż poprzednio opisani Jan Chrzciciel i biskup Stanisław. Według legendy pochodziła z królewskiego rodu – była córką króla Cypru. Kiedy po
śmierci ojca namawiano ją, aby dla dobra królestwa wyszła za mąż, odpowiedziała, że zostanie żoną jedynie najszlachetniejszego, najbogatszego
i najprzystojniejszego mężczyzny na świecie, w dodatku pod warunkiem,
że jego matka jest dziewicą. Zgodnie z tradycją Chrystus przepowiedział
jej męczeńską śmierć i wręczył pierścień na znak zaślubin. Katarzyna
zginąć miała w Aleksandrii w Egipcie śmiercią męczeńską za sprawą
Maksencjusza. Ciało martwej Katarzyny Aniołowie zanieść mieli na górę
Synaj. Mimo olbrzymiej popularności w Kościele współcześni badacze raczej podważają jej istnienie, skłaniając się do tezy, że za podstawę legendy

Tamże, s. 169.
Tamże, s. 185.
87
Tamże, s. 185–186.
88
Na temat kultu św. Jana Chrzciciela – por. m.in. Vox clamantis in deserto: San Giovanni
tra arte, storia e fede, red. M. Sodi, A. Antoniutti, B. Treffers, Città del Vaticano 2013.
89
S. W i e c z o r e k, Zwiefalten i Polska w pierwszej połowie XII w., „Kwartalnik Historyczny”,
R. CIII, 1996, z. 4, s. 32; R. K n a p i ń s k i, Titulus ecclesiae. Ikonografia wezwań współczesnych
kościołów katedralnych w Polsce, Warszawa 1999, s. 350.
90
R. K n a p i ń s k i, dz. cyt., s. 349.

Na temat św. Stanisława biskupa męczennika i jego kultu – por. m.in. R. G r o d e c k i,
Sprawa św. Stanisława, Kraków 1979; T. G r u d z i ń s k i, Bolesław Śmiały – Szczodry i biskup Stanisław: dzieje konfliktu, Warszawa 1982; G. L a b u d a, Święty Stanisław: biskup krakowski, patron
Polski. Śladami zabójstwa – męczeństwa – kanonizacji, Poznań 2000; M. P l e z i a, Dookoła sprawy
świętego Stanisława. Studium źródłoznawcze, Kraków 2003.
92
R. K n a p i ń s k i, dz. cyt., s. 512.
93
Zestawienie późnośredniowiecznych wezwań i fundatorów kościołów na terenie ziemi
bełskiej i województwa bełskiego – por. A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego...,
s. 52–54.
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posłużył życiorys Hypatii z Aleksandrii94. Dla naszych rozważań nie ma to
jednak większego znaczenia, a pomijanie prawdziwości żywotów świętej
paradoksalnie jest w tym przypadku metodologicznie poprawnym zabiegiem, gdyż, jak pisze Roman Michałowski, „Pytanie o wiarygodność źródła
[tekstów hagiograficznych] również staje się mniej palące. W niektórych
bowiem przypadkach ważne jest nie to, że jakieś wydarzenie rzeczywiście
miało miejsce, lecz że za prawdziwe uchodziło”95. Kult św. Katarzyny
na ziemiach polskich sięga okresu wczesnego średniowiecza. Z wieków
XII i XIII znane są najstarsze fundacje noszące jej wezwanie (Żmigród
Stary, Spytkowice, Grodziec, Przemyków, być może też Połaniec). Poza
Przemykowem wszystkie wiążą się z przygranicznymi grodami Małopolski.
Dla większości tych obiektów (poza Grodźcem) charakterystyczny jest
patronat władcy, na co zwrócił uwagę P. D. Kołpak, zadając jednocześnie
pytanie: „Czy obraz wyłaniający się z vitae aleksandryjskiej świętej mógł
w sensie znaczeniowym odpowiadać ideałowi władcy?”96. Autor pytania
sam udzielił odpowiedzi, pisząc:
Poza królewskim pochodzeniem Katarzyny, była ona powszechnie uważana za patronkę
mędrców i uczonych. Żywoty świętej wyrażały umiłowanie mądrości, szlachetnie i celnie
wykorzystywaną wiedzę oraz honorową, męczeńską śmierć w imię Chrystusa Pana – atrakcyjność przekazu kulturowego jej żywota mogła stanowić punkt odniesienia do cech władcy,
co wiernie później kopiowano na dworach możnych97.

W późnym średniowieczu św. Katarzyna cieszyła się dużą popularnością wśród stanu rycerskiego. Rycerstwo i szlachta to najliczniejsza grupa
patronów średniowiecznych świątyń pod wezwaniem św. Katarzyny
odnotowanych na terenach, które w średniowieczu stale lub przejściowo
wchodziły w skład królestwa polskiego. Ich udziałem jest ponad połowa
wszystkich znanych fundacji98. Nie ulega wątpliwości, że to właśnie ta
grupa społeczna dynamizowała jej kult w interesującym nas okresie.
Należy odnotować, że wezwanie św. Katarzyny nosił także kościół
zamkowy w Bełzie ufundowany przed 1419 r.99. Kult św. Katarzyny
94
Na temat św. Katarzyny Aleksandryjskiej, a także odnośnie do związku jej hagiograficznego wizerunku z Hypatią z Aleksandrii – por. m.in. G. G i a m b e r a r d i n i, S. Caterina di
Alessandria, Jerusalem 1978; P. S c h i l l, Ikonographie und Kult der hl. Katharina von Alexandrien
im Mittelalter. Studien zu den szenischen Darstellungen aus der Katharinenlegende, München 2005;
M. D z i e l s k a, Hypatia z Aleksandrii, Kraków 2010, s. 26; P. P i e ń k o w s k a - W i e d e r k e h r, dz. cyt., s. 149–374; por. także L. W o j c i e c h o w s k i, Do św. Katarzyny na Synaju i w
Aleksandrii. Opis pielgrzymki w nurcie piśmiennictwa pątniczego – od Breydenbacha do Wargockiego
(1486–1610), Lublin 2013.
95
R. M i c h a ł o w s k i, Przedmowa, [w:] Kult świętych i ideał świętości w średniowieczu, red.
R. Michałowski, Warszawa 2011, s. 5.
96
P. D. K o ł p a k, dz. cyt., s. 6.
97
Tamże, s. 6–7.
98
P. P i e ń k o w s k a - W i e d e r k e h r, dz. cyt., s. 186; P. D. K o ł p a k, dz. cyt., s. 4–5.
99
A. J a n e c z e k, Pogranicze polsko-ruskie..., s. 53.
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Aleksandryjskiej mógł trafić do ziemi bełskiej z różnych kierunków, jednak
na szczególną uwagę i bardziej wnikliwe badania zasługuje w tym konkretnym przypadku możliwość mazowieckiej proweniencji (za pośrednictwem
Mazowsza). Wezwanie św. Katarzyny pojawiło się na Mazowszu w XIII w.
(Służew – obecnie w granicach Warszawy). Znacznie częściej występowały
fundacje pod tym wezwaniem w wieku XIV (Chamsk, Kamieńczyk, Łęg
Probostwo, Pacyn, Radzanowo, Radziki Duże, Rybno, Strzelce koło Kutna,
Warka, Wyśmierzyce) i XV (Dąbrowa Wielka, Dziektarzewo, Gradzanowo,
Jabłonka Kościelna, Kaski, Kolno, Kulesze Kościelne, Kurzeszyn, Lubotyń,
Łomża, Łowicz, Łukomie, Ostrołęka koło Warki, Płock)100. W oczywisty
sposób narzuca się tutaj postać Pawła z Radzanowa, związanego z fundacją kościoła w Rzeplinie. W leżącym 14 km na północny zachód od
Płocka Radzanowie parafia wzmiankowana jest po raz pierwszy w 1411 r.
Wezwanie św. Katarzyny i św. Doroty potwierdzone zostało w roku 1598,
jednak parafia fundowana była tam, jak sugeruje Patrycja PieńkowskaWiederkehr, najpewniej jeszcze w XIV stuleciu101. Podkreślić też trzeba
szczególną atencję, jaką darzyli św. Katarzynę Melsztyńscy. Najpewniej
z inicjatywy założyciela rodu, Spicymira (ur. około 1300, zm. około 1352 r.),
pochodzącego z Nadrenii lub Górnych Łużyc, wzniesiono dwa kościoły
pod jej wezwaniem – w Piasku Wielkim i Gwoźdźcu. Jego syn Jaśko
wspomógł króla Kazimierza Wielkiego sumą 300 grzywien, wyłożonych
na fundację kazimierskiego kościoła św. Katarzyny. Upodobanie do nadawania tegoż wezwania ujawniło się także u syna Jaśka, Spytka. Uposażył
on ołtarz św. Katarzyny w kościele katedralnym w Krakowie. Z kolei
Katarzyna z Melsztyna, córka Spytka, ufundowała ołtarz dedykowany
swojej świętej imienniczce w krakowskim kościele św. Trójcy. I tu pojawia
się punkt styczny z Mazowszem, bowiem obydwie córki Spytka II, wojewody krakowskiego, wspomniana Katarzyna i Jadwiga, wyszły za mąż za
Piastów. Interesująca nas tu bardziej nomen omen Katarzyna około 1400 r.
została żoną Janusza Młodszego z Piastów mazowieckich (zm. w 1422 r.)
– bratanka Siemowita IV. Choć w świetle dzisiejszych danych wydawać
się to może bez znaczenia, warto wspomnieć, że jedna z córek Siemowita
i Aleksandry, siostry Władysława Jagiełły, także nosiła imię Katarzyna.
Należy jeszcze raz odnieść się do zmiany wezwania rzeplińskiego
kościoła w czasach nowożytnych. W średniowieczu powszechna była
praktyka rozszerzania patrocinium istniejących wcześniej świątyń lub też
Zestawienie mazowieckich fundacji świątyń pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej – por. P. P i e ń k o w s k a - W i e d e r k e h r, dz. cyt., s. 337. Jak sama autorka zaznacza, za
kryterium podziału chronologicznego przyjęła moment fundacji danego kościoła czy kaplicy,
nie zawsze tożsamy z nadaniem wezwania św. Katarzyny. Z tego powodu do listy świątyń
mógł wkraść się jakiś błąd, chociaż ogólne tendencje nie powinny ulec zmianie.
101
Tamże, s. 291–292.
100

29

M. Piotrowski

Rocznik Tomaszowski 4

dedykowania nowych fundacji wielu świętym. W okresie nowożytnym
zapisywano zazwyczaj tylko jedno wezwanie spośród wielu, które pojawić
się mogły w dokumentach fundacyjnych czy erekcyjnych. Obserwowane
niejednokrotnie zmiany patrocinium często w takich przypadkach związane
są z zapominaniem przez pominięcie, a nie z faktyczną zmianą formalną102.
Wskazany schemat, przy braku poświadczonego dokumentami pierwotnego
wezwania, może fałszować obraz i istotnie zubażać wiedzę. Dlatego należy
podkreślić, iż w przypadku Rzeplina i fundatorów tamtejszej parafii mamy
do czynienia ze stosunkowo korzystną sytuacją, a Prędota z Rzeplina, Paweł
z Radzanowa, Benedykt z Przewodowa, Jan z Wasylowa oraz najbardziej
nas tu interesujący Jan z Posadowa, postrzegani przez pryzmat ważnych
w ich życiu świętych patronów, rysują się nam nieco bardziej wyraziście.
CERKIEW W POSADOWIE
Pierwsza wzmianka o cerkwi w Posadowie pochodzi z 1472 r. Nie
notują jej później źródła aż do roku 1564, dlatego przypuszcza się, że
mogła ona ulec zniszczeniu w wyniku najazdów tatarskich w końcu XV
lub na początku XVI stulecia. Cerkiew wzmiankowana jest później przez
resztę XVI i w XVII w.103. W roku 1760 istniała we wsi drewniana cerkiew
parafialna pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny, należąca
do dekanatu tyszowieckiego104. Zgodnie z wizytacją z roku 1775 wznosiła się tu cerkiew drewniana z dwoma kopułami nad nawą, trójdzielna,
z dzwonnicą nad babińcem105. W latach 1824–1826 Stefan Horoch z żoną
Franciszką ze Stawskich ufundowali kolejną, tym razem murowaną cerkiew.
W roku 1840 w skład unickiej parafii wchodziły następujące wsie: Posadów,
Rzeplin i Łachowce. Po roku 1875 cerkiew zamieniono na prawosławną,
która funkcjonowała w tej postaci do 1915 r., kiedy opustoszała. Sześć lat
później została rekoncyliowana na kościół. Ze względu na otwarcie kościoła
w Żulicach świątynię posadowską przeznaczono na szkołę. W związku
z tym budynek został wyremontowany w latach 30. XX w.106.
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Początki cerkwi w Posadowie nie są znane. Na drobny ślad kultu
w ramach obrządku wschodniego natrafiono jednak w pobliskim Telatynie,
gdzie znaleziony został fragment brązowego enkolpionu typu kijowskiego,
z XII–XIII w.107. Zabytki tego rodzaju, a także inne sakralia o koneksjach
ruskich i rusko-bizantyńskich, datowane na okres wczesnego średniowiecza (zwłaszcza na XII–XIII w.), występują w różnych miejscach obecnego
powiatu tomaszowskiego. Największe ich zgrupowanie zanotowano
jednak w Czermnie nad Huczwą (gmina Tyszowce) – wsi oddalonej od
Posadowa o zaledwie 20 km w kierunku północno-zachodnim108. Sam fakt
wzmiankowania cerkwi w Posadowie w drugiej połowie XV w. pozwala
domyślać się znaczącego udziału ludności ruskiej w kształtowaniu tej średniowiecznej osady. W każdym razie przy wyjaśnianiu najdawniejszych
dziejów grodu posadowskiego element ruski należy brać pod uwagę tak
samo, jak polski. Ważne jest jednak, aby odpowiednio rozumieć ten dualizm etniczno-kulturowy. Jak pisze Andrzej Gil:
Elementem konstruującym odmienny charakter obu etnosów tego regionu – poza raczej
intuicyjnym poczuciem odrębności narodowej – była przynależność do wspólnoty wyznaniowej.
Jeśli chodzi o ludność polską, aż do początków XVI wieku utożsamiała się ona z Kościołem
katolickim, Rusini natomiast byli wiernymi Cerkwi prawosławnej. Druga połowa wieku XVI
przyniosła pewną komplikację – wraz z pojawieniem się wyznań wyrosłych na gruncie reformy protestanckiej oraz zawarciem przez część hierarchii i wiernych prawosławnej metropolii
kijowskiej unii z Kościołem łacińskim na soborze w Brześciu w 1596 roku. Zaburzony został
w ten sposób prosty dotychczas model przynależności etniczno-konfesyjnej, zbudowany wedle
zasady „Polak–katolik” i „Rusin–prawosławny”109.

Początki tworzenia się struktur Cerkwi prawosławnej między Wieprzem
a Bugiem odnosić należy do końca XI stulecia (około 1086 r.), kiedy erygowano biskupstwo we Włodzimierzu Wołyńskim. Oczywiste jest, że proces
chrystianizacji objął początkowo tylko najważniejsze centra zachodniego
krańca Rusi Kijowskiej110, w tym zapewne ośrodek grodowy Czerwień
(dziś Czermno), i dotyczył w pierwszym rzędzie elit społecznych. To, co
wiemy o mechanizmach chrystianizacji Rusi w ogóle oraz o przeżytkach
pogaństwa jeszcze w późnym średniowieczu i w czasach wczesnonowożytnych111, nie pozwala nam mówić o powszechnym i pełnym nawróceniu

Tamże, s. 168.
A. G i l, dz. cyt., s. 232; J. N i e d ź w i e d ź, dz. cyt., s. 395; J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, E. S t ą s i e k - W i t k o w s k a, dz. cyt., s. 64.
104
W. K o ł b u k, Kościoły wschodnie w Rzeczpospolitej około 1772 roku, Lublin 1998, s. 304;
J. N i e d ź w i e d ź, dz. cyt., s. 395; J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, E. S t ą s i e k - W i t k o w s k a, dz. cyt., s. 64.
105
J. N i e d ź w i e d ź, dz. cyt., s. 395; J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, E. S t ą s i e k - W i t k o w s k a, dz. cyt., s. 64.
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Katalog zabytków sztuki..., s. 44; F. R z e m i e n i u k, Unickie szkoły początkowe w Królestwie
Polskim i w Galicji 1772–1914, Lublin 1991, s. 221; J. N i e d ź w i e d ź, dz. cyt., s. 395; J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, E. S t ą s i e k - W i t k o w s k a, dz. cyt., s. 64.
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E. G r ó d e k - K c i u k, Enkolpiony znalezione na terenie Polski – próba klasyfikacji i datowania,
„Przegląd Archeologiczny”, t. 36, 1989, s. 97–134.
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Ostatnio na ten temat – por. 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 / Czermno/Červen’ – Forschungen in den Jahren 2010–2011 / Czermno
(Červen’) – le ricerche negli anni 2010–2011 / Чермно (Червень): дослідження 2010–2011 рокіb, [w:]
Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem..., s. 185–241.
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A. G i l, Z tradycji Kościoła Wschodniego między Wieprzem i Bugiem, [w:] Słowianie Wschodni
w dorzeczu Wieprza i Bugu. Historia – kultura – religia, red. J. Libera, Łęczna 2008, s. 69–70.
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w okresie wczesnego średniowiecza. Proces budowania trwalszych podstaw struktur Cerkwi postępował po rozbiciu Rusi Kijowskiej na mniejsze
organizmy polityczne.
Znaczące zmiany w rozwoju obrządku wschodniego nastąpiły w późnym
średniowieczu w czasach, w których z pewnością istniała już posadowska
cerkiew. Ustalenia co do losu ziem zachodnioruskich, poczynione między
Jadwigą i Władysławem Jagiełłą z pretendentem do tronu polskiego –
Siemowitem IV, zaowocowały w 1388 r. wydzieleniem domeny dla Piastów
mazowieckich w postaci ziemi bełskiej. Okres rządów pierwszego z nich
na tym terenie trafnie i zwięźle scharakteryzował A. Gil:
Siemowit realizował wobec swoich ruskich poddanych politykę ograniczania ich wszelakich praw: w tym własnościowych i religijnych. W czasie swych kilkudziesięcioletnich rządów
wyrugował praktycznie miejscowe bojarstwo ruskie, osadzając na jego miejscu szlachtę mazowiecką. Intensywnie rozbudowywał także łacińską sieć parafialną, uciekając się niekiedy do
zamieniania cerkwi na kościoły, jak to miało miejsce w Grabowcu w 1394 roku112.

Nie był to więc okres zbyt pomyślny dla Cerkwi. A. Gil zwraca jednak
uwagę, że wieki XV i XVI charakteryzują się swoistą dwoistością dziejów
Cerkwi prawosławnej tego regionu. Z jednej strony, ulega ona licznym
ograniczeniom prawnym i zwyczajowym, z drugiej, jak wspomniany autor
sam pisze, „trudności życia codziennego wyzwalały w jej wiernych siły
do dodatkowej aktywności, realizującej się na przeróżnych polach: fundowania nowych, często okazałych, murowanych (jak w Krasnymstawie)
świątyń czy tworzenia organizacji świeckich wiernych – bractw cerkiewnych, aktywnych na polu nauki i kultury”113. Cóż za przenikliwa analiza.
Potwierdzeniem owej dwoistości rozwojowej są także pewne zasady
ustrojowe państwa polsko-litewskiego, które działały na korzyść Cerkwi.
Chodzi mianowicie o tak zwane ktitorstwo (kolatorstwo), a więc formułę
prawną, zgodnie z którą właściciel wsi lub miasteczka sprawował pieczę
również nad potrzebami duchowymi swych poddanych, bez względu na
ich narodowość czy wyznanie. Tak więc posiadacze ziemscy, którzy na
terenie międzyrzecza Wieprza i Bugu byli przeważnie katolikami, „popierali rozwój budownictwa cerkiewnego, przyczyniając się na przykład
do powstawania nowych parafii, umacniania ich podstaw ekonomicznych
oraz fundowania wyposażenia i wystroju”114. Nie jest więc wykluczone,
że powstanie cerkwi w Posadowie wiąże się z tym właśnie okresem, czyli
dopiero z XV stuleciem.
Wczesnośredniowieczna wspólnota ludycznego sacrum. Etnologiczna interpretacja chrystianizacji Słowian, „Lud” 1999, nr 83, s. 59–78.
112
A. G i l, Z tradycji..., s. 73.
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Posadów, pow. tomaszowski. Widok na grodzisko z lotu ptaka
(fot. Piotr Kominek, zbiory Andrzeja Pasiecznego)

BADANIA ARCHEOLOGICZNE
W dniach od 17 do 28 lipca 1973 r. na grodzisku w Posadowie przeprowadzono niewielkie badania wykopaliskowe. Ze względu na to, iż
wyniki tych prac nie zostały szerzej opublikowane oraz nigdy nie były
kontynuowane, warto omówić je bardziej szczegółowo.
W celu rozpoznania struktury stratygraficznej w obrębie grodziska
oraz uściślenia jego datowania założono trzy wykopy sondażowe. Wykop
nr 1, o wymiarach 10 × 2,5 m, biegł od kulminacji wału obwodowego do
połowy szerokości fosy. Eksploracja w tym rejonie miała na celu, jak podają
I. Kutyłowska i A. Hunicz, „rozpoznanie budowy wału, jego powiązania
z fosą oraz uzyskanie zabytków datujących powstanie wału i czas użytkowania fosy”115. Pozostałe dwa wykopy usytuowane na majdanie były
mniejsze ze względu na funkcjonujące tam pole uprawne i miały rozmiary
2 × 1,5 m. Wykop nr 2 znajdował się przy północnym krańcu majdanu
i biegł po osi północ–południe, natomiast wykop nr 3, usytuowany przy
wschodniej krawędzi, zorientowany był wzdłuż osi wschód–zachód. Ze
względu na niewielkie rozmiary wykopów eksplorację w obrębie majdanu
doprowadzono do głębokości 2 m, nie osiągając calca116.
W wykopie nr 1 wyróżniono łącznie 12 warstw (1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B,
2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 3). Warstwa 1 – żółta glina lessowa, zidentyfikowana
115
116

I. K u t y ł o w s k a, A. H u n i c z, dz. cyt., s. 4.
Tamże.
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Posadów, pow. tomaszowski. Widok na grodzisko, od lewej: wał zewnętrzny, fosa
i główne wzniesienie grodowe (fot. Konrad Grochecki)

została jako calec. Odsłonięto ją w całym wykopie, przy czym w obrębie
fosy zalegała ona na głębokości 0,8 m, a w obrębie wału na głębokości
3,3 m, licząc od obecnej powierzchni. Rzecz jasna, nie zanotowano w tej
warstwie materiału zabytkowego.
Warstwa 1A – żółta glina lessowa z „zaciekami” brunatnej ziemi, miała
miąższość od 20 do 30 cm. Opadała w kierunku północnym, obniżając się
o około 1 m na odcinku 9 m. Nie zanotowano w niej żadnego materiału
zabytkowego. Warstwę zinterpretowano jako warstwę przejściową między
calcem a zalegającą wyżej warstwą 1B.
Warstwa 1B – czarna ziemia z domieszką gliny, została zinterpretowana jako humus pierwotny, dawny, górny poziom wyniesienia, na którym
zbudowano gród. Miąższość warstwy pośrodku fosy wynosiła około 40 cm
i wzrastała w kierunku północnym, w związku z obniżaniem się stropu
warstwy 1A oraz wznoszeniem się pierwotnej powierzchni użytkowej.
U podnóża wewnętrznego stoku wału wynosiła około 1 m. W miejscu
przejścia wału w fosę w warstwie 1B występowały liczne wtręty żółtej
gliny. Pod wałem spąg i strop tej warstwy wykazywały duży spadek
w kierunku północnym. Zabytki ruchome z tej warstwy uzyskano tylko
w południowej części wykopu. Były to: ułamki kości zwierzęcych, drobne
fragmenty cegieł, różnej wielkości grudki polepy z odciskami słomy, mały
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ułamek szkła z silnie spatynowanymi powierzchniami oraz drobne fragmenty naczyń ceramicznych. Z jedną z bryłek polepy zrośnięty był żużel
szklany koloru jasnoszaro-zielonkawego.
Wśród materiału ceramicznego autorzy wyróżnili cztery kategorie
technologiczno-stylistyczno-funkcjonalne. Pierwszą stanowiły cztery
środkowe części naczyń wykonanych z gliny żelazistej z domieszką
drobno- i średnioziarnistego piasku, o powierzchniach wypalonych na
kolor brunatnoceglasty i ceglasty. Te mało charakterystyczne fragmenty
określono jako najprawdopodobniej wczesnośredniowieczne. Do drugiej
kategorii zaliczony został ułamek zinterpretowany jako środkowa część
korpusu kafla garnkowego lub miskowego. Wykonano go z gliny żelazistej z domieszką drobnoziarnistego piasku, uzyskując po wypale kolor
jasnoceglasty. Na powierzchni fragmentu zaobserwowano ślady użycia
koła garncarskiego. Tego rodzaju kafle naczyniowe, jak słusznie zwracają
uwagę autorzy opracowania, datować można najwcześniej na wiek XIV.
Trzecią kategorię tworzyło siedem niewielkich fragmentów naczyń wykonanych z glinki kaolinitowej z domieszką drobnoziarnistego piasku,
wypalonych na kolor biały. Na powierzchni zaobserwowano także szare
plamy i ślady użycia koła garncarskiego. Wśród znalezionych ułamków
pięć pochodziło z części środkowych naczyń, jeden z partii przydennej,
a jeden z wylewu. Ten ostatni, jak podają autorzy, „reprezentuje naczynie
o brzegu rozchylonym na zewnątrz, o krawędzi pogrubionej i poziomo
ściętej z zaznaczonym wrębem na pokrywkę. Na ściance zewnętrznej, po-

Posadów, pow. tomaszowski. Widok na grodzisko z lotu ptaka. Czytelny, lekko
trójkątny kształt założenia (fot. Piotr Kominek, zbiory Andrzeja Pasiecznego)
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niżej krawędzi, widoczne jest plastyczne zgrubienie. Ułamek pochodzący
z dolnej części naczynia ma od zewnątrz, przy dnie, dookolną plastyczną
listwę. Wyraźnie widoczne są także ślady odcinania”. Na podstawie cech
technologicznych oraz kształtu wylewu i dna ceramikę tej kategorii wydatowano na XIV–XV stulecie. Do osobnej kategorii zaliczono fragment
naczynia o silnie zniszczonej krawędzi, wykonanego z gliny żelazistej
z domieszką dużej ilości drobnoziarnistego piasku. Fragment wykazuje
wypał w atmosferze redukcyjnej i nosi ślady użycia koła garncarskiego.
Jego datowanie określono najwcześniej na XIV–XV w.117.
Warstwa 1C – wypełnisko wkopu widocznego przy profilu zachodnim
wykopu 1, w odległości około 2 m od profilu południowego. Uchwycono
tylko część tego wkopu, który w odsłoniętej części miał kształt nieregularnie
owalny i wcinał się w calec na głębokość około 40 cm. Jego dno znajdowało
się około 1,1 m poniżej współczesnego poziomu gruntu. Wypełnisko zagłębienia stanowiła żółta glina lessowa wymieszana z szarą ziemią, w której
znaleziono kości krowy. Nie stwierdzono innych zabytków ruchomych.
Szczątki zwierzęce określono na podstawie porównania znalezionych kości
śródstopia z materiałem zwierzęcym odkrytym na innym stanowisku118.
Warstwy 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G – występowały w północnej części
wykopu i stanowiły nasyp wału. Przebieg ich wykazywał spadek w kierunku
północnym, tworząc stok wału. Wspomniane warstwy to glina lessowa,
szara ziemia oraz glina lessowa wymieszana z szarą ziemią. Zaobserwowany
nieregularny układ warstw, zacieranie się granicy między nimi oraz występowanie poszczególnych warstw na niewielkich odcinkach na różnej
głębokości wskazuje na to, że nasyp powstał jednorazowo. Szczególną
uwagę zwrócono na warstwę 2D, występującą w północno-zachodnim
narożniku wykopu. Budowała ją żółta, silnie „spieczona” glina lessowa.
Na podstawie struktury tej warstwy autorzy stwierdzili jej wysuszenie lub
lekkie przepalenie w jakimś innym miejscu i w tej postaci wtórne użycie do
budowy nasypu wału. W samym nasypie w obrębie wykopu nie odnotowano występowania żadnych zabytków ruchomych ani też węgli drzewnych.
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W opisie materiału ceramicznego można dostrzec pewne niejasności. W odniesieniu
do wszystkich opisanych kategorii naczyń ceramicznych autorzy opracowania stwierdzili
występowanie śladów obtaczania (celowo zamienionych tu na brzmiące bardziej neutralnie
ślady użycia koła garncarskiego). Na podstawie wiedzy o ceramice późnośredniowiecznej
z terenów dawnej ziemi bełskiej oraz analizy rysunków fragmentów naczyń można wnosić,
że istniała możliwość zastosowania co najmniej trzech różnych technik budowy i formowania
naczyń: 1) lepienia i obtaczania, 2) zastosowania techniki taśmowo-ślizgowej oraz 3) toczenia,
z przewagą techniki toczenia.
118
Autorzy opracowania nie rozwinęli tej kwestii, jednak wydaje się, że możemy mieć
w tym przypadku do czynienia z pozostałością ofiary zakładzinowej, powiązanej ze wznoszeniem lub odbudową grodu. Znaleziska tego rodzaju, znane z bardzo wielu stanowisk
wczesnośredniowiecznych, występują także w okresie późnego średniowiecza i w czasach
wczesnonowożytnych.

Warstwa 3 – humus współczesny o małej miąższości i strukturze jednakowej zarówno w fosie, jak i na zboczu wału.
Wykop 2 eksplorowano do głębokości 2 m. Wyróżniono w jego obrębie jednorodną, pulchną ziemię o czarnej barwie, w której znaleziono:
jeden fragment cegły (na głębokości 1 m), sześć grudek polepy oraz cztery
fragmenty naczyń ceramicznych. Trzy z nich pochodziły ze środkowych
części naczyń, wykonanych z gliny kaolinitowej, wypalonych na kolor
biały. Ceramikę tę wydatowano na XIV–XV w. Jeden fragment stanowił
część środkową naczynia wykonanego z gliny żelazistej z domieszką średnioziarnistego piasku, wypalonego na kolor brunatno-ceglasty. Opisany
ułamek określono jako zapewne wczesnośredniowieczny.
Wykop 3 także wyeksplorowano do głębokości 2 m, nie osiągając calca.
W zachodniej części wykopu, do głębokości około 0,5 m występowała czarna, pulchna ziemia, której miąższość wzrastała w kierunku wschodnim, tj.
w stronę krawędzi ograniczającej majdan, osiągając miąższość około 1 m.
Niżej, w partii zachodniej wykopu, występowała warstwa przepalonej gliny
w kolorze pomarańczowym. Strop i spąg tej warstwy nie miał regularnego
przebiegu. Jej miąższość oscylowała w okolicach 1 m. Występowały w niej
bardzo drobne węgle drzewne. Przy profilu północnym wykopu, w miejscu
gdzie przebiegała wschodnia granica warstwy przepalonej gliny, zarejestrowano skupisko węgli drzewnych, przypominających ślad po spalonej
belce o średnicy około 10 cm. We wschodniej partii wykopu, pod ciemną,
pulchną warstwą ziemi, występowała jasnożółta glina z „wkładkami” szarej
ziemi. Warstwa ta występowała także w zachodniej części wykopu, pod
pokładem przepalonej gliny pomarańczowej. W trakcie eksploracji prowadzonej w wykopie 3 poza węglami drzewnymi i polepą nie znaleziono
żadnych zabytków ruchomych.
Prócz wymienionych zabytków z warstw kulturowych również na powierzchni majdanu grodziska natrafiono między innymi na dwa fragmenty
środkowych części naczyń ceramicznych wykonanych z gliny żelazistej
z domieszką średnioziarnistego piasku, wypalonych na kolor szarobrunatny. Ułamki te określono jako pochodzące zapewne z naczyń wczesnośredniowiecznych. Poza tym znaleziono trzynaście fragmentów naczyń
z białej glinki z domieszką drobnoziarnistego piasku. Na powierzchni tych
ułamków naczyń wypalonych na kolor biały z szarymi plamami widoczne są, jak podają autorzy badań, „ciągi obtaczania – toczenia, a niekiedy
dodatkowego wygładzania”. Większość fragmentów opisanej grupy pochodzi ze środkowych części naczyń. Trzy egzemplarze zinterpretowano
jako prawdopodobne ułamki piecowych kafli miskowatych.
Cały materiał ceramiczny znaleziony podczas badań podzielony został
na dwie części. Do grupy I zaliczone zostały fragmenty naczyń wykonanych z gliny żelazistej z domieszką drobno- i średnioziarnistego piasku,

36

37

117

M. Piotrowski

Rocznik Tomaszowski 4

wypalonych na kolor brunatny i brunatnoszary. Ceramikę tę wydatowano
na okres wczesnośredniowieczny zamknięty w szerokich ramach od X do
XIII w. Brak precyzji w datowaniu wynikał z faktu, iż wszystkie znalezione
fragmenty pochodziły ze środkowych, niezdobionych, niecharakterystycznych części naczyń. Do II grupy włączono fragmenty naczyń i prawdopodobnych kafli miskowatych (fragmenty grubsze), datowanych na XIV–XV
stulecie. Wykonane były z białej glinki kaolinitowej, wypalonej w atmosferze utleniającej na kolor biały, tylko wyjątkowo odnotowano strefowy
wypał w atmosferze redukcyjnej. Na powierzchniach odnotowano ślady
użycia koła garncarskiego, a od zewnątrz także pionowego wygładzania.
Na zewnętrznych powierzchniach den zidentyfikowano ślady podważania
powstałe przy zdejmowaniu naczynia z koła garncarskiego oraz ślady
odcinania od tarczy koła. Wśród znalezionych den wystąpiły typy płaskie
i z dookolną listwą. „Górne partie naczyń – według dokumentacji – mają
brzegi lekko odgięte na zewnątrz, z zaokrągloną krawędzią lub wysokie,
rozchylone na zewnątrz, z zaznaczonym wrębem na pokrywkę. Na niektórych egzemplarzach poniżej krawędzi widoczne jest plastyczne zgrubienie
ostro załamane”. Na jednym z fragmentów wystąpił ornament w postaci
poziomego paska wykonanego brunatną farbą119.
Ostatecznie, po analizie stratygrafii oraz zabytków ruchomych, autorzy doszli do wniosku, że na przebadanym odcinku wał i fosa powstały
równocześnie. Prace budowlane polegały na wykopaniu fosy w zboczu
wzniesienia, a wydobyta ziemia posłużyła do usypania wału. Czas powstania i użytkowania fosy przypadł na okres XIV–XV w. Wskazują na
to ułamki cegieł i fragmenty naczyń ceramicznych znalezione w cienkiej
warstwie kulturowej w jej wnętrzu. W fosie nie natrafiono na żadną warstwę
wczesnośredniowieczną. Ślady osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza, którego charakter trudno w ogóle określić, wystąpiły ogólnie na
wzniesieniu, w miejscu, w którym w późnym średniowieczu wykopano
fosę i usypano wał120.
PROBLEM NAZWY WSI POSADÓW
W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego interesujące nas grodzisko
powiązane zostało z wsią Posadów. Dzieje tej miejscowości śledzić można
w źródłach pisanych od początku XV w., a więc mniej więcej od okresu,
w którym funkcjonowanie grodu zostało potwierdzone na podstawie badań archeologicznych (XIV–XV w.). Ze względu na te fakty oraz z uwagi
na sąsiedztwo wsi i grodziska można mówić o ich kulturowym związku
I. K u t y ł o w s k a, A. H u n i c z, dz. cyt., s. 4–13.
120
Tamże, s. 14.
119
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w późnym średniowieczu. Brak na razie dowodów na wcześniejsze istnienie tego rodzaju relacji. Nie udało się rozstrzygnąć, czy ślady osadnictwa
w postaci znalezisk fragmentów naczyń ceramicznych datowanych szeroko
na okres wczesnego średniowiecza (X–XIII w.), zarejestrowane na majdanie
grodziska, należy wiązać z ufortyfikowanym założeniem obronnym, czy
raczej z funkcjonującą w tym miejscu jakąś osadą otwartą.
Zostało już wspomniane, że brak jest jakichkolwiek znanych źródeł
pisanych z epoki średniowiecza, które odnosiłyby się wprost do funkcjonującego jeszcze grodu w Posadowie, dlatego jednym ze sposobów jego
badania mogą być próby wyjaśniania etymologii nazwy samej wsi. Niestety,
poza folwarkiem w dawnym (XIX w.) powiecie toszecko-gliwickim na
Śląsku121 Posadów znany jest, jak się wydaje, tylko z południowo-wschodniej Lubelszczyzny, z powiatu tomaszowskiego. Na terenach dzisiejszej
Polski, tak jak i na obszarze dawnej Rzeczypospolitej, występują za to
miejscowości noszące nazwy typu Posada, Posad, Posady, Posadowo,
Posadówko, Posadowa, Posadówka, Posadnica, Posadniki, Posadowice
czy Posadziec. Znany jest także potok Posada, biorący nazwę od Posady
Jaśliskiej w dawnym powiecie sanockim (dziś krośnieńskim), w pobliżu
której znajdują się jego źródła122. Analiza rozmieszczenia wspomnianych
miejscowości, którą przeprowadził w latach 50. XX w. A. Fastnacht, ujawniła, że niektóre z nich wykazują tendencję do grupowania się w pewnych
rejonach. Na przykład nazwy Posady i Posadniki występują głównie na
obszarze litewsko-białoruskim, Posadowa i Posadówka w kilku miejscach
historycznej Małopolski, inne zaś odmiany tych nazw znane są z pojedynczych przypadków na Śląsku, w Wielkopolsce i w innych ziemiach.
Stosunkowo najczęściej we wspomnianej na początku grupie pojawia się
jednak nazwa Posada. Jej rozprzestrzenienie geograficzne wydaje się znamienne. Występuje w dwóch skupieniach, różniących się pod względem
chronologicznym i formalnym. Pierwsze znajduje się w Polsce środkowej,
drugie – na obszarze dawnych ziem sanockiej i przemyskiej. Odosobniony
przypadek stanowi Posada w odległym, leżącym na wschodzie powiecie
ihumeńskim (obecnie Białoruś)123.
Zgrupowanie środkowopolskie tworzą niewielkie osady (folwarki
i kolonie) o przypuszczalnie młodszej metryce i położone dalej od miast.
Historyczny przegląd Posad ze skupienia sanocko-przemyskiego wykazał,
że odznaczają się one odmiennymi cechami: są znacznie ludniejsze niż
poprzednie, wszystkie leżą w sąsiedztwie miast i miasteczek, a ponadto
posiadają zazwyczaj określenie przymiotnikowe odnoszące się do nazwy
sąsiedniego miasta, opisujące położenie w terenie lub uwypuklające charakter
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. VIII, s. 841.
Tamże, s. 838–842; A. F a s t n a c h t, dz. cyt., s. 145.
123
A. F a s t n a c h t, dz. cyt., s. 145.
121
122
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etniczny mieszkańców124. Warto przyjrzeć się im nieco bliżej z uwagi na
lokalizację w strefie pogranicza polsko-ruskiego oraz na moment pojawienia
się w źródłach pisanych, zbieżny z naszym Posadowem.
Najwcześniejszą znaną nazwą tego typu jest Posada Sanocka, odnotowana w 1432 r. Określano tak osadę położoną na południowy wschód od
miasta, w kierunku wsi Zahutyn, w XIX w. znaną jako Posada Olchowska125.
A. Fastnacht przypuszczał, że istnienie tego osiedla mogło sięgać okresu
znacznie wyprzedzającego rok 1432, jeszcze przed lokacją Sanoka na prawie
magdeburskim w roku 1339. Chociaż nie można potwierdzić funkcjonowania nazwy typu Posada Sanocka w tym czasie, niewątpliwie istniało tu
znaczne osiedle w okresie wczesnego średniowiecza126. W każdym razie
w owym 1432 r. pojawił się Henricus Schrotonis de Possada Sanocenzes127.
Drugą w kolejności chronologicznej Posadę znamy z roku 1437. Pod
tą datą w zapisce ziemskiej sanockiej pojawiła się posada w kontekście
miasta Jaćmierz. W roku 1390 Jaćmierz to jeszcze wieś, jednak we wspomnianym roku 1437 właściciel zabezpieczył posag żony super dominio oppidi
Iaczymiriensis, possada seu suburbio eiusdem oppidi et super dominio Wolya128.
Miasto, jak zauważył Fastnacht, zostało tu określone nie jako Jaćmierz,
lecz miasto jaćmierskie, jakby dawna wieś z jakiegoś powodu była ważniejsza. Chodzi tu zapewne o jej starszeństwo, pierwotność w stosunku
do samego miasta. Wieś nazywana jest już wtedy posadą (possada) albo
przedmieściem (suburbio). A. Fastnacht tak tłumaczy tę słowną konfigurację
i znaczenie posady:
Nie ulega wątpliwości, że określano w ten sposób pierwotną wieś, trudno bowiem
wyobrazić sobie, aby przedmieściem tym miała być jakaś nowa osada tworząca się obok
niedawno powstałego miasteczka, w którym na pewno nie odczuwano jeszcze ciasnoty miejsca. Przyjmujemy zatem, że miasto założone i rozplanowane tuż obok wsi na terenie do niej
należącym, bez zmiany jednakże jej systemu zabudowania, przyjęło jej nazwę, a wieś odtąd
zaczęto określać terminami przedmieście lub posada129.

Chronologicznie trzecią w zgrupowaniu sanocko-przemyskim jest
Posada Leska. W roku 1456 Lesko było jeszcze wsią, lecz do 1472 r.,
przypuszczalnie w 1469, zostało tam założone miasto, które nosiło nazwę
taką samą jak wcześniej wieś. Już w pierwszych latach istnienia miasta,
bo od 1473 r., pojawia się w źródłach określenie in suburbio Leszko. Tak jak
w przypadku innych świeżo lokowanych miast, nie chodzi tu raczej o jakieś
nowo powstałe osiedle. Zapiski przyjęć miasta Leska z lat 1477, 1489 i 1492
Tamże, s. 145–156.
AGZ, t. XI, Lwów 1886, nr 485.
126
A. F a s t n a c h t, dz. cyt., s. 146–147.
127
AGZ, t. XI, nr 485.
128
AGZ, t. XI, nr 891.
129
A. F a s t n a c h t, dz. cyt., s. 147.
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wymieniają trzy osoby przyjmujące prawo miejskie, pochodzące de Posada.
A. Fastnacht słusznie zauważa, że musi tu chodzić o Posadę Leską, gdyż
w innym przypadku skonkretyzowano by pochodzenie mieszczan130, używając określenia typu de Possada Sanocenzes (por. wyżej – Posada Sanocka).
Dodatkowym argumentem są ruskie imiona mieszczan. Późniejsze źródła
konsekwentnie nazywają tę wieś Posadą131.
Kolejna jest Posada Babicka. Wieś Babice wzmiankowana jest w latach
1441–1462. Z roku 1484 pochodzi pierwsza wzmianka o mieście, a z 1489
również o przedmieściu oppidum Babycza cum suburbio. Najistotniejsza jest
jednak informacja zawarta w dokumencie właściciela miasta uposażającym
kościół w 1507 r., w którym czytamy o suburbium nuncupatum Posada132.
Na terenie dawnej ziemi przemyskiej od XVI stulecia znana jest także
Posada Rybotycka. XV-wieczne wzmianki o Rybotyczach pozwalają ustalić,
że w 1460 r. były one jeszcze wsią. W roku 1499 istniało już miasto o tej
nazwie, natomiast w latach 1508 i 1515 w spisach podatkowych pojawiają
się informacje o Posadzie.
Na obszarze historycznej ziemi przemyskiej spotykamy w XVI w.
także Posadę Nowomiejską. Źródło z 1437 r. dotyczące Nowegomiasta
wymienia już przedmieście intromittere in Novam Civitatem alias Bibel cum
suburbio ipsius civitatis. Różne zapiski z XV i XVI w., jak zwraca uwagę
Fastnacht, sugerują, że obok Nowegomiasta istniało przedmieście i osobno
wieś Bybel (Bybło) (Oppidum Nova civitas cum suburbio, Comarovycze et Bybel
– w 1441 r.), inne znowu wieś Bybel nazywają przedmieściem (In suburbio
Bibel – w 1496 r.). Spis z 1589 r. osobno wymienia osadę o nazwie Posada
Nowomiesczka oraz Suburbium Bybeł, sors Martini Scorutha. Obecnie obok
Nowegomiasta znajdują się wsie Posada Nowomiejska i Bybło. W tej sytuacji
cytowany historyk stwierdził, iż „trudno jest w tym wypadku ustalić, czy
w okresie lokacji bliższy [był] związek miasta z wsią Bybło (której to wsi
nazwę początkowo ono używało), czy z osadą zwaną później Posadą”133.
Z początku XV stulecia znana jest Posada Rybotycka, leżąca w dawnej
ziemi przemyskiej. Wzmianki o Rybotyczach pozwalają stwierdzić, że
w 1460 r. była to jeszcze wieś, a od 1499 r. miasto. Spisy podatkowe z lat
1508, 1515 wspominają Posadę134.
Z XVI stulecia znamy jeszcze jedną Posadę, koło miasteczka Jaślisk.
Miasto zostało lokowane w 1366 r. i, jak wynika z dokumentu lokacyjnego,
istniały obok niego już jakieś osady. Possada oppidi Jaśliska wymieniona została jednak dość późno – w 1553 r. Trudno w tych okolicznościach śledzić
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wprowadzenie nazwy Posada Jaśliska, jednak A. Fastnacht przypuszcza,
że mogła ona już istnieć w momencie lokacji135.
Z Posadą mamy również do czynienia w kontekście Nowotańca.
Wieś o tej nazwie (określana też początkowo Brzozowe i Lobentanc)
wzmiankowana była już w 1409 i 1419 r. W roku 1444 król Władysław
Warneńczyk udzielił jej właścicielowi, Janowi Balowi, zgody na założenie
miasta. W zapisce ziemskiej sanockiej z 1446 r. czytamy o zapisie super
oppido toto Nowotaneycz et suburbiis ad id spectantibus. Rzecz jasna, w tym
przypadku, podobnie zresztą, jak we wspomnianych wcześniej miastach
Jaćmierz i Lesko, nie sposób postrzegać wzmiankowanych w liczbie mnogiej
przedmieść jako nowych osad powstałych wskutek rozszerzania się tego
małego, dopiero co założonego miasta. Przedmieściami tymi musiała być
wieś, w obrębie której wytyczono teren zabudowy miasta. W spisie poborowym z 1577 r. raz użyto nazwy Possada Nowothaniecz, lecz ostatecznie
utrwaliły się nazwy Nadolany i Nagórzany na oznaczenie obydwu części
dawnej wsi przekształconej w przedmieścia136.
Badania A. Fastnachta doprowadziły go do wniosku, że nazwa miejscowa Posada funkcjonowała w odniesieniu do osad przedmiejskich, lecz
nie dotyczyła wszystkich przedmieść, a takich, które stanowiły pierwotny
zalążek miasta. Określenie to dotyczyło więc takich wsi, na terenie których
wydzielono przestrzeń dla powstającego miasta137.
Poszukując źródeł znaczenia Posad znanych ze skupienia sanocko-przemyskiego, a także Posadowa z obszaru ziemi bełskiej, nie można pominąć
ruskich nazw tego rodzaju. Wschodni badacze wskazują na określenia
takie, jak посад (posad) i посаг (posag), które oznaczają osiedle położone
poza obrębem grodu lub miasta, ale także przedmieście, podgrodzie138.
Bliskość fonetyczna i leksykalna języków z rodziny słowiańskiej sprzyjała
ich wzajemnym wpływom, zwłaszcza na obszarach pogranicza. Dlatego
wydaje się bardzo prawdopodobne, że nazwa Posadów, funkcjonująca wokół
interesującego nas grodu, ze względu na położenie geopolityczne ma ruską
proweniencję. Pozostaje jednak pytanie, czy był to wpływ bezpośredni
i czy znaczenie, które kryło się pod tą nazwą, nie ulegało zmianom, aby
w końcu stracić jasność dla samych mieszkańców. Należy bowiem pamiętać, jak słusznie zauważył Krzysztof J. Brozi, że „czynniki genetyczne
i funkcjonalne są poważnie zróżnicowane, a źródłem tego zróżnicowania
jest historia określonej kultury […]”139.
Tamże, s. 149–150.
Tamże, s. 148.
137
Tamże, s. 151.
138
Tamże, s. 154.
139
K. J. B r o z i, Antropologia kulturowa. Wprowadzenie, t. 2, Lublin 1993, s. 86–87.
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Rozważania mogą pójść zatem jeszcze innym torem. Znane są średniowieczne dokumenty pisane, które wskazują, że posada stanowiła
pewną posługę w grodzie. W dokumencie z 13 maja 1288 r. wystawionym w Wyszogrodzie (obecnie okręg administracyjny Bydgoszczy) przez
Mestwina II (Mściwoja II), księcia świeckiego i gdańskiego (syna księcia
pomorskiego Świętopełka II), czytamy:
Preterea eandem hereditatem Zlavez et omnes in ea residentes omni libertate donamus et ab
omnibus iuribus Polonicalibus et serviciis volumus esse semper immunes et exemptos, videlicet a censu,
a podvorowe, a strosa et a collectoribus strose, a constructione et reparacione castrorum, a custodia,
a pozada, ab expedicionibus […]140.

Znaczenie słowa pozada (posada) wyjaśnia inny dokument tego samego
księcia, z tegoż roku 1288, wystawiony przed 24 sierpnia w miejscowości
Stołp:
Excipimus enim predictas hereditates ab omni exaccione et solucione terre nostre, a bove, a facca (!),
a stacionibus, et quod wlgariter poradlne dicitur, a custodibus castrorum, quod possada nuncupatur; ad
expeditiones non vadant nec pontes reparent, in is (!) omnibus predictis incole predictarum villarum
non obligabuntur141.

Widać więc, że źródła pomorskie, obok powszechnie znanej na ziemiach
polskich służebności grodowej aedificatio (constructio, munitio, firmatio, reparatio) castrorum, wymieniają także służebność custodia castrorum, zwaną
niekiedy, a raczej potocznie pozada lub possada.
W kontekście rozważań dotyczących Posadowa z ziemi bełskiej na szczególną uwagę zasługuje informacja podana przez Jana Czubka, zauważona
także przez A. Fastnachta, że termin ten znany był i używany w XIV w.
również na Mazowszu142. W dokumencie wystawionym 11 listopada 1386 r.
w Wyszogrodzie przez Janusza I, księcia mazowieckiego (Johannes, dei gracia
dux Masovie et dominus Cirnensis, Zacroczimensis, Visegrodiensis princeps et
heres Ciechanouiensis), nadaje on za wierne posługi Januszowi, dziedzicowi
Radzanowa, miasto Nasielsk i część wsi Mokrzyc, przenosząc równocześnie
z prawa polskiego na niemieckie, a zarazem:
[…] eximimus premissum nostrum fidelem dilectum cum suis successoribus legitimis a communi
possessione castrorum nostrum omnium, quod vulgariter possada dicitur, ita, quod in ipsa sedere
ipsamque pecuniam solvere nunquam in perpetuum tenebitur, in quorum omnium premissorum evidens
testimonium sigillum nostrum maius est presentibus appensum143.

Pommerellisches Urkundenbuch, wyd. M. Perlbach, Danzig 1882, nr 431.
Tamże, nr 435.
142
J. C z u b e k, Narok i narocznicy w oświetleniu językowem, „Kwartalnik Historyczny”,
R. XL, 1926, s. 362, 372; A. F a s t n a c h t, dz. cyt., s. 154–155 – przypis 66.
143
Scriptores Rerum Polonicarum, t. XII, Kraków 1888, nr 51.
140
141
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Zastanawiające jest w tym dokumencie tłumaczenie słowa possada przez
possessio, na co zwrócił już uwagę J. Czubek144. Być może mamy tu do
czynienia z pomyłką i w rzeczywistości chodziło na przykład o praesidium
– ochrona, straż, warta. Należy więc ów wyraz possada czytać jako posiada
albo przyjąć, że funkcjonował termin possada w znaczeniu, o którym była
mowa w dokumentach pomorskich, ale zaczerpnięty z potocznej mowy
polskiej używanej na Mazowszu. Już w najdawniejszych dokumentach pisanych po łacinie w Polsce lub też dotyczących ziem polskich pojawiają się
pojedyncze wyrazy polskie (i obce słowiańskie, ale w Polsce powszechnie
używane). Są to zazwyczaj nazwy własne miejscowości i osób, w zasadzie
nieprzekładalne na język łaciński. Wśród wyrazów pospolitych w tego
rodzaju tekstach występują nazwy danin i powinności, również w wielu
przypadkach trudne do przetłumaczenia145. Zresztą w formie oryginalnej
te ostatnie były zapewne łatwiejsze do wyegzekwowania i jako ogólnie
znane nawiązywały niejednokrotnie do praw zwyczajowych, pozostawały
uzasadnione tradycją. W tekstach z XIV, a przede wszystkim XV w. słów
polskich jest już tak wiele, że stanowią one poważną część materiału rekonstruowanego słownika staropolskiego146. Te izolowane wyrazy w średniowiecznych tekstach łacińskich były najczęściej zapisywane w formach
podstawowych, a więc rzeczowniki w nominatiwie (np. a stacionibus et quod
vulgariter poradlne dicitur, a custodibus castrorum, quod possada nuncupatur),
czasem tylko w przypadkach zależnych z końcówkami bądź polskimi (np.
in superficie ville vulgariter nawsiu), bądź łacińskimi (np. super quadraginta
beczkas). Końcówki łacińskie dodawano najczęściej do nazw osobowych,
rzadziej do nazw miejscowych, a tylko sporadycznie do wyrazów pospolitych. Te ostatnie były najczęściej poprzedzane przez vulgariter, in vulgari,
alias, sive, aut lub id est, a po takich wprowadzeniach miały zazwyczaj formę
nominatiwu147 (np. quod vulgariter possada dicitur). Nazwy miejscowe, poza
nominatiwem, występują przeważnie w genitiwie i locatiwie, a w tych
przypadkach przyimki de oraz in były wystarczającymi określnikami fleksyjnymi (np. Henricus Schrotonis de Possada Sanocenzes).
Zapis w cytowanym wyżej dokumencie księcia Janusza I sugeruje,
że wyraz possada należał do pospolitych na średniowiecznym Mazowszu
(quod vulgariter possada dicitur). Wynika z niego również, że w ziemi tej
owa posada mogła być w XIV w. zamieniona na daninę. Cytowany już
kilkakrotnie J. Czubek połączył posługę określaną w średniowiecznych
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źródłach jako possada lub pozada z narokiem, a osoby do niej zobowiązane
– z narocznikami. O ile jednak tłumaczenie owych słów possada i pozada
przez custodia castrorum wydaje się oczywiste, o tyle interpretacja naroku
jako obowiązku służby wojskowej w grodzie stanowi wciąż przedmiot
dyskusji wśród historyków, ale także i archeologów. Nie wnikając zbyt
głęboko w tę problematykę, można tylko wspomnieć, że część badaczy
łączy narok ze sferą militarną, część zaś z gospodarczą148.
Nie bez znaczenia wydaje się w tym przypadku fakt, iż książę Janusz I,
wystawca wzmiankowanego dokumentu mazowieckiego, w którym pojawia się termin possada, był bratem Siemowita IV. Przypomnijmy tylko,
że Siemowit na mocy porozumień pokojowych zrezygnował z pretensji
do korony polskiej i zobowiązał się do złożenia królowi polskiemu hołdu
lennego, za co otrzymał posiadłość lenną na Rusi Halickiej (księstwo bełskie). Wprowadził w niej jurysdykcję mazowiecką i zjednoczył ze swoim
księstwem. Po jego długich rządach w księstwie bełskim (1388–1426) pozostało wiele nadań. W polityce wewnętrznej Siemowit lokował miasta
oraz popierał kolonizację podległego mu księstwa bełskiego ze strony
szlachty mazowieckiej. Jest wielce prawdopodobne, że gród w Posadowie
wzniesiony został (lub może poważnie przebudowany) w tym właśnie
czasie. Wskazują na to wyniki badań archeologicznych. W związku z tym
należy brać pod uwagę dwie możliwości: albo nazwa Posadów powstała
w tym przypadku w późnym średniowieczu pod wpływem kolonizacji
mazowieckiej na terenie ziemi bełskiej i ze względu na ruskie podłoże
kulturowe tych terenów łatwo została przyjęta, albo też nazwa ta (być
może w jakimś innym wariancie) istniała już wcześniej, a w XIV–XV w.
adaptowano ją lub kontynuowano. W związku z tym późnośredniowieczna nazwa Posadów, która pojawia się w źródłach pisanych, mogła być
rozumiana jako podgrodzie lub osada służebna, którą zamieszkiwała
ludność pełniąca stróżę–posadę w pobliskim grodzie. Jeżeli przychylimy
się do powiązania terminów posada i narok, to ową powinność grodową

J. C z u b e k, dz. cyt., s. 362–363.
M. K u c a ł a, Łacińska fleksja rzeczowników polskich w tekstach średniowiecznych, [w:] Studia
indoeuropejskie, red. J. Kuryłowicz, seria: Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie. Prace
Komisji Językoznawstwa, nr 37, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 91.
146
Tamże.
147
Tamże.

148
Z uwagi na związek dyskusji dotyczącej naroku z tematem posady, rozumianej jako
wojskowa służba grodowa, warto sięgnąć do kilku publikacji. Prócz prac cytowanych wcześniej
– por. m.in. Z. W o j c i e c h o w s k i, Momenty terytorialne organizacji grodowej w Polsce Piastowskiej, Lwów 1924, s. 70; A. Ś w i ę t o c h o w s k i, Historja chłopów polskich w zarysie, Lwów–Poznań 1925, s. 64; F. B u j a k, Narok. Przyczynek do ustroju społecznego Polski Piastowskiej, Lwów
1925; V. P r o c h á z k a, Książęcy narok służebny a narok dominialny: czeski przyczynek do polskiej
dyskusji o naroku, „Kwartalnik Historyczny”, R. 70, 1963, nr 2, s. 427–436; K. T y m i e n i e c k i, Narocznicy w gospodarstwie feudalnym. Studium z dziejów gospodarczo-społecznych wczesnego
średniowiecza, Poznań 1955; W. H e j n o s z, Narok polski – służbą komunikacyjną, [w:] Prace z
dziejów Polski feudalnej, red. Z. Budkowa i in., Warszawa 1960, s. 141–148; A. N a d o l s k i,
Polskie siły zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego, zarys strategii i taktyki, „Acta Archaeologica
Universitatis Lodziensis”, nr 5, Łódź 1956; Z. H i l c z e r ó w n a, Rec.: A. Nadolski, Polskie siły
zbrojne w czasach Bolesława Chrobrego, zarys strategii i taktyki, „Acta Archaeologica Universitatis
Lodziensis”, nr 5, Łódź 1956, s. 111, tabl. 9, „Archeologia Polski”, t. IV, 1959, z. 1–2, s. 388.
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możemy opisać słowami filologa, tłumacza tekstów klasycznych i historyka
literatury J. Czubka:
[…] we wszystkich wypadkach przymiotnik, utworzony od narok, czy to będzie naroczy czy naroczyty, ma znaczenie terminu, tj. pewnego ściśle oznaczonego dnia roku, a stąd
wniosek, że rzeczownik macierzysty, od którego bezpośrednio lub pośrednio pochodzą owe
przymiotniki, zawiera w sobie ogólne pojęcie terminowości. […] Ponieważ w źródłach występuje narok zawsze w związku z terra, ziemia, a narocznicy zwykle (domyślnie lub wyraźnie)
z grodem, castrum, przeto owa terminowość może dotyczyć jedynie stosunku poddanych do
księcia i jego grodów, a więc musi to być albo danina (dacio, exactio, praestatio), albo osobista
posługa (factio, labor, servitium, servitus)149.

WNIOSKI
Na XVIII-wiecznej mapie Miega grodzisko w Posadowie zostało przedstawione jako „martwy” już obiekt. Świadczy o tym zarówno brak zabudowy na majdanie, jak i dopisana przez kartografa adnotacja alte Schanze.
Znaleziska archeologiczne, przynajmniej te dotychczasowe, wskazują na
jego użytkowanie w XIV–XV stuleciu, można zatem przypuszczać, że to
właśnie tam znajdowała się siedziba Jana z Posadowa, Mikołaja Mnicha
z Wiszniowa, a być może i Jana Makosieja Starszego. Nie jest wykluczone,
że translokacja dworu właścicieli Posadowa z grodziska na teren wsi nastąpiła w XVI stuleciu, co mogło wynikać z tych samych przyczyn, z których
wzięło się milczenie źródeł na temat cerkwi posadowskiej: bardzo możliwe,
że gród uległ zniszczeniu w wyniku najazdów tatarskich pod koniec XV
lub na początku XVI w.
O wiele większą tajemnicą niż upadek grodu są jego początki. Nie
wiadomo, czy ma on genezę jeszcze wczesnośredniowieczną, jako jeden
z grodów pogranicza polsko-ruskiego, czy powstał dopiero u schyłku wieków
średnich. Nie ulega jednak wątpliwości, że czytelna dziś w terenie forma
jest wynikiem znacznych przekształceń topografii wzgórza, które miały
miejsce w XIV–XV w., a więc mniej więcej w okresie, w którym Posadów
i jego pierwszy znany właściciel – Jan, pojawili się w źródłach pisanych.
U schyłku średniowiecza powstał więc doskonale ulokowany, naturalnie
obronny, wyżynny gródek stożkowaty o dość oryginalnym planie w kształcie
trójkąta z silnie zaokrąglonymi bokami i narożnikami. Prawdopodobnie
powstanie tego założenia, lub ewentualnie radykalne przebudowanie, miało
miejsce w okresie głębokich politycznych, społecznych i religijnych przemian
w regionie, kiedy staroruskie księstwo bełskie, po różnych historycznych
perypetiach, włączone zostało w 1388 r. do księstwa mazowieckiego. Fakt
ten rozpoczął prowadzoną na szeroką skalę, popieraną przez władzę książę149

J. C z u b e k, dz. cyt., s. 359.
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cą, kolonizację ziemi bełskiej ze strony szlachty mazowieckiej. Zestawienie
danych archeologicznych i historycznych pozwala więc domniemywać, że
inicjatywa wzniesienia gródka rycerskiego w Posadowie miała mazowieckie
korzenie. Przypuszczenie takie wspierają również studia językoznawcze,
bowiem właśnie na późnośredniowiecznym Mazowszu, jak wskazują źródła
pisane, używane było określenie possada, łączone funkcjonalnie z grodami,
a dokładniej z powinnością stróży w grodzie. Problem genezy i rozwoju
znaczenia nazwy miejscowej Posadów wymaga oczywiście dalszych badań,
jednak kierunek dociekań wyznaczony przed ponad pół wiekiem przez
A. Fastnachta wydaje się w tym przypadku właściwy i inspirujący – wart
zastosowania i rozwijania. Nie daje on nadziei na definitywne rozwiązanie
tej kwestii, a raczej na podtrzymanie procesu badawczego. Niemniej należy pamiętać, że nawet dyskusyjne teorie zbliżają nas do prawdy. Wiele
z przedstawionych w jego pracy koncepcji zasługuje na uwagę nie dlatego,
że przeprowadzono ich pozytywny dowód, ale dlatego, że lepiej tłumaczą
rzeczywistość niż niektóre hipotezy poprzednie i lepiej będą ją wyjaśniać
do momentu, aż same ulegną obaleniu na rzecz następnych, bardziej od
nich przekonywających. Etymologiczne rozważania oparte na podstawach
stworzonych przez Fastnachta posiadają jeszcze jedną wartość istotną dla
badań nad posadowskim grodem – pozwalają połączyć wątek mazowiecki
z ruskim substratem kulturowym ziemi bełskiej.

ABSTRACT
Marcin Piotrowski
A STRONGHOLD (GORD) IN POSADOW AND ITS CONTEXT
Posadow, a tiny country village, is situated in the south-east part of the Lublin province,
the poviat of Tomaszow, in commune Telatyn, barely 10 km east of the Poland–Ukraine
border. A fortified settlement, otherwise known as a gord or burgwall, is located 500 m
due north of the last buildings. This structure has attracted scientific interest since the end
of the nineteenth century, since the end of WWII the site has been encompassed by historic
preservation maintenance. This triangle-shaped stronghold with heavily rounded up sides
and vertices was constructed on a natural cape. From the north-east side there is a discernible
gap of 6,6 m in the mound of earth, which is believed to have been the place of a gate. The
course of the mound of earth is also broken on the south-west side for the length of 16 m,
which is also believed to have been the place of a traditional second gate. The dimensions of
the open space (majdan) are 58 × 79 m. The width of an upper part of the moat reaches 8 m,
whereas the height of the peripheral mound of earth measured from the bottom of the moat
is now 5 m. The moat is proved to have been erected and used between the fourteenth and
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fifteenth century by the archeological study carried out in 1973. Stratigraphy and movable
historical artefacts formed the basis for the dating. It is immensely difficult to interpret early
medieval archeological discoveries (pottery). Some scholars assume the stronghold in Posadow
functioned in the early medieval period (12th–13th century), however, the only thing that has
been evidenced so far is that it was built, or rebuilt, and functioned in the 14th–15th century.
The first written record about the stronghold dates back to the end of the 19th century, whereas
the written record about the noble settlement of Posadow is much older, dating back to the
late Middle Ages. It might be deduced from the information included in that record that there
was a noble residence, which might have been located on a nearby hill adjacent to the already
functioning stronghold. In 1403 Predota from Rzeplin, Pawel from Radzanow, Benedykt from
Przewodow, Jan from Posadow and Jan from Wasylow jointly founded and endowed a local
parish church in Rzeplin, a village located at the source of the Huczwa river. The church was
named after St. John the Baptist, St. Stanislaus the Bishop and St. Catherin the Virgin. The
patrocinium of this church sheds new light on its founders, including Jan from Posadow.
Another curious conclusions might be drawn from the study of the name of this village,
which suggests the correlation between the stronghold and military service performed there.
Etymological examination leads to the word possada, which comes from medieval Ruthenia,
Pomerania and Masovia. The most important, however, is the usage of this word in Masovia
in the 14th century. The 18th century Mieg’s map shows the stronghold in Posadow as a ‘disuse’
structure as there was no buildings in the majdan and a short annotation alte Schanze written by
a cartographer. So far, the investigation has proved the gord functioned in the 14th–15th century,
therefore, we might safely conclude that in the late Middle Ages a well-situated, naturally
defensive on a hill and cone-shaped gord was erected and, which was quite original, was
a triangle in plan with heavily rounded up sides and vertices. It was constructed or radically
rebuilt at the time of deep political, social and religious transformations in that region, as the
Duchy of Belz, once a constituent part of Rus, was eventually incorporated into the Duchy
of Masovia in 1388. This fact marked the beginning of a widespread colonization of the Land
of Belz by Masovian nobility supported by the Dukes. Processing and combining all available
archeological, historical and linguistic facts leads to the conclusion that the initiative to erect
the gord in Posadow had Masovian roots and it took place in the late Middle Ages.
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Mircze – siedziba Józefa Stanisława Piorun Sobieszczańskiego...

Elżbieta i Maciej Sobieszczańscy
(Bielsko-Biała)

MIRCZE – SIEDZIBA JÓZEFA STANISŁAWA
PIORUN SOBIESZCZAŃSKIEGO
NA PRZEŁOMIE XVIII I XIX WIEKU
Majątek Mircze otoczony był rodzinną legendą. Odnoszono do niego
czasy świetności rodu Piorun Sobieszczańskich. Nasze poszukiwania koncentrowały się przede wszystkim na wyprowadzeniu genealogii w linii
prostej od prapradziada Wojciecha Stanisława1. Wprowadziliśmy nawet
określenie linia podlodowska. Chcąc uzupełnić dokumentację dotyczącą
losów Wojciecha Stanisława i jego starszego brata Józefa, natrafiliśmy
w Archiwum w Chełmie na obszerny zbiór akt dotyczących Mircza, którego właścicielem był Józef Stanisław Piorun Sobieszczański herbu Rogala.
We wspomnieniach rodzinnych funkcjonowała opowieść o portrecie tegoż
Józefa Stanisława, który wisiał w Podlodowie obok portretów innych
przodków. Zagadką był wiszący w gablocie mundur napoleoński i szabla. Ze względu na „wiekowość” Józefa Stanisława w okresie rewolucji
francuskiej i kampanii napoleońskiej nie braliśmy pod uwagę jego udziału
w tych wydarzeniach historycznych. Niewykluczone, że się myliliśmy.
Zapisy w dokumentach „zburzyły” nasze dotychczasowe przekonania,
a odnaleziony opis jego majątku Mircze wprawił w kolejne zaskoczenie.
Chcąc przywrócić zasługi Józefa Stanisława i chociaż częściowo uściślić
pewne fakty i daty, postanowiliśmy opisać, jak przedstawiało się Mircze
i jakie były losy majątku po śmierci właściciela, opisując tym samym udział
i rolę prapradziadów Wojciecha i Józefa jako jednych ze spadkobierców.
Szkoda tylko, że portrety i inne pamiątki rodzinne spłonęły wraz z całym
podlodowskim dworem w czasie działań wojennych w 1939 roku.
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Ojciec Ruperta Kwiryna Piorun Sobieszczańskiego.
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RODOWÓD JÓZEFA STANISŁAWA PIORUN SOBIESZCZAŃSKIEGO
HERBU ROGALA
Rodzina Piorun Sobieszczańskich wywodziła się z miejscowości
Sobieszczany pod Lublinem. Piorun Sobieszczańscy należeli do stanu
szlacheckiego. Piastowali różne zaszczytne funkcje, co wiązało się z przyznawaniem im określonych tytułów. Nazwisko Sobieszczański było nazwiskiem odmiejscowym, początkowo zapisywanym jako Sobieściański.
Na podstawie zapisów w księgach kościelnych Niedrzwicy wiadomo, że
bardzo często używano w nich tylko przydomka Piorun dla odróżnienia
od innych Sobieszczańskich. Później dopisywano też nazwisko. W czasach
świetności posiadali oni majątki nie tylko w Sobieszczanach, ale również
w Niedrzwicy i innych okolicznych miejscowościach. Odnalezione dokumenty potwierdzają fakt, iż przebywali na tych terenach już w XV wieku.
Znana była postać jednego ze Stanisławów Piorunów, który był senatorem i piastował urząd podskarbiego koronnego. Na sejmie koronacyjnym
Aleksandra Jagiellończyka w 1511 r. został oskarżony o bicie własnej monety
„korunki”. W wyniku tych wydarzeń opuścił kraj, udając się do Wiednia,
gdzie wkrótce zmarł. W następnych pokoleniach nie podejmowano już tak
ryzykownych działań. Potomkowie Stanisława Piorun Sobieszczańskiego
ożenionego z Katarzyną Mełgiewską herbu Lewart przez długie lata zamieszkiwali Sobieszczany. Tu przyszedł na świat prapradziadek Józefa
Stanisława Piorun Sobieszczańskiego, Andrzej Piorun żonaty z Katarzyną
Poniatowską herbu Ciołek i pradziadek Stanisław Piorun (ur. 1643) ożeniony z Anną Ługowską herbu Lubicz, a także dziadek Jan Piorun (ur. 1670),
którego żoną była Teresa Zakrzewska herbu Jastrzębiec. Synami Jana byli
Paweł (ur. 21.01.1698 r.) i Michał (ur. 29.09.1700 r.). Starszy z braci, Paweł,
ożeniony z Marianną Stępkowską herbu Suchekomnaty, na stałe osiadł
w Sobieszczanach, gdzie na świat przychodziły jego kolejne dzieci: Anna
(ur. 1725), Michał (ur. 1730), Grzegorz Józef (ur. 1731) i Tomasz (ur. 1734).
Wszystko wskazuje na to, że Michał Piorun Sobieszczański, brat Pawła,
stosunkowo wcześnie wyemigrował z Sobieszczan. Michał piastował stanowiska cześnika owruckiego i superintendenta skarbu koronnego. Ożenił
się z Magdaleną Malinowską herbu Pobóg, córką Józefa Malinowskiego,
wojskiego latyczowskiego, i Teresy Tomaszewskiej. Magdalena była
wnuczką Władysława Malinowskiego, cześnika czernichowskiego i Anny
Jeziorkowskiej, a jej pradziadek Jan Jeziorkowski był właścicielem dóbr
Krzywcze, Zielnicze i Paniowce.
Prawdopodobnie Michał zamieszkał na Podolu, w którymś z majątków
odziedziczonych przez żonę. Jego syn Józef Stanisław nie urodził się więc
w Sobieszczanach, a przybliżoną datą jego urodzin był rok 1720 (jeżeli
wierzyć w zapis w akcie zgonu Józefa Stanisława, że zmarł, mając 97 lat).
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Przodkowie Józefa Stanisława Piorun Sobieszczańskiego herbu Rogala

Oprócz Józefa Stanisława Michał miał jeszcze dwóch synów: Antoniego
Stanisława i Ludwika oraz dwie córki: Katarzynę Teresę i Barbarę. Z dokumentów wynika, że Michał Piorun Sobieszczański, ojciec Józefa Stanisława,
zmarł w roku 1744.
KUPNO MIRCZA
Józef Stanisław Piorun Sobieszczański, kupując Mircze od różnych
dotychczasowych właścicieli, postanowił scalić majątek i zorganizować go
według własnych upodobań. Pierwszą część majątku odkupił od Krzysztofa
i Bonawentury Tarnawieckich za sumę 57 tys. złotych polskich. Powyższa
transakcja została wpisana do ksiąg ziemskich lwowskich 20 stycznia
1773 r. i ponownie wpisana w księgach grodzkich bełskich 2 kwietnia
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1773 r. Drugą część majątku Józef Stanisław odkupił od Michała Preka za
sumę 103 tys. złotych polskich. Tę transakcję również wpisano do ksiąg
ziemskich lwowskich 20 stycznia 1773 r. i oblatowano w księgach grodzkich
bełskich 2 kwietnia 1773 r. Trzecia część dóbr została zakupiona w kilka
lat później za sumę 10 tys. złotych polskich od Seweryna Tarnawieckiego.
Wpisu do ksiąg ziemskich lwowskich dokonano 8 stycznia 1777 r. Zakup
majątku Mircze zawarł się sumą 170 tys. złotych polskich.
W zakupie i utrzymaniu majątku pomogły Józefowi Stanisławowi zarówno pożyczki obwarowane odsetkami, jak i majątek wniesiony przez
żonę Annę Błońską (I voto Zalewską i II voto Gorzkowską). Żona Józefa
Stanisława chciała jednak zabezpieczyć swoje dzieci, należała im się bowiem spłata z majątku, który Anna odziedziczyła po swoim drugim mężu
Antonim Gorzkowskim. Dlatego na rzecz Aleksandra, Roberta i Julianny
Gorzkowskich na majątku Mircze została zabezpieczona kwota 55 tys.
złotych polskich wraz z przypadającymi odsetkami. Od roku 1777 do 1793
spłatę realizowano w ratach po 18 333 złotych polskich i 10 gr. Pewną formą
pożyczki dla właściciela Mircza mogła być też przekazana przez Adama
Ulenieckiego w 1781 r. kwota 11 139 florenów na rzecz Teresy z Ulenieckich
Sobieszczańskiej, żony Grzegorza Józefa Piorun Sobieszczańskiego. Kwota
ta miała być wypłacona później z 5-procentowym zyskiem.
Józef Stanisław Piorun Sobieszczański był właścicielem Mircza od 1773
do marca 1817 r., a więc 44 lata.
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Pałac w Mirczu, [z:] Zbiór znaczniejszych budowli w województwie lubelskim,
Warszawa 1836, rys. 21

Jak zapisano to w akcie zajęcia nieruchomości z 9 czerwca 1825 r.,
przeprowadzonego na żądanie Józefa Potockiego Patrona przy Trybunale
Cywilnym pierwszej instancji województwa lubelskiego – „Mircze położone
było w powiecie tomaszowskim, obwodzie hrubieszowskim, województwie lubelskim, w odległości dwóch mil od Hrubieszowa, czterech mil
od Tomaszowa, na trakcie ubocznym z Zamościa do Kryłowa. Składało
się z zabudowań dworskich, wiejskich, pól ornych, ogrodów, łąk, lasów,
stawów i pastwisk”. Powyższy spis majątku przeprowadzono osiem lat
po śmierci Józefa Stanisława Piorun Sobieszczańskiego. Przez ten okres
administrowaniem majątkiem zajmowały się różne osoby, częściowo byli
to krewni zmarłego, ale też i zupełnie obce osoby. Nie przyczyniło się to
do utrzymania majątku w dobrej kondycji. Spis uwzględniający wszystkie
te niedostatki zawierał bardzo szczegółowy opis tego, co składało się na
cały majątek Mircza.
Najważniejszym budynkiem majątku był pałac, zbudowany na fundamencie, z cegły i z dachem pokrytym gontem. Posiadał on facjatę

gankową wspartą na czterech wysokich, okrągłych filarach oraz narożne
jednopiętrowe pawilony z frontami skierowanymi na zachód. Środkowe
mieszkanie na parterze składało się z dziewięciu pokojów, dwóch gabinetów i czterech garderób. Na piętro prowadziły drewniane schody, zabezpieczone poręczami. Mieściło się tu siedem pokojów i cztery garderoby.
Część tych pomieszczeń była pomalowana, a część tylko pobielona. Pokoje
ogrzewane były piecami, których kominy podłączone były do jednego
komina zbiorczego, wyprowadzonego na dach. Oświetlenie zapewniały
pojedyncze okna. Niektóre pomieszczenia posiadały drewniane podłogi,
inne posadzki. Pod budynkiem pałacu była murowana piwnica z wyjściem
do ogrodu. Cały pałac zajmował powierzchnię „pół kwadratowej morgi”.
Na terenie majątku znajdowały się liczne budynki gospodarcze, do
ważniejszych należały: oficyna, spichlerz, lamus i stajnia. Oficyna, wybudowana z cegły, ustawiona była frontem do dziedzińca, w kierunku
północnym. Posiadała cztery izby z pułapami, w których umieszczone
były murowane piece do ogrzewania, gotowania i pieczenia chleba. Dwa
kominy, wyprowadzone na dach, zbierały dym ze wszystkich pieców.
Pomieszczenia oświetlały małe okna. Obok oficyny wybudowano, również
z cegły, niezbyt duży spichlerz, pokryty słomą i skierowany frontem do
pałacu. Posiadał on pułapy, podłogę i dobrze zabezpieczone drzwi. Po
przeciwnej stronie dziedzińca znajdował się murowany lamus, który miał
taki sam kształt jak spichlerz i również pokryty był słomą. Lamus posiadał
murowaną piwnicę z oddzielnymi drzwiami. W pobliżu stała murowana
stajnia ze żłobami, drabinami i przegrodami wykonanymi z chrustu.
Pośrodku wyżej wymienionych budynków znajdował się dziedziniec
obwiedziony z dwóch stron kanałami i ogrodzony „sztachetami w słupy
murowane wstawionymi”. Bramę do wjazdu wskazywały cztery wysokie, murowane słupy, bez zamontowanych wrót. Na kanale postawiony
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był most. Z dziedzińca prowadziły drugie wrota dające wjazd od strony
wsi. Dalej znajdowało się gumnisko w kształcie czworokąta, ogrodzone
szerokim „chruścianym” płotem, które miało powierzchnię około dwóch
morgów. Na dalszym planie znajdowały się inne budynki gospodarcze,
których budulcem było drewno lub „chrust lepiony gliną”. Rzadziej wykorzystywano przy ich budowie cegłę. W kilkunastu budynkach mieściły się
różne urządzenia, które pozwalały na sprawne funkcjonowanie majątku.
Przy stodole, w której znajdowała się młocarnia, mieściła się szopa, będąca
składem plew i narzędzi rolniczych. W pobliżu stała drewniana chałupa
z dwiema ogrzewanymi izbami, służąca pracownikom dworskim. Obok
stały obory i dwie stajnie dla bydła. Przy oborach znajdowała się pasieka,
ogrodzona wysokim „chruścianym” płotem, gęsto obsadzona drzewami
owocowymi, wśród których przeważały śliwy. (W okresie, w którym dokonywano spisu, stało 55 czynnych uli i 27 pustych.) Pracownicy w osobach
rymarza i kowala mieszkali w osobnej dużej drewnianej chałupie.
W majątku były dwie kuźnie. Jedna murowana, druga drewniana.
Murowana mieściła ognisko kowalskie, miech i kowadło. Do innych budynków gospodarczych należała jeszcze austeria z „komorami, piecami,
kominami, pułapami i oknami” wykorzystywana okazjonalnie do młócenia i przechowywania zboża. Ponadto mieszkał tam szynkarz, który nie
tylko zarządzał dworskimi trunkami, ale sprzedawał też różne wiktuały.
Karczma umiejscowiona była na końcu wsi przy drodze z Kryłowa do
Zamościa. Posiadała ona jedną izbę i sień. Mieszkał w niej człowiek
„szynkujący dworskim trunkiem”. Na terenie majątku był także browar,
wyposażony we wszystkie urządzenia, służące do wytwarzania piwa.
Mieścił on również mieszkanie dla winiarza. Przy browarze ulokowane
były trzy chlewy. W dwóch trzymano trzodę, a w trzecim bydło. Jeszcze
inne budynki wykorzystywane były jako suszarnia i roszarnia płodów
oraz mieszkanie ogrodnika. Mircze posiadało dwa młyny. Jeden, wodny,
z drewna, o jednym kole, umiejscowiony był przy stawie i grobli. Drugi
młyn to drewniany wiatrak z dachem wykończonym gontem, który stał
na polu niedaleko dworu. Był on wyposażony w urządzenia potrzebne
do mielenia mąki. W okresie rozbudowy majątku działała cegielnia, która
w latach 20. XIX w., jako nieużyteczna, stopniowo niszczała.
Ogrody dworskie służyły nie tylko do pozyskiwania owoców i warzyw,
ale stanowiły też istotny element ozdoby majątku. Największy ogród, nazywany włoskim, położony był za pałacem i ciągnął się w kierunku wsi.
W zasadzie był to sad, w którym rosły różne drzewa owocowe dobrych
gatunków. Przyjęto system ulic, przy których rosły określone rodzaje
drzew – osobno jabłonie, grusze, śliwy, czereśnie i wiśnie. W niższych
partiach rosły krzewy, np. porzeczki. Założono też szkółkę ze szczepionymi drzewkami. W poszczególnych częściach ogrodu wyznaczono

kwatery na warzywa. Do nawadniania ogrodu wykorzystywano wodę
z kanałów. W ogrodzie były inspekty, na które składało się pięć okien.
Część powierzchni przeznaczono na chmielnik i usypanie góry z ziemi
wysokości 36 stóp, która miała nawet swoją nazwę (o ile dobrze odczytano, nazywano ją „Śliwakiem”). Ziemia w ogrodzie to bardzo urodzajny
czarnoziem. Powierzchnia dużego ogrodu wynosiła przeszło 10 mórg. Jeżeli
wziąć pod uwagę, obowiązujący w latach 1819–1849, przelicznik w postaci
tzw. morgi nowopolskiej, wynoszącej 0,5598 ha, stanowiłoby to 5,598 ha.
W opisie majątku Mircze wspomniano również o ogrodzie warzywnym,
umiejscowionym w okolicy obór, dotykającym do kanału, o powierzchni
⅛ morgi. Kolejny ogród, o powierzchni 2 mórg, znajdował się przy młynie
i był użytkowany przez młynarza.
Dużą część majątku stanowiły pola orne, które dzielone były na „trzy
ręce” i opisywane według takiego podziału. „Pierwsza ręka” to łan nazywany „pod Modryniem”, który zaczynał się od drogi ze wsi i dworu,
prowadzącej do Miętkiego, i ciągnął się do lasu Nowiny. „Druga ręka”
to łan ciągnący się od dworu za kanałem i od drogi prowadzącej do
Miętkiego, a zaczynający się koło wiatraka aż po las Nowiny i do Regielnicy,
przylegający do pól chłopskich. Do pól „drugiej ręki” należały też grunty
o niewielkiej powierzchni, wcinające się w pola innych właścicieli. „Trzecia
ręka” to łan ciągnący się od Borsuka do błot Wiśniewskich po granice lasu
Starowiejskiego, a od strony południowej graniczący z polami włościan
Mircza. Biorąc pod uwagę wyżej wspomniany przelicznik, powierzchnia
pól dworskich wynosiła 352,8 ha. Należy podkreślić, że pola należące do
majątku Mircze leżały na bardzo urodzajnym czarnoziemie nazywanym
borowiną. Udawały się więc różne gatunki zbóż, z których uzyskiwano
wysokie plony.
Łąki dworskie przylegały, na ogół, do pól ornych i można je było podzielić na trzy części. Powierzchnia wszystkich trzech łąk wynosiła 112,8
morgi. Po przeliczeniu dawało to areał 63 ha. Pierwsza łąka położona była
pośród łanu „pierwszej ręki” od Modrynia, druga za łanem „trzeciej ręki”
od Borsuka przy Błotach i granicy Starej Wsi. Natomiast trzecia łąka leżała
na Podstawiu (od Borowiny do Podstawia). Do łąk zaliczane były także
tzw. pasterniki, zwiększające całkowitą ich powierzchnię.
Ważną rolę w majątku Mircze odgrywały zbiorniki wodne. Był to staw
i kanały. Staw, położony między łąkami dworskimi i wiejskimi koło młyna
wodnego, zarybiono różnymi gatunkami ryb. Zajmował on powierzchnię
4 mórg i 950 sążni (2,24 ha). Dwa kanały, otaczające majątek, które zostały
specjalnie wykopane, spełniały dwie zasadnicze funkcje. Z jednej strony,
służyły do nawadniania i ozdoby majątku, z drugiej – zbierały wodę
z licznych strumieni, spełniając funkcję odwadniania wsi. Kanały były
również częściowo zarybione.
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Do powierzchni majątku zaliczane były zarośla i krzaki oraz lasy.
Zarośla i krzaki, rosnące w różnych częściach majątku, stanowiły 161
mórg (90,16 ha). Istotną część Mircza zajmowały lasy, porośnięte na ogół
dębiną, brzeziną, sośniną, osiczyną i leszczyną. Ich powierzchnia wynosiła
1253,3 morgi (701,96 ha).
Powierzchnia całego majątku Józefa Stanisława Piorun Sobieszczańskiego,
po podsumowaniu wszystkich gruntów, wynosiła 3527 mórg. Co z kolei,
po przeliczeniu na morgi nowopolskie, stanowiło 1975,12 ha. Granice majątku wyznaczały następujące wsie: od wschodu – Szychowice, Małków,
Lasków (obecnie Łasków); na południu – Wiśniów (obecnie Wiszniów),
Stara Wieś; na zachodzie – Miętkie, a na północy – Modryń i Szychowice.
Ludność Mircza stanowili włościanie, którzy traktowani byli jako „należący” do tych dóbr. W spisie, na podstawie którego opisano majątek Józefa
Stanisława Piorun Sobieszczańskiego, wszyscy zostali wymienieni z imienia
i nazwiska. Wyszczególniono tam również ich zabudowania, „grunty” oraz
powinności wobec dworu. Wśród włościan przeważali Rusini, mniej było
Polaków. Chaty zamieszkiwane przez włościan wykonane były z chrustu
lepionego gliną z dachami pokrytymi słomą. W niektórych chatach były
murowane kominy, wyprowadzone na zewnątrz. Jednak najczęściej były
to lepione z gliny piece bez wyprowadzenia. Wieś była gęsto zabudowana.
Na powierzchni jednej morgi stały cztery chałupy i tyle samo obór oraz
stodół. We wsi wybudowana została przez Józefa Stanisława murowana
cerkiew. Poprzednia, jak podaje Słownik geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich (red. F. Sulimirski, s. 492), spłonęła w 1772 r.
Nowa cerkiew została ukończona w 1814 r., jeszcze za życia fundatora.
Plebania cerkwi umiejscowiona była w niedalekiej odległości poza wsią.
Do plebana należał drewniany budynek mieszkalny i „chruściane” budynki gospodarcze. Grunty kościelne, liczące 44 i pół morgi, rozmieszczone
były w trzech miejscach: wokół budynku plebanii, pod lasem nazywanym
Tomaszowszczyzna i przy granicy Szychowca. Ludność pochodzenia polskiego należała do parafii kościoła w Nabrożu, gdzie oddawano należną
dziesięcinę.
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Niestety nie odnaleziono dokumentów, które pozwoliłyby na dokładne
odtworzenie losów i działalności Józefa Stanisława. Będąc szambelanem
króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, musiał prowadzić aktywne życie
społeczne i państwowe. Przypuszczalnie podróżował. Już po pierwszym
rozbiorze Polski kupił majątek Mircze, w którym zamierzał osiąść na stałe.

W roku 1782 złożył dokumenty w sądzie ziemskim bełskim w Królestwie
Galicji i Lodomerii w celu potwierdzenia szlachectwa. Przedstawił w nich
swój rodowód, poparty oryginalnymi aktami. Na sesji sądowej w Bełzie
w piątek 4 października 1782 r. autentyczność dokumentów potwierdzili:
Feliks Świeżawski sędzia ziemski bełski, Józef Benedykt Skarbek Leszczyński
podsędek ziemski bełski, Tomasz Osuchowski pisarz ziemski bełski, Bazyli
Jaworski komornik ziemski bełski. W tym samym 1782 r. Józef Stanisław
otrzymał tytuł podkomorzego bełskiego. Potwierdzenie tego faktu odnaleziono
w dokumentacji rosyjskiego Centralnego Archiwum Historycznego w Sankt
Petersburgu, zespół akt nr 1343-38-1692. W dokumencie zatytułowanym
Punkta do testamentu (będzie o nim wzmianka w dalszej części artykułu)
odnaleziono następujący zapis: „Wielmożnemu Antoniemu Malinowskiemu
kapitanowi wojsk polskich wywdzięczając trudy jego dla mnie w czasie
rewolucji…” (francuskiej?!). W tych samych Punktach… jest też zapis nakazujący spadkobiercy stworzenie funduszu dobroczynności dla rannych
żołnierzy polskich, którzy nie mogą już służyć ojczyźnie ani pracować
zarobkowo. Nie wiadomo, czy sam również brał udział w jakichś bitwach.
Jeszcze raz zaznaczył swoją aktywność polityczną w 1812 r., przystępując
do Konfederacji Generalnej, wspierając tym samym politykę Napoleona.
Jak wspomniano wcześniej, Józef Stanisław Piorun Sobieszczański
ożenił się z Anną z Błońskich herbu Biberstein. Jednak wspólnych dzieci
nie mieli. Anna I voto Zalewska i II voto Gorzkowska posiadała troje
dzieci z drugim mężem Antonim Gorzkowskim. Nie wiadomo, czy miała
również dzieci z pierwszego małżeństwa z Zalewskim. Anna z Błońskich
Sobieszczańska zmarła w Mirczu w 1803 r. Zgodnie z oświadczeniem plebana Jana Mosiewicza została pochowana na „tutejszym cmentarzu”. Kopię
powyższego dokumentu przedstawiono w 1823 r. przy sprawie spadkowej.
Wymieniając rodzeństwo Józefa Stanisława, należy wspomnieć, że
bracia – Antoni Stanisław i Ludwik, zmarli bezpotomnie. Natomiast siostry: Katarzyna Teresa i Barbara, posiadały potomstwo. Katarzyna Teresa
wyszła za mąż za Franciszka Michałowskiego herbu Jelita-Koźlerogi,
z którym miała cztery córki: Rozalię, żonę Stanisława Zalewskiego herbu
Godziemba; Salomeę, żonę Feliksa Swosz Trzebińskiego herbu Jastrzębiec;
Mariannę, żonę Jana Cebrowskiego herbu Hołobok, i Angelę (Anielę), żonę
Józefa Hryniewieckiego herbu Przeginia. Druga z sióstr Józefa Stanisława,
Barbara, wyszła za mąż za Macieja Żukowskiego herbu Jastrzębiec, z którym
miała syna Mikołaja. Dzieci i wnuki sióstr odegrały istotną rolę w procesie
uzyskiwania spadku po swoim wuju.
Na początku XIX w., kiedy Józef Stanisław był coraz słabszy, w prowadzeniu majątku pomagał mu stryjeczny synowiec Ignacy Apolinary, syn
Grzegorza Józefa Piorun Sobieszczańskiego, i Jan Cebrowski. Natomiast
codzienną opiekę zapewniała mu Urszula Malinowska, a później również jej
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Potomkowie Katarzyny Teresy Piorun Sobieszczańskiej herbu Rogala

Potomkowie Pawła Piorun Sobieszczańskiego herbu Rogala

mąż Antoni Malinowski. Troskliwość Urszuli Malinowskiej z Matczyńskich,
I voto Pałkiewiczowej, została wynagrodzona specjalnym zapisem, który
sporządzono przed notariuszem publicznym tomaszowskim 21 kwietnia
1811 r. i potwierdzono 10 maja 1816 r. Józef Stanisław zapisał Urszuli
Malinowskiej sumę 40 000 złp (2222 dukaty). Ponadto zapewnił jej „prawo
dożywocia w pomieszczeniach pałacowych w pięciu pokojach po prawej
stronie, mieszczenia się z końmi i pojazdami w stajni i wozowni z pobieraniem do tego na utrzymanie życia corocznie ze zboża: pszenicy korcy 10,
żyta korcy 20, jęczmienia korcy 15, owsa korcy 30, grochu korzec 1 i siana
sążni 3, opałem i pastwiskiem 10 krów”. W roku 1811 Józef Stanisław

Piorun Sobieszczański sporządził też oficjalny testament. Niestety nie udało
się dotrzeć do powyższego dokumentu. Niedługo przed śmiercią Józef
Stanisław Piorun Sobieszczański postanowił zmodyfikować swój testament,
spisując 11 lutego 1817 r. tzw. Punkta do testamentu. Może przewidując,
jaki będzie los majątku po jego śmierci i nie mając własnego spadkobiercy, dążył do utrzymania Mircza jako gniazda rodu Sobieszczańskich. Na
głównego spadkobiercę musiał wybrać kogoś, kogo dobrze znał i kto
mógłby udźwignąć utrzymanie takiego majątku jak Mircze. Dokument
Punkta do testamentu był poprzedzony następującym wyznaniem: „Mijam
urazy bo te religia darować każe i dlatego nie chcąc duszy mojej ciężaru
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zostawić, czynię takowe ostatniej woli rozporządzenie”. W powyższym
dokumencie, zawierającym dwanaście punktów, po pierwsze, dziedzicem
dóbr Mircze i całego majątku Józef Stanisław uczynił swojego synowca
Ignacego Apolinarego Sobieszczańskiego, syna Grzegorza Józefa i Teresy
z Ulenieckich małżonków Piorun Sobieszczańskich. Tym samym nałożył
na Ignacego Apolinarego obowiązek spłacenia wszystkich wymienionych
przez siebie spadkobierców, którym obiecał określone sumy. I tak w punkcie
drugim wymienił: Witalisa Sobieszczańskiego, brata Ignacego Apolinarego,
któremu zapisał 20 000 złp; Józefa i Wojciecha Sobieszczańskich, dla których przeznaczył 20 000 złp; Karolinę Sobieszczańską z sumą 10 000 złp
i Antoniego Sobieszczańskiego, któremu przeznaczył 2000 złp. W następnym
punkcie, zastrzegając, że „reszcie familii dosyć się już udzielił”, wymienił
sumy przeznaczone dla nich wcześniej. I tak: pani Cebrowska – 10 000 zł,
syn jej – 2000 zł, Trzebińscy na ręce Franciszka Malinowskiego – 10 000 zł,
a dla małoletnich Hryniewieckich 10 000 zł naznaczył. Janowi Cebrowskiemu
do wcześniej zapisanych 36 000 zł w banknotach postanowił dołożyć jeszcze
10 000 zł. Ponadto wymienił dalsze zobowiązania, które miał zrealizować
Ignacy Apolinary. Oprócz wypłat określonych sum należało dokończyć
i pomalować cerkiew, wystawić szpital na trzech ubogich i własnym kosztem go utrzymywać. Nakazał także Józef Stanisław odprawiać w Dzień
Zaduszny mszę w cerkwi mireckiej za jego duszę. Dokument, niepoparty
żadnym oficjalnym aktem spadkowym, został umieszczony u notariusza
lubelskiego Marcina Kobylińskiego, a ujawniono go dopiero w Lubelskim
Trybunale Cywilnym w 1819 r.
Józef Stanisław Piorun Sobieszczański zmarł w Mirczu 17 marca 1817 r.
o godzinie 8 rano. Fakt ten zgłosili 18 marca Ignacy Apolinary, synowiec,
i krewny Jan Cebrowski. Józef Stanisław spoczął obok swojej żony Anny
na cmentarzu w Mirczu.
LOSY MIRCZA PO ŚMIERCI JÓZEFA STANISŁAWA
Tuż przed śmiercią Józefa Stanisława w Mirczu mieszkali nie tylko
Antoni i Urszula Malinowscy, ale również Ignacy Apolinary, Marianna
i Jan Cebrowscy, a także rodzeństwo Albin i Karolina, osierocone dzieci
Salomei i Feliksa Swosz Trzebińskich. Po śmierci Józefa Stanisława do
Mircza zaczęli przyjeżdżać inni spadkobiercy zmarłego. Między innymi
Wojciech Stanisław i Józef Piorun Sobieszczańscy, mieszkający w Dubience.
W wyniku częstych odwiedzin Mircza Wojciech Stanisław zbliżył się do
Karoliny Swosz Trzebińskiej. Ich ślub odbył się po dwóch zapowiedziach,
25 kwietnia 1818 r. w Nabrożu. Ślubu udzielił ksiądz Stanisław Pogonowski,
a świadkami byli Ignacy Apolinary Piorun Sobieszczański, brat stryjeczny,
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Kajetan Terlecki, dziedzic wsi Siedliszcze, Jan Cebrowski, wojski podolski,
wuj panny młodej, i Józef Piorun Sobieszczański, brat Wojciecha. Po ślubie
państwo młodzi zamieszkali w Dubience przy ulicy Chełmskiej 75.
Ignacy Apolinary wtedy jeszcze administrował Mirczem. Jak się
później okazało Punkta do testamentu znane były Ignacemu Apolinaremu
i nielicznym osobom. Nie miały one jednak charakteru obowiązującego
dokumentu, a sprawa dziedziczenia Mircza przez Ignacego Apolinarego
nie została ujęta w oficjalnym testamencie z roku 1811. Stąd też 7 sierpnia
1818 r. wyrokiem Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa
Lubelskiego Kajetan Terlecki został ustanowiony administratorem majątku
Mircze, a w stosunku do Ignacego Apolinarego wszczęto postępowanie
karne o próbę uzurpowania sobie praw dziedziczenia majątku. W wyniku
postępowania sądowego odsunięto Ignacego Apolinarego od zarządzania
Mirczem. Groźba procesu sądowego i możliwość zastosowania aresztu
skłoniła Ignacego Apolinarego do opuszczenia kraju.
28 listopada 1818 r. Trybunał swoim wyrokiem całkowicie odsunął
Ignacego Apolinarego i jego brata Witalisa od partycypacji w spadku po
Józefie Stanisławie Piorun Sobieszczańskim. Dopiero oficjalne ogłoszenie
27 czerwca 1819 r. przez Prezesa Trybunału Cywilnego w Lublinie Punktów…
(odnalezionych w aktach notariusza lubelskiego Marcina Kobylińskiego)
oczyściło Ignacego Apolinarego z zarzutu bezprawnego zagarnięcia dóbr
Mircza, nie zmieniło jednak stanowiska w sprawie odsunięcia go od spadku.
Powyższe wydarzenia spowodowały pewien postęp w przejmowaniu
masy spadkowej przez sukcesorów Józefa Stanisława. 17 lutego 1820 r.
przejęto majątek od dotychczasowego administratora Kajetana Terleckiego
i powierzono zarządzanie Janowi Cebrowskiemu2.
Przebieg wydarzeń w Mirczu spowodował zaangażowanie się Wojciecha
Stanisława w sprawy spadku po Józefie Stanisławie. W związku z powyższym Wojciech wraz z Karoliną w 1819 r. przenieśli się z Dubienki
do Mircza i zamieszkali w pałacu. Wojciech, zyskując sympatię i zaufanie
członków rodziny, często występował jako ich plenipotent w licznych sprawach sądowych. Na podstawie dokumentów z lat 1823 i 1825 wiadomo,
że pełnił również funkcję wójta Mircza.
Zarządzanie Mirczem przez Jana Cebrowskiego nie przynosiło dostatecznych dochodów, pozwalających na pokrycie zobowiązań wobec spadkobierców i wierzycieli. W związku z tym zgłoszono Mircze do licytacji
nadzorowanej przez Trybunał Cywilny Pierwszej Instancji Województwa
2
Wcześniej, 3 października 1819 r., w gronie spadkobierców w osobach: Mikołaja Żukowskiego, Józefa Zalewskiego, Marianny Cebrowskiej, Albina Swosz Trzebińskiego i Karoliny
ze Swosz Trzebińskich Sobieszczańskiej, podpisano akt notarialny uznający prawa do spadku
Wojciecha Stanisława i Józefa Piorun Sobieszczańskich w wysokości przewidzianej w Punktach
do testamentu, tzn. 20 000 zł.
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Lubelskiego. Jednak kolejne licytacje: pierwsza 15 stycznia, druga 15 maja
i trzecia 28 czerwca 1823 r., nie dały efektów.
Na podstawie kolejnych wyroków Trybunału dobra Mircze zostały wydzierżawione z urzędu (na trzy lata, od 24 czerwca 1823 r. do 24 czerwca
1826 r.) Józefowi Potockiemu Patronowi przy Lubelskim Trybunale Cywilnym
i Romualdowi Pohoreckiemu. Jednocześnie obaj ci dzierżawcy dokonali
trzyletniej poddzierżawy dóbr Mircza Józefowi Piorun Sobieszczańskiemu
za łączną sumę 1800 czerwonych złotych holenderskich (później w dokumentach operowano kwotą 12 000 złp). Poddzierżawa Mircza miała na
celu zyskanie na czasie przy poszukiwaniu ostatecznego nabywcy dóbr,
bez obniżania ich wartości przez kolejne licytacje.
W roku 1825 dobrami Mircze zainteresował się Władysław Rulikowski,
Kawaler Orderu św. Stanisława, właściciel Honiatycz, leżących w obwodzie
hrubieszowskim powiatu tomaszowskiego. Ponieważ w tym czasie obowiązywała urzędowa dzierżawa, postanowiono ostatni rok poddzierżawy
Józefa Sobieszczańskiego przenieść na osobę Władysława Rulikowskiego.
Jednak wydarzenia przybrały inny obrót. Na początku 1825 r. sukcesorzy w osobach: Marianny i Jana Cebrowskich; Józefa Zalewskiego; Albina
Trzebińskiego; Karoliny i Wojciecha Sobieszczańskich; Stefana, Teodora,
Teresy i Józefy Żukowskich – dzieci Mikołaja Żukowskiego; Ludwika,
Franciszki, Salomei i Zofii Hryniewieckich – dzieci Angeli (Anieli) i Józefa
Hryniewieckich, zgłosili pretensję w kwestii niemożności uzyskania określonych sum w ramach spadku po Józefie Stanisławie. W związku z powyższym na początku czerwca 1825 r. Józef Potocki Patron Trybunału
Cywilnego Pierwszej Instancji podjął decyzję o zajęciu nieruchomości
dóbr Mircza, zarządzając spis całego majątku, co bardzo sumiennie zrealizował komornik sądowy województwa lubelskiego Ignacy Bartkiewicz.
Mimo protestu Władysława Rulikowskiego, zwracającego uwagę na fakt
podpisania cesji poddzierżawy na jego rzecz, podjęto decyzję o sprzedaży
Mircza na „audiencji publicznej” Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji
Województwa Lubelskiego. Wszystko wskazuje na to, że Władysław
Rulikowski nabył jednak Mircze jeszcze w 1826 r.3.
W dniach od 8 do 14 marca 1827 r. odbył się w Lublinie w „Domu
Sądowym [zwanym] Ratuszem”, proces pomiędzy Władysławem Rulikowskim, nabywcą dóbr Mircze, a licznymi sukcesorami i wierzycielami Józefa
Stanisława Piorun Sobieszczańskiego. Sąd po rozpatrzeniu dokumentów
dotyczących spraw, które odbywały się od kilku lat, musiał zdecydować
o słuszności roszczeń i zasądzić określone kwoty do wypłaty. Ponadto należało
wziąć pod uwagę kwestię realizacji wcześniejszych wypłat spadkobiercom
i wierzycielom. Dotyczyło to Józefa Potockiego, któremu wypłacono część
3
Na początku marca 1827 r. miały się uprawomocnić wyroki Sądu Apelacyjnego
z 22 czerwca 1826, a także 8 lutego 1827 r. związane z zakupem Mircza.
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poniesionych kosztów; Urszuli Malinowskiej, której wypłacono sumy wynikające z przyznanego dożywocia, i sukcesorów Roberta Gorzkowskiego,
którzy otrzymali część sumy zapisanej w księgach Tabuli Lwowskiej z 1777 r.
Ważne zapisy w wyroku dotyczyły: 1. Karoliny Sobieszczańskiej (siostry
Ignacego Apolinarego i Witalisa), której przyznano jedną trzecią z sumy
11 139 złp (z trzyletnim oprocentowaniem), zapisanej na dobrach Mircze
na rzecz Teresy z Ulenieckich Sobieszczańskiej, matki Karoliny (Tabula
Galicyjska z 15 kwietnia 1786 r.); 2. Antoniego i Urszuli Malinowskich,
którym przyznano drugą połowę z kwoty 2222 dukatów, zapisanych
w 1811 r. przez Józefa Stanisława; 3. Jana i Marianny Cebrowskich, którzy mieli odzyskać sumy włożone w Mircze wraz z odsetkami; 4. Józefa
Sobieszczańskiego, który miał otrzymać 20 000 złp4; 5. Józefa Zalewskiego,
który otrzymał swój udział w spadku, łącznie z kwotą 2000 rubli zapisaną
mu w 1823 r. przez Mikołaja Żukowskiego.
W wyroku uwzględniono również innych wierzycieli, wśród których można wymienić: sukcesorów Tomasza Puchalskiego, Wincentego Rulikowskiego,
Leopolda Malinowskiego, sukcesorów Wojciecha Dobrzelewskiego, Ignacego
Wapińskiego, Leopolda Cetyssa, Józefa Kalickiego i Antoniego Ratomskiego.
Wyrok zakładał też stworzenie specjalnego funduszu w wysokości
8886 złp (korzystnie ulokowanego), który po śmierci Urszuli Malinowskiej
miał należeć do sukcesorów Sobieszczańskich. Ponieważ Ignacy Apolinary
i Witalis nie zgłosili swojego akcesu do spadku, sąd postanowił o tym, że
nie będą mogli się już nigdy o niego ubiegać. Dotyczyło to również ich
sukcesorów.
Powyższy wyrok nie załatwił wszystkich problemów. Jeszcze w roku
1842 Władysław Rulikowski procesował się z sukcesorami i wierzycielami
Józefa Stanisława Piorun Sobieszczańskiego.
Bracia Wojciech Stanisław i Józef Sobieszczańscy wraz żoną Wojciecha
Karoliną i jej bratem Albinem Swosz Trzebińskim wyprowadzili się z Mircza
w czerwcu 1825 r. Wojciech Stanisław podjął dzierżawę majątku Siemierz,
którego właścicielem był Ignacy Wapiński. 20 grudnia 1826 r. Karolina
zmarła. Dwa lata po jej śmierci bracia Sobieszczańscy i Albin Swosz
Trzebiński przenieśli się do Zadębiec, gdzie z kolei Józef wydzierżawił
majątek od hrabiny Franciszki Młockiej.
Zamierzenia Józefa Stanisława, chcącego ugruntować znaczenie rodu
przez stworzenie kolejnego „gniazda” Piorun Sobieszczańskich, zostały
zniweczone działaniami rodziny. Staraliśmy się to pokazać, opisując losy
Mircza po śmierci ich długoletniego właściciela. Może też dlatego wiele
lat później Wojciech i Józef Piorun Sobieszczańscy dążyli do stworzenia
własnego majątku. Znaleźli takie miejsce w Podlodowie, który stał się
ostoją ich rodziny na kolejne sto lat.
4

Zapis z 1819 r., dotyczący Wojciecha Stanisława i Józefa braci Sobieszczańskich.
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ABSTRACT
Elżbieta i Maciej Sobieszczańscy
MIRCZE – THE SEAT OF JOZEF STANISLAW PIORUN SOBIESZCZANSKI
IN THE LATE 18th AND EARLY 19th CENTURY
The authors of the article “Mircze – the seat of Jozef Stanislaw Piorun Sobieszczanski in
the late 18th and early 19th century” have been studying the history of the House of Piorun
Sobieszczanski for many a year. On the basis of notarial deeds, mortgage statements, marital
status records and family written or oral records and accounts they attempt to determine and
explain different facts and events. The article focuses on one of the ancestors who held the
office of the Chamberlain of the Royal Court of Poland and the Chamberlain of Belz. In 1773
Jozef Stanislaw Piorun Sobieszczanski purchased the land in the town of Mircze from three
different landowners and subsequently he consolidated and organized his estate, which he
managed for 44 years. His estate was situated on two thousand hectares of land and included
both the palace and numerous utility buildings erected by him, which were encircled by two
canals. The centerpiece of his estate was an Italian garden and a man-made hill which was
raised to 36 feet. His numerous merits and achievements included the founding of a brick
Orthodox church erected in 1814 in the place of a previous one that had been burnt in 1772.
Furthermore, this article describes relations of the the Piorun Sobieszczanski family, which
originally came from Sobieszczany as well as further fate of the family estate in Mircze after
the death of its owner.

Opracowania
Procedencja domu urodzonych Piorunów z Sobieścian Sobieściańskich z kronik i dokumentów
autentycznych wypisana w roku 1783. Zbiory Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
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Janusz Frykowski
(Tomaszów Lubelski)

PARAFIA UNICKA
PW. ŚW. PRAKSEDY MĘCZENNICZKI W HUBINKU
W ŚWIETLE XVIII-WIECZNYCH WIZYTACJI
KOŚCIELNYCH
WPROWADZENIE
Hubinek (Hubin) może się poszczycić ponad 500-letnią historią.
W latach 1439–1449 Bartłomiej z Hubina poręczył pożyczkę Łaszcza
z Kryszyna u Świętosława, rządcy z Telatyna1. W okresie staropolskim
wieś ta znajdowała się w województwie bełskim, które do 1462 r. tworzyło oddzielne księstwo, podległe książętom mazowieckim. Po śmierci
ostatniego księcia z linii Piastów mazowieckich (Władysława II) ziemia
bełska, jako odrębne województwo, weszła w skład Korony. Pierwotnie
dzieliło się ono na 5 powiatów: bełski, buski, grabowiecki, horodelski
i lubaczowski, przy czym powiaty bełski i lubaczowski w 1531 r. zostały
połączone w jeden – bełski2. Pewne jest, że w okresie od XVI do XVIII w.
Hubinek z czasem stał się częścią wydzielonej ze starostwa bełskiego
tzw. tenuty rzeczyckiej3. W ramach tej królewszczyzny funkcjonował do
1787 r., gdy Edward Romanowski odkupił wieś od rządu austriackiego.
Pod panowaniem austriackim Hubinek znajdował się do 1809 r. Wówczas,
w wyniku powiększenia Księstwa Warszawskiego, wieś znalazła się w jego
granicach. Kolejna zmiana przynależności Hubinka miała miejsce w 1815 r.
– na kongresie wiedeńskim z ziem Księstwa Warszawskiego utworzono
Królestwo Polskie, zależne od Cesarstwa Rosyjskiego. Przedmiotowa wieś
pozostawała w granicach Imperium Romanowów do wybuchu I wojny
1
A. J a n e c z e k, A. S w i e ż a w s k i, Rejestr poboru łanowego województwa bełskiego
z 1472 r., „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1991, nr 1, s. 43. Więcej o historii tej wsi
zob.: J. N i e d ź w i e d ź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego,
Zamość 2004, s. 182–183.
2
Z. G l o g e r, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, Kraków 1903, s. 226; Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. I: Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. VII, cz. I: Ziemie
Ruskie. Ruś Czerwona, oprac. A. Jabłonowski, Warszawa 1902, s. 20.
3
W. B o n d y r a, Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich, Lublin 2015,
s. 30, 40, 166, passim.
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światowej. Obecnie Hubinek położony jest na północno-zachodnim skraju
gminy Ulhówek, w powiecie tomaszowskim, w województwie lubelskim.
Ze względu na to, że Hubinek znajdował się w województwie i w powiecie bełskim, jego ludność poddano jurysdykcji dwóch funkcjonujących
obok siebie diecezji: prawosławnej eparchii chełmskiej (po 1596 r. unickiej)
oraz chełmskiej diecezji katolickiej obrządku łacińskiego. Granice administracyjne obu diecezji niemal się pokrywały, więc zamieszkiwała je na
pewno ludność obydwu wyznań, a po 1596 r. – zarówno dwóch wyznań,
jak i dwóch obrządków4.
Prawosławna diecezja chełmska funkcjonowała do 8 października
1596 r. Wówczas w Brześciu nad Bugiem metropolita Michał Rahoza wraz
z częścią hierarchów, w tym władyką chełmskim Dionizym Zbirujskim,
ogłosił przyjęcie unii. Hierarcha ten został pierwszym unickim biskupem
chełmskim5. Chełmska diecezja unicka pierwotnie obejmowała obszar
ziemi chełmskiej, województwa bełskiego (bez okolic Lubaczowa), a także licznych enklaw-parafii6. Organizacyjnie dzieliła się na dwa oficjalaty
(chełmski i bełski), te z kolei na 13 oraz 22 dekanaty. W granicach dekanatów funkcjonowały parafie, których liczba, zależnie od okresu, była
4
A. G i l, Prawosławna eparchia chełmska do 1596 r., Lublin–Chełm 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; L. B i e ń k o w s k i, Diecezja prawosławna, [w:] Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyński,
L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1988, t. III, kol. 132.
5
O unii brzeskiej zob.: E. L i k o w s k i, Unia brzeska, Warszawa 1907; H. D y l ą g o w a,
Dzieje unii brzeskiej (1596–1918), Warszawa 1996; Czterechsetlecie zawarcia unii brzeskiej 1596–1996:
materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 28–29 listopada 1996 r., red. S. Alexandrowicz, T. Kempa, Toruń 1998; K. S o c z y ń s k i, 400-lecie unii brzeskiej, Warszawa 1996;
Dziedzictwo unii brzeskiej, red. R. Dobrowolski, M. Zemło, Lublin–Supraśl 2012; Unia brzeska
1596 r. Geneza i skutki. Katalog wystawy, Toruń 1997; Unia brzeska. Materiały z radomskiego sympozjum, red. A. Hejda, Radom 1998; Unia brzeska, geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków 1994; Бреcтская уния 1596 г.
и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой половине
XVII в., ч. 1, Бреcтская уния 1596 г. Исторические причины, отв. ред. Б. Флоря, Москва 1996;
Бреcтская уния 1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссиив конце
XVI – первой половине XVII в., ч. 2, Бреcтская уния 1596 г. Исторические последствия события,
отв. ред. Б. Флоря, Москва 1996; M. Д м и т р и е в, Брестская уния в исследованиях польских
и российских историков, [w:] Российско-польские научные связи в XIX–XX вв., редкол. В. Волков,
Л. Марней, Б. Носов, Москва 2003; M. Д м и т р и е в, Между Римом а Царьградом, Генезис
бреcтской церковной унии 1595–1596 гг., Москва 2003 [Труды Исторического Факультета
МГУ, 22, ред. С. Карпов – Серия II, Исторические Исследования, 7]; A. Т у р и л о в,
Б. Ф л о р я, К вопросу об исторической альтернативе Брестской унии, [w:] Брестская уния
1596 г. и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI-первой
половине XVII в., ч. 2, Бреcтская уния 1596 г. Исторические последствия события, отв. ред.
Б. Флоря, Москва 1996.
6
L. B i e ń k o w s k i, Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce, [w:] Kościół w Polsce, red.
J. Kłoczowski, t. II, Kraków 1970, s. 863.
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różna, np. w 1772 r. było ich 5427. Po pierwszym rozbiorze południowe
tereny diecezji, stanowiące około ²⁄³ jej dotychczasowej powierzchni, zostały
zajęte przez Austrię. W ramach dostosowywania organizacji kościelnej
do nowego podziału administracyjnego monarchii habsburskiej w 1784 r.
tereny te włączono do eparchii lwowskiej i przemyskiej. Dalsze zmiany
granic unickiej diecezji chełmskiej nastąpiły na skutek trzeciego rozbioru,
w wyniku którego eparchia utraciła tereny położone na prawym brzegu
Bugu. Kolejne zmiany granic diecezji nastąpiły podczas wojen napoleońskich, a ostatecznie ukształtowały się po kongresie wiedeńskim. Podlegały
jej wówczas wszystkie parafie unickie w Królestwie Polskim oraz parafia
w Wolnym Mieście Krakowie8.
Po zawarciu unii brzeskiej Cerkiew unicka stała się jedynym legalnym
Kościołem ruskim w Rzeczypospolitej. Prawa Cerkwi prawosławnej zostały
ponownie uznane dopiero przez sejmy w latach 1607 i 1609. Stosunki między
obydwoma Kościołami nie układały się najlepiej, zaś apogeum wrogości
miało miejsce w 1623 r., gdy został zamordowany Jozafat Kuncewicz,
unicki arcybiskup połocki, późniejszy święty i patron unii9. Sytuacja nie
uległa zmianie nawet po śmierci Zygmunta III, głównego rzecznika polityki popierania unii i ograniczania praw prawosławia. Dopiero wybór na
króla Władysława IV w 1632 r. doprowadził do uspokojenia stosunków
pomiędzy prawosławnymi a unitami. Nowy król w pacta conventa zobowiązał się zezwolić na działalność metropolii kijowskiej, zgodził się też
na wybór metropolity według dawnych praw i na wyświęcanie biskupów
przez patriarchę konstantynopolitańskiego na mocy przywileju królewskiego. Postanowienia te zostały zatwierdzone przez sejm w 1635 r. W tym
samym roku także unici wystarali się o przywilej, który zagwarantował im
dotychczasowy stan posiadania. Z tego też powodu nastąpił podział cerkwi
i monastyrów znajdujących się w królewszczyznach pomiędzy unitów oraz
prawosławnych, tym samym dokonał się, a także utrwalił formalny podział
Kościoła wschodniego w Rzeczypospolitej. Względny spokój między obydwoma wyznaniami zakończył się w roku 1648 wraz z wybuchem wojny
z Kozakami i w jej następstwie – w 1654 – z Rosją. Klęski poniesione przez
wojska polskie doprowadziły do wzrostu znaczenia prawosławia i widma całkowitej likwidacji unii. Kościół unicki, choć osłabiony, przetrwał
ten burzliwy okres. Kończący wojny rozejm w Andruszowie w 1667 r.
pozbawił unitów diecezji smoleńskiej, ale umożliwił im powrót do dieceW. K o ł b u k, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1998, s. 45;
tenże, Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej 1772–1914, Lublin 1992, s. 117–125.
8
H. D y l ą g o w a, dz. cyt., s. 94.
9
T. Ż y c h i e w i c z, Jozafat Kuncewicz, Kalwaria Zebrzydowska 1986; A. P. D y d y c z,
Opisanie odnalezienia relikwii św. Jozafata Kuncewicza na tle jego życia oraz dziejów doczesnych
szczątków, „Rocznik Bialskopodlaski” 2004, t. XII, s. 159–176.
7
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zji połockiej. Natomiast utrata na rzecz Rosji lewobrzeżnej Ukrainy wraz
z Kijowem osłabiła prawosławie w Rzeczypospolitej. Nie bez znaczenia dla
dalszego funkcjonowania unii była przychylna dla niej polityka szlachty,
a także osłabienie kozactwa, które dotychczas dawało silne oparcie polityczne
i militarne Kościołowi prawosławnemu10. Niestety, w wyniku zawartego
w 1686 r. pokoju wieczystego między Polską a Rosją metropolicie kijowskiemu zostało przyznane zwierzchnictwo nad Kościołem prawosławnym
w Polsce, a ludność prawosławna otrzymała wolność wyznania i prawo
swobodnego kontaktowania się z metropolią w sprawach cerkiewnych.
Konsekwencją tych postanowień były liczne interwencje rządu rosyjskiego
w sprawach o naruszenie praw prawosławnych, bardzo często domniemane11.
Ogromne znaczenie dla funkcjonowania Cerkwi unickiej miał odbyty
w 1720 r. synod w Zamościu, który wprowadził nowe i usankcjonował
wprowadzone wcześniej zmiany, upodabniające obrządek unicki do łacińskiego. Wówczas to ustanowiono uroczystość Bożego Ciała, codzienne msze
święte, jednolitą administrację sakramentów, wprowadzono monstrancje
do wystawiania na ołtarzu oraz miejsce do przechowywania Najświętszego
Sakramentu, tzw. tabernakulum. W czasie nabożeństw zaczęto używać
organów, a podczas procesji chorągwi, sztandarów, feretronów i dzwonków. Ponadto odprawiano Drogę krzyżową, Gorzkie żale, odmawiano
Różaniec i koronki. Należy nadmienić, że unici do cerkwi wstawili ławki,
konfesjonały oraz boczne ołtarze. Wprowadzone zmiany spowodowały, że
cerkwie wznoszone w drugiej połowie XVIII w. były najczęściej pozbawione ikonostasu. Kapłanom nakazano głosić kazania i wykładać katechizm,
pozwolono także nosić takie same sutanny, jak księżom katolickim oraz
golić zarost. Synod zobowiązał też kapłanów do posyłania synów na naukę
do szkół. Wprowadzono wówczas dalsze ograniczenia władzy dziekanów,
która sprowadzała się odtąd jedynie do sprawowania przez nich funkcji
administracyjno-kontrolnych12.
W wyniku rozbiorów unici znaleźli się w zaborze rosyjskim i austriackim. Pod rządami habsburskimi zwano ich grekokatolikami i traktowano
na równi z rzymskimi katolikami. Oba obrządki zostały objęte systemem
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rządów józefińskich, polegających na bardzo silnym podporządkowaniu
Kościoła państwu. Zdecydowanie gorzej przedstawiała się ich sytuacja w zaborze rosyjskim. Zaborca uważał, że unię zawarto nieprawnie i traktował
unitów jako odłączonych przemocą od Kościoła prawosławnego. Planowa
akcja nawracania unitów zaczęła się już po drugim rozbiorze, zaś jej efektem było w 1839 r. przyłączenie Kościoła unickiego w granicach Cesarstwa
Rosyjskiego do Cerkwi prawosławnej. Funkcjonowanie Kościoła unickiego
w całym zaborze rosyjskim zostało ostatecznie przerwane w 1875 r., gdy
cesarz Aleksander II ogłosił jego włączenie do Kościoła prawosławnego.
Jednostką ułatwiającą zarząd eparchiami Kościołów wschodnich była
protopopia (protoprezbiteria), odpowiednik dekanatu w Kościele łacińskim, na czele której stał protopop. Początkowo sprawował on władzę
sądowniczą, którą utracił w XVIII w. Dokładna data utworzenia protopopii
tomaszowskiej jest nieznana. Pewne jest natomiast, że miało to miejsce pod
koniec XVII w., o czym mogą świadczyć wykazy parafii diecezji chełmskiej
z lat 1619–1620 i dekanatów z lat 1683–1685, w których trzy tomaszowskie
parafie unickie są jeszcze przyporządkowane do dekanatu tyszowieckiego13.
Natomiast po raz pierwszy protoprezbiteria tomaszowska odnotowana
została w rejestrze cerkwi diecezji chełmskiej i bełskiej z 1696 r. Dekanat
tomaszowski, podobnie jak dwa inne dekanaty – horodelski i zamojski,
utworzony został w drodze podziału większych jednostek. Protopopia
tomaszowska powstała na skutek podziału protoprezbiterii tyszowieckiej.
Nowo utworzona jednostka administracyjna w początkowym okresie
funkcjonowania obejmowała swoim zasięgiem 23 parafie14. Powiększenie
dekanatu o kolejne 3 parafie nastąpiło między 1696 r. a pierwszym rozbiorem Polski. Jak wyliczył Witold Kołbuk, około roku 1772 protopopia
ta liczyła 26 parafii i powiększyła się o kolejne: Ciotuszę, Wieprzowe
Jezioro, Bełżec, Gródek, Krupiec, Lipsko oraz Podhorce15. Dość znaczne
zmiany w sieci parafialnej protopopii tomaszowskiej nastąpiły zapewne
pod koniec XVIII i na początku XIX w. Wówczas przy okazji kasowania

L. B i e ń k o w s k i, Organizacja Kościoła wschodniego w Polsce…, s. 852–853.
J. D z i ę g i e l e w s k i, O tolerancję dla zdominowanych. Polityka wyznaniowa Rzeczypospolitej w latach panowania Władysława IV, Warszawa 1986; A. M i r o n o w i c z, Prawosławie i unia
za panowania Jana Kazimierza, Białystok 1997; M. B e n d z a, Tendencje unijne względem cerkwi
prawosławnej w Rzeczypospolitej w latach 1674–1686, Warszawa 1987.
12
E. L i k o w s k i, Dzieje Kościoła unickiego na Litwie i Rusi w XVIII i XIX wieku uważane
głównie ze względu na przyczyny jego upadku, t. 1, Warszawa 1906, s. 38–59; G. C h r u s c e w i c z,
Istorija zamojskago sobora (1720 goda), Wilno 1880, s. 155–267; A. G i l, I. S k o c z y l a s, Kościoły
wschodnie w państwie polsko-litewskim w procesie przemian i adaptacji: metropolia kijowska w latach
1458–1795, Lublin–Lwów 2014, s. 325–342; D. C i o ł k a, Latynizacja Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej po synodzie zamojskim, Białystok 2014.

13
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. 305–307; tenże, Chełmskie diecezje obrządku wschodniego. Zagadnienia
organizacji terytorialnej w XVII i XVIII wieku, [w:] Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. 5, red.
S. Stępień, Przemyśl 2000, s. 43–44.
14
Jak informuje Regestr Cerkwiow w Diocezji Chełmskiey Bełzskiey bendących a w jedności
Świętej z Kosciołem Rzymskim zostaiących y iak wiele do Ktorey Protoprezbiterji Kapłanów należeć
ma, Roku 1696 Juni 3 dnia iest spisany, w skład dekanatu tomaszowskiego wchodziły trzy
parafie z Tomaszowa i po jednej z Rogóźna, Szarowoli, Łosińca, Maził, Łaszczówki, Rudy,
Przeorska, Korhyń, Jarczowa, Jurowa, Wierszczycy, Szlatyna, Hubinka, Rzeczycy, Ulhówka,
Żernik, Ratyczowa, Posadowa, Steniatyna i Nedeżowa, za: A. G i l, Chełmskie diecezje obrządku
wschodniego. Zagadnienia organizacji terytorialnej w XVII i XVIII wieku…, s. 52.
15
W. K o ł b u k, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej…, s. 309–310.
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niektórych parafii zmieniono także przynależność organizacyjną niektórych
z nich16. Z Konsygnacji duchowieństwa dekanatu tomaszowskiego do konsystorza
na dzień 31 stycznia 1811 podanej wynika, że w tym roku dekanat liczył
tylko 7 parafii (Tomaszów, Sopot – Majdan Sopocki, Łosiniec, Przeorsk,
Chodywańce, Szlatyn i Typin)17. Taka organizacja dekanatu przetrwała do
roku 1850, gdyż, jak wynika z wykazu ludności w parafiach na dzień 31
grudnia 1851 r., do dekanatu tomaszowskiego została dołączona pobliska
parafia w Tarnawatce18. Ostatnia zmiana organizacyjna protopopii tomaszowskiej miała miejsce w latach 60. XIX w. W związku z przygotowaniami
do skasowania unii w diecezji chełmskiej dokonano ponownego podziału
dekanalnego według powiatów. Znaczyło to, że z parafii leżących na terenie danego powiatu tworzono dekanaty, przyjmujące nazwę od miasta
powiatowego. Powstało więc 12 dekanatów, a wśród nich tomaszowski,
liczący 30 parafii19. W takim kształcie protopopia tomaszowska przetrwała
do 1875 r., czyli do kasacji unii.
Podstawowymi źródłami do przedmiotowego artykułu są protokoły
wizytacji parafii w Hubinku. Omówienie wizytacji jako źródła historycznego
oraz literatury do tego zagadnienia można znaleźć w pracach Stanisława
Litaka, Hieronima Eugeniusza Wyczawskiego i Stanisława Librowskiego20.
Istotne znaczenie akt wizytacji dla niniejszego zagadnienia wynika z faktu,
że przedstawiają one stan i potrzeby kościoła parafialnego, beneficjum
plebana, spisy inwentarza kościoła, cmentarza i budynków gospodarczych.
Artykuł przedstawia dzieje parafii unickiej pw. św. Praksedy Męczenniczki w Hubinku, w dekanacie tomaszowskim, w XVIII w. Pewne jest, że
wspólnota unicka w tej wsi funkcjonowała już w XVII w. Niestety, zawężenie
danych dla badanego okresu nie pozwala na odtworzenie jej działalności. Braki źródeł wynikają z faktu, że w tym czasie rzadziej sporządzano
protokoły wizytacji bądź też do naszych czasów takie się nie zachowały.
16
Parafie takie zwano też „skasowanymi” lub „przyłączonymi”. Zob. J. L e w a n d o w s k i,
Greckokatolicka diecezja chełmska w realiach polityczno-ustrojowych Księstwa Warszawskiego, „Annales
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio F, vol. LXII, Lublin 2007, s. 79.
17
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Chełmski Konsystorz Greckokatolicki
(dalej: ChKGK), sygnatura (dalej: sygn.) 146, s. 151.
18
Tamże, sygn. 147, s. 50, 152, 245; sygn. 148, s. 27, 103; sygn. 149, s. 85–86, 261; sygn.
150, s. 23, 322; sygn. 151, s. 56, 137, 417, 510; sygn. 154, s. 89–90, 478; sygn. 228, k. 8.
19
W. K o ł b u k, Kościoły wschodnie na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej…, s. 102.
20
P. S y g o w s k i, Wizytacja cerkwi unickiej diecezji chełmskiej przeprowadzonej w latach
1720–1725 przez biskupa chełmskiego i bełskiego Józefa Lewickiego, [w:] Studia archiwalne, II, Lublin
2007, s. 199–232; S. L i t a k, Akta wizytacyjne parafii z XVI–XVIII wieku, jako źródło historyczne,
„Zeszyty Naukowe KUL”, V (1962), nr 3, s. 43; H. E. W y c z a w s k i, Wprowadzenie do studiów
w archiwach kościelnych, Warszawa 1956; S. L i b r o w s k i, Wizytacje diecezji wrocławskiej, cz. 1:
Wizytacje diecezji kujawsko-pomorskiej, t. 1: Opracowanie archiwalno-źródłoznawcze, z. 1: Wstęp
ogólny, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1964, nr 8, s. 5–186.
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Sytuacja taka mogła też być spowodowana stratami i zniszczeniami wynikającymi z działań wojennych oraz klęsk żywiołowych21. Nie bez znaczenia
dla tego zjawiska był także brak skłonności księży Kościoła wschodniego
do stałego dokumentowania jego organizacji i swojej działalności, gdyż
dominowała wśród nich ustna kultura prawna.
POWSTANIE PARAFII
Parafia jest najmniejszą terytorialnie jednostką organizacyjną Kościoła.
Obejmuje obszar zamieszkały przez określoną grupę ludzi, dla której kapłan,
wyposażony w specjalne uprawnienia, wypełnia posługi duszpasterskie22.
Parafia jest podstawową jednostką w strukturze organizacyjnej Kościoła
i jednocześnie najbardziej trwałym elementem krajobrazu kulturowego.
Życie lokalnej społeczności było w całym omawianym okresie nierozerwalnie związane z parafią, która pełniła w tej społeczności o wiele więcej
funkcji niż współcześnie. Obok ściśle religijnych spełniała także zadania
z dziedziny oświaty i opieki społecznej oraz stanowiła ważne ogniwo
w systemie administracji państwowej. Kontakt wiernych z Kościołem był
jednym z zasadniczych czynników, który integrował społeczność lokalną.
Przymus parafialny, legitymizujący minimalny zakres obowiązujących
w tych kontaktach norm, podkreślał i utrwalał naturalne więzi tworzące się
przez związek z Kościołem, pogłębiając tym samym procesy konsolidacji
zbiorowości zamieszkującej parafię23.
Utworzenie każdej parafii było wynikiem dwóch zasadniczych etapów.
Pierwszym z nich była fundacja, która obejmowała budowę świątyni oraz
zapewnienie nowej parafii podstaw materialnych. Drugi etap stanowiła
erekcja, będąca prawno-kanonicznym usankcjonowaniem procesu zapoczątkowanego przez inicjatywę fundatora24.
Dla określenia czasu powstania kościołów parafialnych najbardziej
wiarygodne są dokumenty fundacyjne i erekcyjne. Dokument fundacyjny
zapowiadał jedynie zaistnienie stanu prawnego, dokument erekcyjny zaś
21
Na temat zniszczeń w diecezji chełmskiej w wyniku wojen z połowy XVII w. zob.:
A. G i l, Chełmska Diecezja Unicka w okresie rządów biskupa Jakuba Suszy (1649–1687)…, s. 61–66.
22
M. N o w o d w o r s k i, Parafia, [w:] Encyklopedia kościelna, red. M. Nowodworski, Warszawa 1892, s. 200; J. K o z i e j, Parafia, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz, Lublin
2010, kol. 1324–1326.
23
E. W i ś n i o w s k i, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium
geograficzno-historyczne, Warszawa 1965, s. 9; tenże, Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do
czasów reformacji, [w:] Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. I, Kraków 1966, s. 237–238; tenże,
Kościół parafialny i jego funkcje społeczne w średniowiecznej Polsce, „Studia Theologica Varsaviensia”
1969, nr 7, s. 207.
24
Tenże, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu…, s. 11, 14.
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stan ten tworzył25. W przypadku Hubinka, mimo że nie jest znany żaden
z przedmiotowych dokumentów, wiadomo, iż w roku 1472 funkcjonowała
tam cerkiew prawosławna, a jej pop płacił podatek łanowy26. Istnienie parafii
w tej wsi poświadczone jest także w 1573 r. i przez resztę XVII stulecia27.
Niestety, z podobnych przyczyn nie znamy także daty utworzenia tam parafii unickiej. Pierwsze dane potwierdzające jej funkcjonowanie w Hubinku
pochodzą z pierwszej połowy XVII stulecia. Nie zachowały się jednak informacje dotyczące wprowadzania unii w tej parafii. Wiadomo natomiast,
że w siedzibie dekanatu, do którego należała ta wieś (w Tyszowcach),
pomiędzy jej zwolennikami i przeciwnikami doszło do zamieszek na tle
religijnym. W latach 30. i 40. XVII w. miały one bardzo gwałtowny przebieg, włącznie z siłowym odbieraniem świątyń, niszczeniem wyposażenia,
napadami na kapłanów i wiernych obu stron28. Można się domyślać, że
podobnie jak w jej siedzibie, tak i w podległych parafiach zajścia mogły
mieć zbliżony przebieg.
Pewne jest, że w pierwszym okresie funkcjonowania parafia w Hubinku
organizacyjnie należała do dekanatu tyszowieckiego. Wiadomo bowiem, że
w 1472 r. istniała w Tyszowcach protopopia prawosławna29. Można więc
sądzić, że podobnie jak struktura terytorialna i organizacyjna Cerkwi prawosławnej po unii nie uległa poważniejszym zmianom, tak też było i w przypadku dekanatu tyszowieckiego30. Pewna informacja o przynależności tej
parafii do protopopii tyszowieckiej pochodzi z wykazu dekanatów unickiej
diecezji chełmskiej z lat 1683–168531. Zmiana przynależności organizacyjnej
parafii w Hubinku i włączenie jej do dekanatu tomaszowskiego poświadcza Regestr Cerkwiow w Diocezji Chełmskiey Bełzkiey bendących a w jedności
Świętey z Kościołem Rzymskim zostaiących y iak wiele do Ktorey Protoprezbiterji
Kapłanow należeć ma, Roku 1696 Junii 3 dnia iest spisany, który, niestety,
Zasadniczą funkcją dokumentu fundacyjnego było określenie materialnych podstaw
funkcjonowania świątyni, bez których nie mogłaby ona spełniać swoich zadań. Zob.: W. W ó j c i k, Fundacja, [w:] Encyklopedia katolicka, red. L. Bieńkowski, t. V, Lublin 1989, kol. 760–761.
26
A. J a n e c z e k, A. S w i e ż a w s k i, dz. cyt., s. 43.
27
A. G i l, Prawosławna eparchia chełmska…, s. 228.
28
Tenże, Chełmska diecezja unicka 1596–1810…, s. 73–74.
29
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Skarbu Koronnego, sygn. 36,
k. 307v.
30
Natomiast samo wprowadzenie unii nie odbyło się w dekanacie bez zamieszek na tle
religijnym między jej zwolennikami i przeciwnikami. W latach 30. i 40. XVII w. miały one
bardzo gwałtowny przebieg, włącznie z siłowym odbieraniem świątyń, niszczeniem wyposażenia, napadami na kapłanów i wiernych obu stron, A. G i l, Chełmska diecezja unicka 1596–1810.
Dzieje i organizacja. Studia i materiały z dziejów chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczpospolitej,
Lublin 2005, s. 73–74. Więcej na temat wprowadzania unii patrz: K. C h o d y n i c k i, Kościół
prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370–1632, Warszawa 1934; B. K u m o r,
Geneza i zawarcie unii brzeskiej, [w:] Unia brzeska, geneza, dzieje i konsekwencje w kulturze narodów
słowiańskich, red. R. Łużny, F. Ziejka, A. Kępiński, Kraków 1994, s. 26–44.
31
A. G i l, Chełmskie diecezje obrządku wschodniego…, s. 50.
25
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poza potwierdzeniem funkcjonowania tam świątyni nie podaje żadnych
bliższych szczegółów32. Pewne jest, że w interesującym okresie parafia
unicka w Hubinku funkcjonowała w ramach dekanatu tomaszowskiego
przynajmniej do pierwszego rozbioru Polski. Istnienie świątyni w tej wsi
pod koniec XVIII w. potwierdza mapa Królestwa Galicji i Lodomerii sporządzona w latach 1779–1782 pod kierownictwem majora Friedricha von
Miega.

Hubinek. Wycinek z mapy F. von Miega, Karte des Königsreiches Galizien und
Lodomerien, 1 : 28 800, 1779–1782 (źródło: Kriegsarchiv Wiedeń, rkps B. IX a, k. 390)

CERKIEW PARAFIALNA
Miejscem niezbędnym, właściwym do sprawowania obrzędów religijnych są świątynie. Budowle o takim charakterze bardzo często są wyposażone w liczne przedmioty służące wyłącznie kultowi religijnemu, takie
jak: ołtarze, obrazy, relikwie, kadzielnice. Wyrażają sakralny charakter
miejsca, są też niezbędne przy wielu obrzędach. Wiara w obecność Boga
w świątyni zobowiązuje człowieka, który w niej przebywa, do ściśle określonego zachowania.
Pierwszy znany opis świątyni pw. św. Praksedy Męczenniczki w Hubinku
znajduje się w protokole rewizji parafii z 1743 r. – z czasów, gdy na stolicy
biskupiej w Chełmie urzędował ks. Felicjan Filip Wołodkowicz33. Niestety,
źródło podaje tylko ogólnikowe informacje, z których wynika, że podczas
kontroli wizytujący zastali nową świątynię, postawioną (ad praesens) w miejsce starej, zrujnowanej. Budowla ta była usytuowana w ogrodzie, przy
32
33

Za: A. Gil, Chełmskie diecezje obrządku wschodniego…, s. 52.
APL, ChKGK, sygn. 107, k. 266v.
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sadzawce. W źródle wspomniana jest także dzwonnica z trzema dzwonami.
Mimo to że w protokole nie podano, z jakiego materiału zbudowana była
zarówno cerkiew, jak i dzwonnica, można być pewnym, że były to budowle
drewniane, pokryte gontem lub słomą, gdyż wówczas z takiego materiału stawiano najczęściej budowle sakralne nie tylko we wsiach, ale także
w miastach34. Kolejnych, a zarazem ostatnich ujawnionych XVIII-wiecznych
informacji o świątyni w tej wsi dostarcza protokół wizytacji dokonanej
przez biskupa Maksymiliana Ryłłę 3 czerwca 1761 r.35. Z opisu hierarchy
wynika, że cerkiew była w dobrym stanie, o czym może świadczyć zapis:
„w ścianach i dachach dobra”. Do wnętrza prowadziły drewniane drzwi
osadzone na żelaznych zawiasach, zamykane żelaznym wewnętrznym
zamkiem. Światła dziennego dostarczały oprawione w drewno okna. Nad
babińcem usytuowana była dzwonnica z trzema dzwonami36. W źródle
jest także wspomniany ogrodzony cmentarz. Biskup nie określił jednak,
czy była to nekropolia znajdująca się przy cerkwi, czy też usytuowana za
wsią. Mimo braku wskazówek można być pewnym, że był to cmentarz
przycerkiewny, podobnie jak i w wielu innych parafiach37.
Wyznacznikiem kondycji i zamożności kościoła, oprócz okazałości
bryły świątyni i jej uposażenia, jest także jego zasobność w utensylia. Po
raz pierwszy o naczyniach liturgicznych w opisywanej cerkwi informuje
protokół powizytacyjny z 1743 r.38. Zgodnie z tym źródłem do celebracji
Eucharystii służyła cynowa puszka pro conservando venerabili oraz kielich
z pateną i łyżeczką39. W przypadku trzech ostatnich nie ma podanego
J. G ó r a k, Kościoły drewniane Zamojszczyzny, Zamość 1986; tenże, Dawne cerkwie drewniane
w dawnym województwie zamojskim, Zamość 1984.
35
APL, ChKGK, sygn. 110, s. 472.
36
Babiniec, kruchta – przedsionek poprzedzający główne lub boczne wejście. Zob. 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. 54.
37
Cmentarz przy cerkwi był między innymi w Grodysławicach, Podlodowie, Nabrożu,
Maziłach, Siemnicach, Steniatynie. Zob. APL, ChKGK, sygn. 110, s. 397, 408; sygn. 122, k. 272v;
sygn. 245, k. 22v.
38
Tamże, sygn. 107, k. 266v.
39
Puszka – naczynie w kształcie kielicha do przechowywania chleba eucharystycznego.
Patena (dyskos) jest to złoty, pozłacany 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 (proskomydyinyka)
na Święty Ołtarz. Podczas obrzędu przygotowania darów ofiarnych symbolizuje żłóbek betlejemski, jak również pojednanie i zjednoczenie wszystkich ludzi wierzących w Jezusa. Łyżeczka
(zwana w liturgicznych księgach lawyna) służy do udzielania wiernym Komunii 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, oczyszczają ciało i duszę
tych, którzy wierzą w naukę Chrystusa” – są to słowa z modlitwy na poświęcenie łyżeczki
liturgicznej. Zob. A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 59, 79, 92.
34
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materiału, z którego zostały wykonane. Z szat wymienione są 2 korporały40. Jak pokazuje protokół wizytacji z 1761 r., wśród naczyń liturgicznych
zaszły niewielkie zmiany41. Z nowych przybyły cynowe dwoiste miernice,
a w przypadku puszki i kielicha zawarto adnotację, że na srebrne „dane
są pieniądze”42.
Trudno sobie wyobrazić nabożeństwo bez odpowiedniej oprawy, do
której potrzebne są różnorodne przedmioty dopełniające i uświetniające
jego przebieg. Pierwsza informacja o ołtarzu i jego wyposażeniu w opisywanej cerkwi pochodzi z protokołu wizytacji z 1734 r.43. Jak wynika
z zapisu źródłowego, w cerkwi znajdował się tylko jeden ołtarz i jeden
antymins do przykrycia prestołu44. Ponadto do okrycia i osłonienia stołu
ofiarnego było sześć „obrusów i innych chust białych” oraz cztery zasłonki „różnej materii, w kolory”. Z pozostałych utensyliów wymienione są
drewniane lichtarze (bez określenia ilości), srebrna koronka, dzwonek do
elewacji (mszalny) i srebrny krzyż na sedesie (na postumencie): „bez gałki
w środku, która za antecessorów zaginęła”. Jak widać, świątynia ta była dość
uboga w wyposażenie ołtarza, co zresztą nie może dziwić ze względu na
niewielką w tym czasie liczbę wiernych45. Zdecydowanie lepiej sytuacja
w tym zakresie przedstawiała się podczas kolejnej wizytacji w tej parafii,
która miała miejsce w 1761 r.46. Z nowych przedmiotów pojawiły się: mosiężny trybularz i trzy antependia47. Drewniane lichtarze zostały zastąpione
trzema cynowymi. Ubyła srebrna koronka, na jej miejsce pojawiło się pięć
innych z mniej szlachetnych materiałów, tj. trzy cynowe i dwie miedziane.
Natomiast inne przedmioty pozostały na poprzednim poziomie.
Szaty liturgiczne, zwane także paramentami (od paramenta – szaty
ozdobne), to rodzaj odzieży stosowanej w czasie liturgii, mającej na celu
40
Korporał – lniane płótno, na którym stoi kielich i patena z hostią w czasie mszy świętej.
Zob.: A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 53.
41
APL, ChKGK, sygn. 110, s. 472.
42
Miernica – pojemnik na specjalny wonny olej – mirrę, sporządzany z wielu aromatycznych składników, stosowany przy bierzmowaniu. Zob.: A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l,
dz. cyt., s. 62.
43
APL, ChKGK, sygn. 107, k. 266v.
44
Antymins – jedwabna lub płócienna chusta przedstawiająca scenę złożenia Chrystusa
do grobu rozkładana na prestole (najświętsze miejsce w ołtarzu cerkwi) do sprawowania
Eucharystii. Zob.: A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 12–13.
45
O unitach w tej parafii patrz poniżej, w rozdziale Wierni.
46
APL, ChKGK, sygn. 110, s. 472.
47
Trybularz – kadzielnica. Zob. A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 113. Antependium – dekoracyjna zasłona przedniej części mensy ołtarzowej, z przedstawieniem scen
z życia Chrystusa, Matki Bożej lub świętych. Zob. 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.
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określenie i zaznaczenie funkcji osoby ją noszącej. Początkowo nie różniły
się one od odzieży świeckiej używanej od święta. Różnice pojawiły się
dopiero między VII a IX w. Średniowieczna symbolika szukała związków szat liturgicznych z osobą Jezusa Chrystusa bądź też z mszą świętą.
Od XI w. do modlitw odmawianych przy wkładaniu szat liturgicznych
doszła symbolika o charakterze moralnym. Szaty liturgiczne symbolizują
więc cnoty, którymi odznaczać się mają ci, którzy je noszą. W tradycji
bizantyjskiej wyróżnia się pięć kolorów szat liturgicznych: białą (srebrną),
symbolizującą światłość Chwały Bożej i oświecenie umysłu, używaną
w czasie największych świąt (np. Paschy – Zmartwychwstania Pańskiego);
żółtą (złotą), symbolizującą aniołów, najczęściej wykorzystywaną w ciągu
roku liturgicznego; czerwoną, symbolizującą szatę, w którą był ubrany
Chrystus przed Piłatem oraz krew męczenników (był to kolor właściwy dla
okresu Wielkiego Postu i uroczystości pogrzebowych); niebieską, używaną
podczas świąt maryjnych, oraz zieloną, stosowaną raz w roku podczas
Zesłania Ducha Świętego48.
Pierwsze wiadomości o szatach liturgicznych w omawianej cerkwi pochodzą z 1743 r.49. Jak ujawnia źródło, świątynia nie była w tym zakresie
zbyt zasobna. Paroch miał do dyspozycji jedynie dwa aparaty „ze wszystkim” (kompletne) oraz tyle samo alb i pasków50. Pierwszy wykonany był
z kitajki w kwiaty z zieloną kapą, a drugi z tkaniny parterowej w paski51.
Jak ujawnia protokół wizytacji z 1761 r., z wcześniej wymienionych szat
ubyły dwa paski52. Natomiast z aparatów wskazano półparterowy w paski
i żałobny.
Niezbędnym elementem wyposażenia każdej świątyni, oprócz argentariów i szat liturgicznych, były także księgi liturgiczne, według których
w Kościele odprawia się nabożeństwa oraz udziela sakramentów. Dzięki
księgom sprawowana liturgia jest jednolita i zgodna z wyznawaną wiarą.
Obok ksiąg liturgicznych występują tzw. książki pobożne, które zawierają
teksty modlitw i nabożeństw prywatnych.
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Pierwszy wykaz ksiąg, które znajdowały się w cerkwi w Hubinku,
pochodzi z protokołu wizytacji z 1743 r.53. Paroch miał wówczas do
dyspozycji siedem ksiąg, z czego jedną triod cwietną, pisaną ręcznie54.
Pozostałe drukowane egzemplarze to ewangelia, apostoł, psałterz, służebnik, szestodniowiec i trefołoj55. Kolejnych danych dotyczących księgozbioru
cerkiewnego dostarcza protokół wizytacji z 1761 r.56. Zawiera on dwa rodzaje informacji: pierwsza to wyliczenie księgozbioru, a drugą stanowią
zalecenia biskupa M. Ryłły w tym zakresie. Należy zaznaczyć, że liczba
ksiąg nie uległa zmianie, natomiast porównując wykazy, łatwo zauważyć,
że ubył służebnik, przybył natomiast mszał poczajowski57. W dekrecie po
wizytacji hierarcha nakazał parochowi kupić w drukarni unickiej trebnik
i „metryki porządne posporządzać”58.
UPOSAŻENIE DUCHOWIEŃSTWA
Duchowni sprawujący posługę duszpasterską w parafiach byli uprawnieni do posiadania kościelnego beneficjum, które dawało im określone
dochody. Beneficjum plebańskie składało się z nieruchomości, takich jak:
ziemia uprawna, łąki, ogrody, budynki, oraz z różnego rodzaju praw
majątkowych: czynszów, najmu domów, propinacji, mesznego, stołowego

48
B. S n e l a, Kolory liturgiczne, [w:] Encyklopedia katolicka, red. B. Migut, A. Szostek, R. Sawa,
K. Gwóźdź, J. Herbut, S. Olczak, R. Popowski, Lublin 2002, t. 9, kol. 385–386.
49
APL, ChKGK, sygn. 107, k. 266v–267.
50
Aparat – komplet przyborów i szat potrzebnych przy odprawianiu ceremonii. Zob.
I. T u r n a u, Słownik ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane
w Polsce od średniowiecza do początku XIX w., Warszawa 1999, s. 15. Pas – element szat kościelnych używanych podczas mszy św. Zob. A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 78.
51
Kitajka – cienka, dość gęsta, gładka tkanina jedwabna o splocie płóciennym, jednobarwna
lub mieniąca się. Najprostsza i najpospolitsza z tkanin jedwabnych. Wyrabiana na Wschodzie,
w XVII w. importowana do Polski z Turcji. Za Stanisława Augusta wytwarzana w Gdańsku.
Parterowa tkanina – wyrób jedwabny o kwiatowym wzorze. Zob. I. T u r n a u, dz. cyt., s. 87,
133. Kapa – ozdobna wierzchnia szata liturgiczna kapłana w kształcie peleryny z kapturem,
zapinana pod szyją na klamry. Zob. A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 46.
52
APL, ChKGK, sygn. 110, s. 472.

Tamże, sygn. 107, k. 267.
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. Zob. B. P a ń c z u k,
Księgi liturgiczne, [w:] Encyklopedia katolicka, red. A. Szostek, E. Ziemann, R. Sawa, K. Góźdź,
J. Herbut, S. Olczak, R. Popowski, Lublin 2004, t. X, kol. 110.
55
Apostoł – księga zawierająca dzieje i listy apostołów. Psałterz – część księgi Liturgii zawierająca psalmy, podzielona na różne dni i pory dnia w cyklu czterotygodniowym. Służebnik
– księga przeznaczona dla diakonów i prezbiterów Kościoła wschodniego, zawiera porządek
nabożeństw i krótkie uwagi dla chóru lub psalmisty. Zob. A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l,
dz. cyt., s. 13, 92, 100. Szestodniewiec – zwany oktoichem. Zob. Z. J a r o s z e w i c z, Księgi
staroobrzędowców w klasztorze w Wojnowie w zbiorach Muzeum Warmii i Mazur, „Rocznik Olsztyński” 1989, t. XVI, s. 239. Trefołoj (minieja prazdnicznaja) – książka cerkiewna, zawierająca
wybór tekstów formularzy świątecznych większych świąt wyjętych z minei miesięcznej. Zob.
O. N a r b u t t, Historia i typologia ksiąg liturgicznych bizantyńsko-słowiańskich. Zagadnienie identyfikacji według kryterium treściowego, Warszawa 1979, s. 128.
56
APL, ChKGK, sygn. 110, s. 472.
57
Mszał – księga liturgiczna zawierająca stałe i zmienne modlitwy celebransa w czasie
mszy św., A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 65. Drukarnia przy klasztorze bazyliańskim (ławra poczajowska) działała w latach 1733–1830. Zob.: O. N a r b u t t, dz. cyt., s. 41.
58
Trebnik – zbiór modlitw okazjonalnych i rytuałów towarzyszących posługom religijnym
w Kościele wschodnim. Zawiera porządek udzielania sakramentów, sakramentaliów, błogosławieństw. Zob. A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 112.
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i dziesięcin (iskopu)59. Uzupełnienie dochodów parocha stanowiły serwituty: wolny wyrąb drewna w lasach na opał i budowę, połów ryb oraz
korzystanie z pastwisk. Ważnym źródłem dochodów były także opłaty iura
stolae60. Ten ostatni rodzaj świadczeń powodował jednak pewne nadużycia,
które polegały na naliczaniu przez kapłanów wygórowanych należności.
Aby uniknąć takich sytuacji w Kościele, powszechnie stosowane były taksy
opłat iura stolae61.
Niestety, nie znamy pierwotnego uposażenia parafii w Hubinku. Dla
XVIII w. ujawnione zostały dotychczas dwie informacje. Obydwie znajdują
się w protokołach wizytacji parafii Hubinek. W pierwszej, z 1734 r., wizytujący dość dokładnie przedstawił i opisał pola uprawne, łąki i ogrody
składające się na uposażenie parocha62. Pierwszy kawałek gruntu, określony
„obszarem”, zaczynał się od gościńca prowadzącego do Sokala i ciągnął
przez błoto wzdłuż Hubinka, kończąc u granicy wsi Szlatyn. Przy tym
gruncie znajdowała się, wzdłuż, aż po rzekę, łąka na około 30 kosiarzy.
Wielkość ta oznaczała, że 30 kosiarzy, kosząc od wschodu do zachodu
słońca, potrzebowało na jej skoszenie jednego dnia, zaś jeden 30 dni63.
Następna była „ćwierć pola za błotem, wedle obszaru pańskiego”, jej
wielkość została określona „na korcy 10 miary tomaszowskiej”. Oznaczało
to, że na jej obszarze można było wysiać „10 korcy ziarna tej miary”64.
59
Meszne – rodzaj daniny rocznej, składanej proboszczowi przez parafian w formie czynszu
pieniężnego lub w naturze (zapewne zobowiązującej go do odprawiania mszy). Stołowe – rodzaj
czynszu płaconego proboszczowi od domów. Zob.: A. Z a j d a, Nazwy staropolskich powinności
feudalnych, danin i opłat (do 1600 roku), Warszawa–Kraków 1979, s. 126, 186. Iskop – danina
oddawana w zbożu. Zob.: J. K o ś ć, Słownictwo regionalne w XVII–XVIII-wiecznych księgach
miejskich wschodniej Lubelszczyzny, „Studia Językoznawcze”, t. 13, Wrocław 1988, s. 73. Zob.
także: 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.
60
Prawo do pobierania opłat iura stolae wynikało ze spełniania przez duchownych określonych posług religijnych, takich jak: chrzest, zapowiedzi, ślub, pogrzeb i błogosławieństwa
kobiety po ślubie i chrzcie dziecka, tzw. wywody. Zob.: M. K a r b o w n i k, Ofiary iura stolae
na ziemiach polskich w latach 1285–1918, Lublin 1995; tenże, Opodatkowanie duchowieństwa i dóbr
kościelnych na ziemiach polskich w okresie zaborów 1772–1918, Lublin 1998, s. 49–52.
61
W roku 1818 Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydała
taksy wysokości opłat iura stolae. Ich wartość była zależna od jednej z trzech klas, na które
zostali podzieleni parafianie. Przynależność do klas zależała od majętności wiernego, APL,
ChKGK, sygn. 604, s. 438–439.
62
Tamże, sygn. 101, k. 24.
63
Podobnie była określana powierzchnia pola ornego na ilość dni orania, co oznaczało,
w ciągu ilu dni oracz mógł je całe zaorać, orząc od wschodu do zachodu słońca. Szerzej zob.
J. S z y m a ń s k i, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2005, s. 182–183.
64
Niestety nie jest ustalona pojemność korca tomaszowskiego, można się jedynie domyślać,
że nie odbiegał on zbytnio od korca przedrozbiorowego. Korzec – polska przedrozbiorowa
jednostka miar pojemności ciał sypkich, tzw. skarbowy warszawski, używany również w XIX w.
1 korzec = 32 garncy, 1 korzec = 120,605 litra, 1 garniec = 3,7689 litra. Zob.: I . I h n a t o w i c z,
Vademecum do badań nad historią XIX i XX wieku, cz. I, Warszawa 1967, s. 42.
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Przy tym polu także znajdowała się łąka, ciągnąca się od wsi Dyniska do
Szlatyna, na 10 kosiarzy. Kolejne pole, określone „niwką”65, ciągnęło się
od wsi Podlodów, niedaleko granicy wsi Szlatyn, między gajem. Można
je było obsiać 3 ćwierciami tomaszowskimi. Przy tym polu był położony
ogród z sadkiem i sadzawką. Ze względu jednak na różne systemy pomiaru podane w tym źródle (w przypadku korca tomaszowskiego miara nie
została odkryta) trudno jest określić wielkość tego funduszu. Po raz drugi
o uposażeniu jest mowa w protokole wizytacji z 1761 r.66. Niestety, biskup
M. Ryłło ograniczył się do wpisu: „Grunty według dawnych wizytacji”.
PLEBANIA I ZABUDOWANIA GOSPODARCZE
Dom, w którym mieszka paroch, nazywa się plebanią lub proboszczówką. W przeszłości był to zwykle obiekt pobudowany w pobliżu świątyni,
który zmieniał swoich mieszkańców czy też posesorów zgodnie z tym, jak
zmieniali się kolejni rządcy parafii. Nie wiadomo, kiedy powstała pierwsza
plebania i budynki gospodarcze w Hubinku, można się jedynie domyślać,
że miało to miejsce wówczas, gdy powstała pierwsza cerkiew lub niewiele
później. Wiadomo także, że plebanie często ulegały zniszczeniu z powodu
pożarów i innych zdarzeń losowych. Duży wpływ na taki stan rzeczy miał
także nietrwały materiał – drewno, z którego były zbudowane.
Mieszkanie dla proboszcza było stawiane zwykle razem z cerkwią albo
zaraz po jej wybudowaniu. Niestety, nie znaleziono żadnego źródła, które
zawierałoby informację o plebanii w Hubinku z tego okresu. Pierwsza,
a zarazem ostatnia XVIII-wieczna pewna informacja o proboszczówce pochodzi dopiero z protokołu wizytacji z 1734 r.67. W tym przypadku zapis
jest lakoniczny i ogranicza się do stwierdzenia: „Ogród przy tymże polu,
gdzie i sadek, i sadzawka przy cerkwi, na gruncie cerkiewnym, niedaleko
plebanii”.
W źródle tym nie ma mowy o budynkach gospodarczych typu chlew,
wołownia, stajnia, ale można być pewnym, że proboszcz hodował zwierzęta gospodarskie. To prowokuje wniosek, że przy plebanii znajdowały
się budynki służące do przetrzymywania zwierząt, paszy na zimę czy też
sprzętów gospodarskich, takie jak: spichlerz, stodoła, szopa. W protokole
widoczny jest brak informacji o kurniku czy też innym pomieszczeniu
dla ptactwa domowego, które tam z całą pewnością było, gdyż trudno
wyobrazić sobie gospodarstwo wiejskie bez kur, kaczek czy gęsi.
65
Niwami określano dawniej pasy ziemi często o granicach naturalnych w postaci rowów,
łąk, lasów. Niwą określano także parcele o kształcie wydłużonym, a niezbyt szerokie.
66
APL, ChKGK, sygn. 110, s. 472.
67
Tamże, sygn. 107, k. 267.
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DUCHOWIEŃSTWO
Wśród duchowieństwa parafialnego naczelną pozycję zajmował pleban-proboszcz, któremu podlegali pozostali duchowni działający przy
kościele parafialnym. Plebanem nazywano duchownego stojącego na czele
kościoła parafialnego, który był zarządcą parafii. Decydujący wpływ na
wybór plebana mieli w ówczesnym czasie kolatorzy kościołów parafialnych,
którzy przedstawiali kandydata biskupowi68. Biskup kandydata instytuował, a odpowiedni dziekan wprowadzał na urząd. Proboszcz był więc
prawnie zatwierdzonym – stałym, w zasadzie nieusuwalnym – duszpasterzem w określonej parafii. Także majątek parafialny znajdował się pod
jego zarządem. Podobną grupę duchownych stanowili administratorzy,
którzy byli tymczasowymi zarządcami majątku parafialnego i opiekunami duchowymi powierzonych im parafian. Ta właśnie „tymczasowość”
w zasadzie odróżniała administratorów od parochów69. Część duchownych
po otrzymaniu święceń kapłańskich swoją pierwszą pracę podejmowało
w charakterze pomocników rządców parafii. Tę grupę duchowieństwa parafialnego stanowili wikariusze70 i koadiutorzy71. W XIX w. na koadiutora
i wikariusza używano również określenia „кooпepaтop” (kooperator)72.
Byli oni najbliższymi współpracownikami proboszczów, którzy często ze
względu na podeszły wiek lub stan zdrowia, nie mogąc podołać swym
duszpasterskim obowiązkom, angażowali pomocników. Wikariusze utrzy68
Kolator, collator – patron sprawujący aktualnie opiekę materialną nad cerkwią, posiadający prawo opiniowania kandydatów na proboszczów. Zob.: B. M. S e n i u k, dz. cyt., s. 337.
69
Staranie się o objęcie beneficjum parafialnego w charakterze proboszcza wymagało
sporo zabiegów. Najpierw należało zdać egzamin konkursowy. Następnie należało zgłosić się
do władz kościelnych ze stosownymi dokumentami, takimi jak: metryka urodzenia, życiorys,
opinia dziekana i prezenta od kolatora parafii. Wszystkie te dokumenty, po rozpatrzeniu
przez władze diecezjalne w Chełmie, przesyłane były do władz wojewódzkich administracji
państwowej, które jeśli nie znalazły przeszkody, przesyłały je do Komisji Rządowej Spraw
Wewnętrznych i Duchownych w Warszawie. Tam była podejmowana ostateczna decyzja, po
której, jeżeli była pozytywna, kandydat składał stosowną przysięgę i dopiero wówczas był
„instalowany” na proboszcza przez odpowiedniego dziekana. Wszystkie te zabiegi wymagały
kosztów, czasu i niekoniecznie kończyły się powodzeniem. Zob.: W. K o ł b u k, Duchowieństwo
unickie w Królestwie Polskim…, s. 65–77.
70
Wikariusz, łaciński vicarius – zastępca działający w czyimś imieniu. Zob. J. S o n d e l,
Słownik łacińsko-polski dla prawników i historyków, Kraków 1997, s. 989. W języku słowiańskim:
vikar, pomožni duhovnik (ksiądz pomocniczy). Zob. F. V o d n i k, Słownik polsko-słoweński,
Ljubljana 1977, s. 1030.
71
W języku łacińskim coadiutor (koadiutor) to współpracownik, pomocnik. Zob.
A. J o u g a n, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań–Warszawa–Lublin 1958, s. 116. „W szczególności Koadjutor, którego osoba duchowna dla podeszłości wieku, lub dla starości przybiera, wyznaczając po śmierci swojej następcą na urzędzie”. Zob. S. B. L i n d e, Słownik języka
polskiego, t. 6, Lwów 1860, s. 390.
72
Słownik polsko-cerkiewnosłowiańsko-ukraiński Teodora Witwickiego z połowy XIX wieku, oprac.
J. Dzendzeliwski, Warszawa 1997, s. 107, 326.
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mywani byli wyłącznie z prowizji plebanów, którzy określali wikariuszowi
i kooperatorowi należną pensję. Ze względu na stałe zmniejszanie się liczby
duchowieństwa unickiego liczba takich pomocników była niewielka, a okres
ich pracy był zazwyczaj krótki. Najczęściej wynosił od kilku miesięcy do
jednego, dwu, rzadko kilku lat.
Odtworzenie pełnej obsady cerkwi w Hubinku w badanym okresie jest
niemożliwe z powodu luk w źródłach, wynikających zarówno ze zniszczeń,
jak i wcześniej wspomnianego braku skłonności Kościoła wschodniego do
trwałego dokumentowania swojej organizacji i działalności. W przypadku tej parafii stwierdzono dwóch parochów. Pierwszym, odnotowanym
w 1743 r., był ks. Grzegorz Sulimowicz, który w czasie wizytacji miał 37
lat73. W związku z tym można być pewnym, że urodził się on około 1706 r.
Drugim, odnotowanym w 1761 r., był paroch Aleksander Jaroszewicz,
o którym poza personaliami prawie nic nie wiadomo74. W dekrecie po
wizytacji wizytator nakazał mu zakupić srebrne: puszkę, kielich i łyżeczkę
oraz „szafkę na oleje sacra sporządzić”.
Podstawowym obowiązkiem duszpasterskim było odprawianie nabożeństw cerkiewnych i udzielanie posług religijnych (chrzty, śluby,
grzebanie zmarłych, spowiedź). Ważnym elementem pracy księdza było
nauczanie prawd wiary. Sprowadzało się to do niedzielnego i świątecznego odmawiania pacierza i katechizacji ludu. Plebani byli zarządcami
majątku parafialnego. Ponadto do ich obowiązków należało prowadzenie
akt stanu cywilnego, wykonywanie rozporządzeń władz zwierzchnich,
a także dawanie wiernym przykładu moralnego prowadzenia się i wzorców chrześcijańskiego życia. Z reguły duchowni wypełniali te powinności
w sposób prawidłowy, zgodnie z zasadami Cerkwi, chociaż zdarzały się
odstępstwa w tym zakresie.
Niestety, nie dysponujemy zbyt bogatym materiałem źródłowym, świadczącym o pracy duszpasterskiej księży w parafii w Hubinku. Pierwsze,
a zarazem ostatnie dane w tym zakresie pochodzą z protokołu wizytacji z 1761 r.75. Odnotowano tam, że pleban „naukę duchową co święta
i niedziele po mszy, a katechizm po obiedzie” z wiernymi studiował. Jak
pokazała wizytacja, nie wszyscy z tych nauk korzystali, skoro wizytujący
parafię pod karą kanoniczną zabronił plebanowi udzielać ślubów osobom
„nieumiejącym przedniejszych artykułów wiary świętej [i] katechizmu”.
Odwiedzający wówczas parafię biskup M. Ryłło nakazał parochowi, żeby
w wolnym czasie odbył ośmiodniowe rekolekcje u „reformatów kryłowskich”76.
APL, ChKGK, sygn. 107, k. 267.
Tamże, sygn. 110, s. 472.
75
Tamże.
76
Na temat rekolekcji kapłańskich zob. W. B o b r y k, Duchowieństwo unickiej diecezji
chełmskiej w XVIII wieku, Lublin 2005, s. 72–74.
73
74
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WIERNI

ZAKOŃCZENIE

Istotnym czynnikiem mającym wpływ na funkcjonowanie parafii jest
liczba wiernych, którzy ją tworzą. Niestety, informacje dotyczące unitów
w parafii Hubinek są dość ubogie. Pierwszych danych w tym zakresie
dostarcza protokół sporządzony po wizytacji w 1743 r., gdzie zaznaczono,
że parafia obejmowała wieś Hubinek, którą zamieszkiwało 10 parafian77.
Dalszych danych dostarcza protokół wizytacji z 1761 r.78. Jak wynika
z zapisu źródłowego, struktura organizacyjna parafii nie uległa zmianie,
wzrosła natomiast liczba wiernych do około 60 „sposobnych do spowiedzi”. Ujawnione źródła nie podają jednak przyczyny tak nagłego wzrostu
unitów w tej parafii. Pozostaje jedynie domniemywać, że mogło to mieć
związek ze wzmożonym osadnictwem lub też ze zwiększoną liczbą urodzeń. Oczywiście wykaz wiernych przystępujących do poszczególnych
sakramentów nie pozwala nam na określenie liczby parafian, ale może
dostarczyć podstawowych informacji o stanie i dynamice zaludnienia
parafii, a także umożliwia opisanie jej struktury demograficznej. Jednakże
wyciąganie na tej podstawie wniosków na temat liczby wiernych w parafii nie jest pewne i może prowadzić do dużych nieścisłości. Mając tego
typu dane i chcąc oszacować ogólną liczbę wiernych, należy (za Cezarym
Kuklo) do komunikujących doliczyć co najmniej 25% wiernych, gdyż taką
liczbę stanowiły dzieci młodsze79. Stosując ten wskaźnik, można określić,
że w roku 1743 parafia liczyła około 13, a w 1761 r. około 75 wiernych.
Jednym z najistotniejszych aspektów charakterystyki społeczności parafialnej pozostaje zagadnienie kształtowania się jej poziomu religijnego
i moralnego. Niestety, w przypadku omawianej parafii nie dysponujemy
źródłami, które pozwoliłyby na określenie stanu religijności tamtejszej
wspólnoty wiernych. W przebadanym materiale źródłowym odnaleziono tylko jedną, pośrednią informację na ten temat. Zapis w dekrecie po
wizytacji z 1761 r. pozwala wnioskować, że niektórzy wierni nie znali
podstaw wiary, ponieważ wizytator, biskup M. Ryłło, pozostawił parochowi wskazówkę, że „nie powinien dawać ślubu osobom nieumiejącym
przedniejszych artykułów wiary i [nieznającym] katechizmu”80.

Artykuł jest szkicem dziejów parafii unickiej pw. św. Praksedy Męczenniczki w Hubinku w XVIII w. Na podstawie dotychczas ujawnionych źródeł trudno ustalić jednak czas powstania tej wspólnoty wiernych. Należy
sądzić, że została utworzona po zawarciu unii brzeskiej w miejsce wcześniej
działającej parafii prawosławnej. Dlatego można się jedynie domyślać, że
jednostka ta, podobnie jak i inne parafie w ciągu pierwszych lat istnienia,
otrzymała konieczne podstawy ekonomiczne i wyposażenie do obrzędowości
unickiej. Można także być pewnym, że paramenty liturgiczne zmieniały
się i były uzupełniane przez okres funkcjonowania parafii.
Niewiele wiadomo na temat warunków mieszkaniowych parocha (źródła
bardzo lakonicznie wspominają o tym tylko raz). Podobnie przedstawia się
sytuacja w przypadku budynków gospodarczych. Także dane dotyczące
liczby wiernych są bardzo ubogie. Określenie liczby wiernych jest szczególnie trudne dla XVIII stulecia, kiedy wizytatorzy nie badali szczegółowo
tego zjawiska, kontentując się jedynie pobieżnymi wyliczeniami. Podobna
sytuacja ma miejsce także w obsadzie cerkwi, gdyż ustalono tylko dwóch
duchownych.
Kończąc, należy mieć nadzieję, że artykuł nie zamyka tematu, a odkrycie
wcześniejszych źródeł pozwoli na pogłębienie wiadomości o funkcjonowaniu tej parafii w XVII stuleciu.

77
78
79
80

APL, ChKGK, sygn. 107, k. 267.
Tamże, sygn. 110, s. 472.
C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 74.
APL, ChKGK, sygn. 110, s. 472.
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ABSTRACT
Janusz Frykowski
THE HISTORY OF SAINT PRAXEDES THE MARTYR UNIATE PARISH
IN HUBINEK IN THE LIGHT OF THE EIGHTEENTH CENTURY CHURCH
VISITATIONS
Hubinek, a tiny country village, is situated in Ulhowek commune in the poviat of Tomaszow
in Lubelskie province. The first written record dates back to 1439–1449, when Bartlomiej from
Hubin provided a loan guarantee to Laszcz from Kryszyn. Saint Praxedes the Martyr Uniate
parish in that village functioned until the end of the eighteenth century. The introduction of
this paper provides some general information about its geographical location, its size and the
place within the Church hierarchical structure. Having analyzed post-visitation protocols left
by bishops of Chelm not only is the look of the wooden parish church recreated along with
its fixtures and fittings but also the look of the presbytery and ancillary buildings is outlined.
Furthermore, ecclesiastical benefice and its fluctuation in the particular period this research
paper is focused on is estimated. Not only are the details of parochs (parish priests) working
in this particular parish established but also the number of parishioners is estimated.
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Wojciech Jaworski
(Sosnowiec)

LEGALNE ORGANIZACJE SPOŁECZNE
W POWIECIE TOMASZOWSKIM DO 1914 ROKU

Do połowy XIX w. życie społeczne w miastach, osadach i wsiach
w Królestwie Polskim koncentrowało się wokół parafii kościołów chrześcijańskich i okręgów bożniczych. Realizowały one nie tylko cele religijne,
ale także dobroczynne, oświatowe i kulturalne. Tylko rzemieślnicy należeli
tradycyjnie do cechów, które obok funkcji organu samorządu zawodowego,
wypełniały cele samopomocowe, charytatywne, towarzyskie i kulturalne.
Jedynie w Warszawie, niektórych miastach gubernialnych i powiatowych
oraz miastach Łódzkiego Okręgu Przemysłowego powstały w pierwszej
połowie XIX w. towarzystwa dobroczynne i lekarskie, resursy oraz stowarzyszenia strzeleckie1.
Ukazy o uwłaszczeniu chłopów z 1864 r. zakończyły w Królestwie
Kongresowym proces uzyskiwania przez nich pełni praw. Stali się oni
podmiotem życia społecznego obok innych warstw. Ogólny wzrost liczby
ludności oraz stałe podnoszenie się poziomów jej dochodów i wykształcenia
spowodowało w drugiej połowie XIX w. upadek podstawowych struktur
kościołów i związków wyznaniowych jako głównych ośrodków życia
społecznego, szczególnie w osadach i miastach. Zaczęło powstawać coraz
więcej różnego typu organizacji, co było uwarunkowane także poszerzaniem się zasięgu społecznego zjawiska „czasu wolnego”, który wcześniej
dostępny był głównie warstwom wyższym, a wówczas stopniowo obejmował warstwy średnie i następnie niższe.
Po upadku powstania styczniowego wobec prób tworzenia organizacji
społecznych w Królestwie Polskim administracja państwowa prowadziła
politykę ograniczania. Została ona wzmocniona w czasie reakcyjnych rządów cesarza Aleksandra III (1881–1894). W pierwszym okresie panowania
Mikołaja II (1894–1905) władze państwowe wprowadziły regulowanie legalizacji i zasad działalności formalnych struktur życia społecznego. Prawo
1
W. J a w o r s k i, Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach
1864–1914, Sosnowiec 2006, s. 19–68.
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legalizowania organizacji społecznych należało pierwotnie do cesarza, który
upoważniał niekiedy jednorazowo w tym zakresie wybranych wyższych
urzędników państwowych. Początkowo przy zatwierdzaniu ich statutów
stosowano zasadę precedensu, zastępowaną przez statuty wzorcowe dla
poszczególnych typów organizacji, opracowane przez urzędy centralne.
Cesarz przekazywał stopniowo uprawnienia legalizacji właściwym ministrom,
głównie spraw wewnętrznych. Do początku panowania Mikołaja II statuty
wzorcowe były rzadko wykorzystywane. Po roku 1896 zmieniono w większości dawne i wprowadzono nowe statuty wzorcowe. Jednocześnie z prawa
zatwierdzania poszczególnych typów organizacji społecznych rezygnowały
urzędy centralne Cesarstwa Rosyjskiego na rzecz właściwych gubernatorów.
Wydany w następstwie wybuchu rewolucji manifest Mikołaja II z 17/30
października 1905 r. zapowiedział między innymi liberalizację życia
społeczno-politycznego w Cesarstwie Rosyjskim, a tymczasowe przepisy
o stowarzyszeniach i związkach z 4/17 marca 1906 r. ułatwiły zakładanie
i funkcjonowanie organizacji społecznych. Przepisy te regulowały zasady
legalizacji i działalności wszelkiego typu stowarzyszeń z wyjątkiem religijnych oraz prowadzących dochodową działalność gospodarczą. Prawo
legalizowania organizacji przekazano powstałym na ich podstawie urzędom
gubernialnym do spraw stowarzyszeń i związków. Istniała możliwość
przyjęcia do wiadomości przez urząd faktu powstania organizacji lub
zatwierdzenie statutu, co nadawało jej osobowość prawną.
W wyniku reformy administracyjnej Królestwa Polskiego z 1867 r.
z południowej części dawnego powiatu (obwodu) zamojskiego utworzono
nowy, tomaszowski, w guberni lubelskiej. W roku 1912 powstała nowa
gubernia chełmska i zmieniono granice guberni lubelskiej. Powiat tomaszowski włączono w całości w granice guberni chełmskiej. Pod względem
społeczno-ekonomicznym powiat miał charakter rolniczy z małą liczbą
zakładów przemysłowych, głównie przetwarzających płody rolne. Na
obszarze powiatu istniały liczne wielkie majątki ziemskie. W jego granicach było tylko jedno miasto Tomaszów Lubelski. Dawne miasta: Jarczów,
Komarów (obecnie Komarów-Osada), Łaszczów i Tyszowce utraciły prawa
w 1868 r. i zostały przekształcone w osady. Stolica powiatu pełniła funkcje
administracyjne i handlowo-usługowe o zasięgu regionalnym. Osady były
ośrodkami o lokalnym znaczeniu handlowym i rzemieślniczym. Najliczniejszą
warstwą społeczną wśród mieszkańców powiatu byli chłopi. Duży odsetek
stanowili także robotnicy rolni pracujący w majątkach ziemskich. Kupcy
i rzemieślnicy koncentrowali się w mieście i osadach. Nielicznymi warstwami byli ziemianie oraz robotnicy przemysłowi pracujący w zakładach
rzemieślniczych i fabrykach. Z uwagi na charakter miasta w Tomaszowie
mieszkali urzędnicy państwowi i osoby wykonujące wolne zawody. Pod
względem religijnym wśród ludności powiatu tomaszowskiego największą

Źródła archiwalne zgromadzono ze środków finansowych Komitetu Badań Naukowych
w ramach projektu „Przemiany legalnego życia społecznego w Królestwie Polskim w latach
1864–1914” realizowanego w latach 1999–2002, grant nr 1 H01G 035 17. Wobec obowiązywania w Królestwie Kongresowym od 1867 r. kalendarza juliańskiego zastosowano podwójną
datację, uwzględniając kalendarz gregoriański. Występujące nazwy miejscowości mają obecne
brzmienie.
3
M. M ą d z i k, Od powstania styczniowego do końca I wojny światowej. 1866–1918, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 307–351.
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grupą byli prawosławni (do 1875 r. grekokatolicy), ale duży udział posiadali także katolicy. Wyznawcy judaizmu stanowili trzecią pod względem
liczebności grupę. Ewangelicy byli nieliczni. Katolicy i prawosławni,
wśród których od przełomu XIX i XX w. kształtowała się odpowiednio
polska i ukraińska nowoczesna świadomość narodowa, mieszkali głównie
we wsiach. Żydzi koncentrowali się w Tomaszowie i osadach, stanowiąc
większość ich mieszkańców. W stolicy powiatu mieszkała grupa Rosjan
związana z administracją państwową.
Podstawę źródłową do dziejów organizacji społecznych w powiecie
tomaszowskim w drugiej połowie XIX w. stanowią archiwalia proweniencji
państwowej. Akta dotyczące organizacji społecznych w guberni lubelskiej
i chełmskiej zostały w części uporządkowane niezgodnie z zasadami archiwistyki. Włączono je głównie – niezależnie od sposobu, miejsca i czasu
wytworzenia – do zespołów archiwalnych Urzędów Gubernialnych do
spraw Stowarzyszeń i Związków w Lublinie oraz Chełmie. Znajdują się
one także w zespołach – Kancelaria Gubernatora Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski, które w latach 1912–1913 wypełniały obowiązki urzędów
kształtującej się wówczas guberni chełmskiej. W Archiwum Państwowym
w Lublinie są przechowywane zespoły „Lubelski Urząd Gubernialny do
spraw Stowarzyszeń” (1906–1915), „Chełmski Gubernialny Urząd do spraw
Stowarzyszeń” (1912–1915), „Kancelaria Gubernatora Lubelskiego” (1866–
1917) i „Rząd Gubernialny Lubelski – Wydział Administracyjny – Referat I
inspektorsko-nadzorczy” (1867–1915). Stan zachowania zespołów jest dobry.
Ich uzupełnieniem jest szczątkowo zachowany zespół „Kancelaria GenerałGubernatora Warszawskiego” (1874–1917), przechowywany w Archiwum
Głównym Akt Dawnych w Warszawie, oraz dobrze zachowany „Warszawski
Gubernialny Urząd do spraw Stowarzyszeń” (1906–1917) w Archiwum
Państwowym w Warszawie. Pierwszy urząd pośredniczył w wymianie
korespondencji między gubernatorami a urzędami centralnymi Cesarstwa
Rosyjskiego, a także nadzorował działalność organizacji społecznych,
szczególnie do 1905 r. W drugim urzędzie legalizowano działalność stowarzyszeń z siedzibą w Warszawie, w tym o zasięgu ogólnokrajowym2.
Organizacje społeczne działające w powiecie tomaszowskim do wybuchu I wojny światowej były w części wzmiankowane. Historię społeczną
Tomaszowa w drugiej połowie XIX w. ukazał Marek Mądzik3, Komarowa
2
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i okolic – Anna Kupiec-Niedźwiedź i Józef Niedźwiedź4, Łaszczowa i okolic – Janusz Frykowski, Ewa Niedźwiedź i J. Niedźwiedź5, a Tyszowiec
i okolic – E. Niedźwiedź, J. Niedźwiedź i J. Frykowski6. Przedstawiono
także dzieje ochotniczych towarzystw pożarnych7.
Znaczną rolę w narodzinach spółdzielczości spożywców w Królestwie
Polskim odegrała dominująca wówczas ideologia pozytywizmu. Celem
tego typu organizacji było prowadzenie sklepów, które miały sprzedawać
dobrej jakości towary spożywcze i podstawowego użytku po umiarkowanych cenach. Ich członkowie posiadali udziały i uczestniczyli w podziale
zysków. W roku 1878 grupa mieszczan polskich próbowała założyć stowarzyszenie spożywców w Tomaszowie, co spotkało się z odmową ze
strony gubernatora8.
Wybuch kryzysu w rolnictwie pogorszył położenie materialne najemnych pracowników umysłowych wielkich gospodarstw. Chcieli oni
w latach 1883–1884 założyć najpierw stowarzyszenie oficjalistów majątków ziemskich w guberni lubelskiej z siedzibą w Tomaszowie, a potem
towarzystwo pomocy wzajemnej prywatnych oficjalistów i służących. Po
wstępnej akceptacjach gubernatora lubelskiego i generała-gubernatora
warszawskiego nastąpiła odmowa. Było to następstwem narastania reakcji
na szczytach administracji państwowej9.
Celem Towarzystwa Kolonii Rolniczych i Przytułków Rzemieślniczych
w Królestwie Polskim z siedzibą w Warszawie było prowadzenie ośrodków, w których nauczano zawodów rolniczych i rzemieślniczych młodzież zagrożoną wykolejeniem. Przed rokiem 1895 powstał jego oddział
w Tomaszowie, kierowany początkowo przez Zdzisława Rulikowskiego,
a od 1897 r. Tadeusza Kicińskiego. Jego działalność koncentrowała się
na urządzaniu odczytów o przestępczości wśród młodzieży i koncertów,
w czasie których zbierano pieniądze na prowadzenie ośrodków10.
Postęp naukowo-techniczny i technologiczny wymuszał modernizację
warsztatów rzemieślniczych, przedsiębiorstw handlowych i gospodarstw
rolnych. Niezbędne okazały się kredyty, a praktycznie nie istniała wówczas
4
A. K u p i e c - N i e d ź w i e d ź, J. N i e d ź w i e d ź, Dzieje miejscowości gminy Komarów-Osada powiat zamojski, Lublin 2003.
5
J. F r y k o w s k i, E. N i e d ź w i e d ź, J. N i e d ź w i e d ź, Dzieje miejscowości gminy
Łaszczów powiat tomaszowski, Łaszczów–Zamość 2004.
6
E. N i e d ź w i e d ź, J. N i e d ź w i e d ź, J. F r y k o w s k i, Dzieje miejscowości gminy
Tyszowce powiat tomaszowski, Tyszowce–Zamość 2008.
7
Ochotnicze straże pożarne, [w:] Straże pożarne powiatu tomaszowskiego, Tomaszów Lubelski
2011, s. 15–286.
8
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Rząd Gubernialny Lubelski – Wydział
Administracyjny – I Referat inspektorsko-nadzorczy (dalej: RGL-Adm I), sygn. 1878:79.
9
APL, RGL-Adm I, sygn. 1883:372.
10
APL, Kancelaria Gubernatora Lubelskiego (dalej: KGL), sygn. 1896:335, 1897:152.

90

Rocznik Tomaszowski 4

Legalne organizacje społeczne w powiecie tomaszowskim...

dostępna sieć banków. Operacje finansowe w większości skupione były
w rękach kupców żydowskich pobierających wysokie opłaty. Wymuszało
to tworzenie towarzystw udzielających niskooprocentowanych pożyczek.
Władze państwowe zdawały sobie sprawę z istniejących potrzeb. Minister
finansów 13/25 kwietnia 1896 r. zatwierdził statut wzorcowy towarzystw
pożyczkowo-oszczędnościowych, który nadawał mu także prawo wyłączności ich legalizacji. Miały one gromadzić składki i wkłady członkowskie oraz udzielać niskooprocentowanych pożyczek, a w wyjątkowych
wypadkach mogły udzielać drobnych zapomóg. Organami towarzystw
były zebrania ogólne członków, zarząd i rada, która miała kompetencje
kontrolne. Generał-gubernator warszawski 30 grudnia 1898 r./11 stycznia
1899 r. ograniczył możliwość zakładania towarzystw do miast i wielkich
osad, a zabronił zakładać je we wsiach11.
Z inicjatywy mieszczan i ziemian minister finansów zatwierdził w 1899 r.
statut Towarzystwa Pożyczkowo-Oszczędnościowego w Tyszowcach. Na
wiceprezesa jego zarządu wybrano zarządcę majątku ziemskiego Marcina
Maciejewskiego. Początkowo liczba członków sięgała tylko 14 osób i groziła
jego likwidacja12.
W latach 1875–1879 urzędnicy powiatowi próbowali doprowadzić do
powstania klubu towarzyskiego (resursy) w Tomaszowie. Ponieważ przedkładane projekty statutu nie były zgodne z wzorcowym z 29 listopada/
11 grudnia 1875 r., generał-gubernator warszawski odmówił przekazania
ich do legalizacji ministrowi spraw wewnętrznych. Do kwestii utworzenia
Zebrania Towarzyskiego w Tomaszowie powróciła w 1904 r. grupa urzędników powiatowych i ziemian. Doprowadziła ona do zatwierdzenia jego
statutu 20 lipca/2 sierpnia 1905 r. przez ministra spraw wewnętrznych.
Był on zgodny z nowym statutem wzorcowym dla resurs w Królestwie
Polskim z 6/18 czerwca 1890 r. Zgodnie z nim organami resurs były zarządy
wykonawcze, kontrolne komisje rewizyjne i ogólne zebrania członków, którymi mogli być tylko mężczyźni. Członkowie dzielili się na rzeczywistych,
płacących składki członkowskie, i honorowych, wybieranych za szczególne
zasługi. Prawo legalizacji należało do ministra spraw wewnętrznych. Co
najmniej ½ składu zarządu mieli stanowić Rosjanie, w jego skład wchodził
bez wyborów naczelnik powiatu, zakazano działalności w święta Cerkwi
prawosławnej oraz wprowadzono obowiązkowy język rosyjski używany
w klubie i dokumentacji. Celem organizacji towarzyskich było zapewnienie
swoim członkom możliwości przyjemnego spędzania wolnego czasu. Ich
działalność koncentrowała się na utrzymaniu sal klubowych oraz czytelni
11
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Kancelaria Generał-Gubernatora Warszawskiego (dalej: KGGW), sygn. 6512; Zbiór praw obowiązujących w guberniach
Królestwa Polskiego, seria II, wyd. S. Godlewski, t. 23, Warszawa 1896, s. 510–559.
12
APL, KGL, sygn. 1899:141; 1909:8.
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prasy i książek. Resursy prenumerowały liczne tytuły prasy oraz gromadziły książki, z których korzystano na miejscu. Za zgodą gubernatorów
okazjonalnie urządzano w nich wieczory muzyczne, literackie i teatralne13.
Władze zdawały sobie sprawę ze wzrostu zainteresowania społecznego
zakładaniem stowarzyszeń spożywców. Spowodowało to zatwierdzenie przez ministra spraw wewnętrznych 13/25 maja 1897 r. ich statutu
wzorcowego dla Cesarstwa Rosyjskiego. Prawo legalizacji pozostawił on
w swojej gestii. Organami spółdzielni były zebranie członków oraz pochodzące z wyborów wykonawczy zarząd i kontrolna komisja rewizyjna.
Minister 28 lutego/12 marca 1898 r. rozciągnął obowiązywanie statutu
na Królestwo Polskie. Wobec zwiększającej się liczby podań 5/18 maja
1904 r. przekazał on prawo zatwierdzania statutów tego rodzaju spółdzielni
właściwym gubernatorom14. Od roku 1906 wnioskodawcy wykorzystywali
przy wnoszeniu podań drukowane projekty statutów.
Wybuch rewolucji w 1905 r. oraz liberalizacja życia społecznego zaktywizowały mieszkańców powiatu tomaszowskiego, szczególnie chłopów
polskich i ukraińskich. Okres legalizowania organizacji społecznych przez
władze państwowe był krótki.
Polscy właściciele ziemscy wraz z księżmi rzymskokatolickimi byli
założycielami Stowarzyszenia Spożywców w Tomaszowie, którego statut
zarejestrowano 12/25 października 1910 r. W latach 1913–1914 skupiało ono
od 131 do 149 członków15. Polscy kupcy i rzemieślnicy oraz osoby wykonujące wolne zawody doprowadzili do zatwierdzenia statutów Stowarzyszeń
Spożywców w Komarowie 23 listopada/6 grudnia 1907 r.16, Tyszowcach 8/21
lutego 1908 r.17 i w Łaszczowie 22 marca/4 kwietnia 1911 r.18. W ostatniej
osadzie założycieli wsparło hrabiostwo Izabela i Aleksander Szeptyccy,
a statut spółdzielni ograniczał członkostwo do chrześcijan.
Chłopi polscy utworzyli Stowarzyszenia Spożywców we wsiach:
Tarnawatka, zalegalizowane 24 stycznia/6 lutego 1907 r.19 i 28 lutego/
12 marca 1912 r.20, Nabróż „Społem” – 20 kwietnia/3 maja 1907 r. (z dniem
1/14 grudnia 1908 r. siedzibę przeniesiono do wsi Tuczapy – powiat hrubieszowski)21, Honiatycze „Ekonomia” – 20 czerwca/3 lipca 1907 r.22, Poturzyn
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„Przyszłość” – 3/16 września 1907 r.23, Niewirków – 10/23 maja 1908 r.24,
Łachowce – 14/27 maja 1908 r.25, Kotlice – 3/16 lipca 1908 r.26, Przewale
– 7/20 stycznia 1909 r.27, Dub28 i Czartowczyk29 jednocześnie – 9/22 kwietnia
1909 r., Justynówka – 6/19 maja 1910 r.30, Podhorce – 22 października/
4 listopada 1910 r.31, Paary – 9/22 listopada 1910 r.32, Janówka „Oszczędność”
– 1/14 kwietnia 1911 r.33, Wolica Śniatycka – 17/30 kwietnia 1912 r.34,
Dzierążnia – 19 lipca/1 sierpnia 1912 r.35, Nedeżów – 18 września/
1 października 1912 r.36, Typin – 10/23 listopada 1912 r.37, Wożuczyn –
26 listopada/9 grudnia 1912 r.38, Gródek – 15/28 lutego 1913 r.39, Niemirówek
– 27 lutego/12 marca 1913 r.40, Majdan Mały – 28 marca/10 kwietnia
1913 r.41 i Majdan Wielki – 18/31 lipca 1913 r.42. We wsiach Kotlice,
Łachowce i Poturzyn chłopów wsparli ziemianie, Dub – zarządca folwarku, Dzierążnia – ksiądz katolicki, a Nabróż – ksiądz i ziemianin. Statuty
stowarzyszeń we wsiach: Gródek, Justynówka, Nabróż, Nedeżów, Paary,
Tarnawatka z 1907 r. ograniczały członkostwo do chrześcijan. Wskazuje
to, że jedną z przyczyn ich tworzenia była niechęć chłopów polskich
do handlarzy żydowskich. Potwierdzają to stwierdzenia w podaniach
z Nedeżowa i Typina, że kupcy żydowscy sprzedają niskiej jakości towary
w wysokich cenach. Organizacje w Czartowczyku w 1910 r. i Podhorcach
w 1914 r. uległy samolikwidacji z powodu małej liczby członków. Prezesami
zarządów spółdzielni byli we wsiach: Kotlice – ziemianin Jan Rulikowski
(1909), Nabróż/Tuczapy – ziemianin Jan Chrzanowski (1909), Podhorce –
Jan Kuźmicz (1911), Tarnawatka z 1912 r. – Emilia Giżycka (1912–1914),
a Wożuczyn – ks. Kazimierz Łuczyński. Wydaje się, że w polskich spo-
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łecznościach wiejskich dominował solidaryzm społeczny. Nie powiodła się
próba utworzenia spółdzielni przez chłopów polskich w Telatynie w 1914 r.
z powodu uchybień formalnych43.
Prawdopodobnie chłopi polscy byli założycielami Stowarzyszenia
Spożywców we wsi Rzeplin powstałego w 1908 r.44.
Chłopi ukraińscy doprowadzili do zalegalizowania Stowarzyszeń
Spożywców we wsiach: Telatyn – 19 marca/1 kwietnia 1909 r.45, Chodywańce46
i Jurów47 jednocześnie – 15/28 maja 1907 r., Szlatyn48 i Witków pod nazwą „19 lutego 1864 r.”49 jednocześnie – 12/25 kwietnia 1911 r., Hopkie50
i Podlodów51 jednocześnie – 12/25 lutego 1913 r., Łykoszyn – 20 grudnia
1913 r./2 stycznia 1914 r.52, Radków – 28 stycznia/10 lutego 1914 r.53
i Łachowce – 24 kwietnia/6 maja 1914 r.54. W Szlatynie chłopów wsparł
ksiądz prawosławny, w Chodywańcach i Jurowie – księża i nauczyciele,
w Witkowie – ksiądz i psalmista, a w Łachowcach i Łykoszynie – nauczyciele. Statuty spółdzielni w Hopkiem i Podlodowie ograniczały członkostwo
do chrześcijan, co wskazuje na niechęć chłopów ukraińskich do kupców
żydowskich.
Doszło do współpracy chłopów polskich i ukraińskich przy zakładaniu
Stowarzyszeń Spożywców „Związek” we wsi Perespa, zarejestrowanego
21 lutego/6 marca 1909 r.55, oraz Wierszczyca, 9/22 kwietnia 1909 r.56.
W drugiej wsi wśród założycieli znalazł się ksiądz prawosławny, a prezesem zarządu spółdzielni był Łuka Cymbała (1909).
W roku 1907 władze państwowe powróciły do wcześniejszego projektu
wyodrębnienia z Królestwa Polskiego jego południowo-wschodniej części
i włączenia bezpośrednio do Cesarstwa Rosyjskiego. Obszar ten miał być
poddany przyspieszonej rusyfikacji. Jej narzędziem miały stać się również
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45
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spółdzielnie spożywców skupiające ludność wyznania prawosławnego.
Władze państwowe prawdopodobnie zaczęły zachęcać Ukraińców do
składania podań o rejestrację spółdzielni spożywców wraz ze specjalnie
przygotowanymi drukowanymi formularzami statutów, które od wzorcowego z 1897 r. różniły się w dwóch kwestiach: wprowadzały one nazwę
„rosyjskie ludowe stowarzyszenia spożywców” oraz ograniczały członkostwo
do chrześcijan. Pierwsza zmiana nawiązywała do „teorii oficjalnej ludowości” Siergieja Uwarowa z 1832 r., obowiązującej w Cesarstwie Rosyjskim
do chwili upadku. Wskazywano w niej, że Ukraińcy stanowią integralną
część ludu (narodu) rosyjskiego, jednak bez ograniczania członkostwa do
Rosjan. Natomiast druga zmiana miała prawdopodobnie odwoływać się
do historycznie uwarunkowanej wśród ludności ukraińskiej niechęci do
Żydów, bowiem w południowo-wschodniej części Kongresówki praktycznie
tylko wyznawcy judaizmu nie mogli być formalnie ich członkami. Ukraińcy
korzystali z proponowanych formularzy, licząc na szybką rejestrację spółdzielni, a może ulegając naciskom urzędników.
Chłopi wyznania prawosławnego doprowadzili do zatwierdzenia statutów Rosyjskich Ludowych Stowarzyszeń Spożywców zatwierdzonych
w Tyszowcach 20 grudnia 1910 r./2 stycznia 1911 r.57 oraz we wsiach:
Stara Wieś – 21 grudnia 1910 r./3 stycznia 1911 r.58, Nabróż – 18/31
stycznia 1911 r.59, Steniatyn – 31 stycznia/13 lutego 1911 r.60, Nowosiółki
„Oszczędność” – 9/22 lutego 1911 r.61, Posadów – 21 lutego/6 marca
1911 r.62, Ratyczów – 7/20 marca 1911 r.63, Kmiczyn – 15/28 marca 1911 r.64,
Czartowiec – 20 września/3 października 1911 r.65, Żerniki – 31 października/13 listopada 1911 r.66, Pieniany – 10/23 stycznia 1912 r.67, Wasylów
„Nadzieja” – 15/28 lutego 1912 r.68, Czermno – 31 sierpnia/13 września
1912 r.69 i Grodysławice „Nadzieja” – 30 listopada/13 grudnia 1912 r.70.
Zdecydowana większość rosyjskich ludowych stowarzyszeń spożywców
powstała przed utworzeniem guberni chełmskiej, co miało uzasadniać jej
wyodrębnienie. Panującą wówczas wśród chłopów prawosławnych niechęć
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do kupców żydowskich potwierdza stwierdzenie w podaniu wniesionym
ze Starej Wsi. Handel w tej wsi miał znajdować się w rękach Żydów,
którzy sprzedawali drogo złej jakości towary. W Kmiczynie, Posadowie
i Tyszowcach chłopów wsparli księża prawosławni, w Grodysławicach
oraz Żernikach – księża i psalmiści, w Czermnie, Nabrożu, Steniatynie
i Starej Wsi – księża i nauczyciele, w Czartowcu i Nowosiółkach – księża,
psalmiści i nauczyciele, a w Ratyczowie – nauczyciel.
Władze państwowe starały się wykorzystywać zakładanie przez chłopów
ukraińskich stowarzyszenia spożywców do ich rusyfikacji, co wiązało się
z utworzeniem guberni chełmskiej. Wykorzystywano do tego prawosławne duchowieństwo i nauczycieli. Znaczna część przedstawicieli obu grup
uczestniczyła jednak w zakładaniu niezależnych organizacji ukraińskich.
Wydaje się, że wśród prawosławnego duchowieństwa i nauczycieli istniał
podział na grupę lojalistycznie ustosunkowaną do władz państwowych
oraz sympatyków rodzącego się życia społecznego Ukraińców. Było to
uwarunkowane ich stanem świadomości narodowej, a wśród księży także
stosunkiem do likwidacji Kościoła greckokatolickiego w 1875 r. Jednak jest
to proces trudny do jednoznacznego określenia.
Przeżywające kryzys rolnictwo skłaniało chłopów i ziemian do zakładania lokalnych organizacji. Zawierano umowy notarialne tworzące rolnicze spółki udziałowe. Dopiero tymczasowe przepisy o stowarzyszeniach
i związkach stały się podstawą rejestracji kółek rolniczych w formie przyjęcia do wiadomości przez władze, że powstały lub zatwierdzenia statutu,
co nadawało im osobowość prawną. Miały one: pomagać w kupowaniu
kwalifikowanych nasion i środków produkcji oraz sprzedaży płodów
rolnych, prowadzić działania oświatowe (odczyty, pogadanki, wycieczki),
zakładać po uzyskaniu dodatkowej zgody sklepy, biblioteki i czytelnie. Ich
organami były: zebranie członków, zarząd i komisja rewizyjna. W większości przypadków zainteresowani wykorzystywali drukowane projekty
statutów aprobowane przez władze.
Chłopi i ziemianie polscy wspólnie byli założycielami kółek rolniczych.
Ich powstanie przyjęły do wiadomości władze we wsiach Nabróż – 30 września/13 października 1906 r. (z dniem 1/14 grudnia 1908 r. przeniesiono
siedzibę do wsi Tuczapy w powiecie hrubieszowskim)71, Ruda Żurawiecka
– 14/27 czerwca 1907 r.72 i Łachowce – 31 stycznia/13 lutego 1908 r.73.
Samodzielnie chłopi polscy doprowadzili do zatwierdzenia statutu Kółka
Rolniczego we wsi Honiatyn 20 marca/2 kwietnia 1914 r.74. Prezesem za-
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rządu kółka w Nabrożu/Tuczapach był ziemianin, wspomniany już Jan
Chrzanowski (1906–1909).
Prawdopodobnie Polacy byli założycielami Kółek Rolniczych zarejestrowanych w Tomaszowie „Tomaszowski Snop”75 i Łaszczowie76 jednocześnie
– 5/18 sierpnia 1908 r. oraz we wsi Justynówka – 7/20 września 1906 r.77.
Władze odmówiły legalizacji kółek rolniczych w Komarowie w 1907 r.78
oraz we wsiach Gródek w 1907 r.79 i Rachanie w 1912 r.80 z powodu uchybień formalnych w podaniach.
Kółka rolnicze założone przez Polaków były zrzeszone w Centralnym
Towarzystwie Rolniczym z siedzibą w Warszawie, zdominowanym politycznie
przez obóz konserwatywno-narodowy. Chłopi liczyli na pomoc materialną,
oświatową i prawno-organizacyjną ze strony centrali warszawskiej. Jego
swoistą delegaturą było Towarzystwo Rolnicze w Lublinie. W roku 1908
powstało Okręgowe Towarzystwo Rolnicze w Hrubieszowie, obejmujące
swym zasięgiem także część powiatu tomaszowskiego81.
Chłopi ukraińscy wiosną 1914 r. rozpoczęli starania o założenie Kółka
Rolniczego w Łaszczowie, którego statut zatwierdzono dopiero 12/25 marca
1915 r.82. Został on oparty na statucie wzorcowym małych towarzystw rolniczych zatwierdzonym przez Zarząd Główny Reform Rolnych i Rolnictwa
18 listopada/1 grudnia 1908 r., który umożliwiał organizacjom zatwierdzonym na jego podstawie prowadzić skup płodów rolnych i ich przetwórstwo oraz tworzyć związki kółek. Początkowo legalizował je sam zarząd.
W Królestwie Polskim został on wprowadzony formalnie zarządzeniem
z 7/20 maja 1911 r., a był adresowany głównie do mieszkających na obszarze przyszłej guberni chełmskiej chłopów prawosławnych, którzy mieli
być poddani rusyfikacji. Wówczas prawo rejestracji przekazano właściwym
gubernatorom83.
Statut wzorcowy dla ochotniczych towarzystw pożarnych zatwierdził
12/24 grudnia 1898 r. minister spraw wewnętrznych. Prawo zatwierdzania
statutów należało do właściwych gubernatorów. Straże mogły powstawać
tylko w miastach i osadach. Wyróżniano cztery kategorie ich członków:
ochotnicy, rzeczywiści, wspierający i honorowi. Ochotnicy nie wnosili
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składek członkowskich, a uczestniczyli czynnie w ćwiczeniach i gaszeniu
pożarów. Członkowie rzeczywiści wpłacali roczne składki oraz mogli
brać udział w szkoleniu i akcjach ratowniczych. Członkowie wspierający
wnosili tylko sumy niższe od wysokości składek rocznych. Członkowie
honorowi byli wybierani dożywotnio przez ogólne zebranie za szczególne zasługi dla towarzystwa. Prawa wyborcze posiadali tylko członkowie
rzeczywiści i honorowi, a także mogli je otrzymać przedstawiciele ochotników i członków wspierających. Najważniejszym organem organizacji było
ogólne zebranie członków posiadających prawa wyborcze. Przewodniczył
mu burmistrz lub wójt. Organem wykonawczym był wybieralny zarząd.
Na jego czele stał prezes, a w skład wchodzili także naczelnik straży i zarządca majątku towarzystwa. Członkiem stałym zarządu był burmistrz
lub wójt. Organizacje zakładane w miastach i osadach pełniły bowiem
funkcje publiczne o dużym znaczeniu. Językiem oficjalnym towarzystwa
był rosyjski, język polski miał charakter nieoficjalny. Statut wzorcowy
z 1898 r. obowiązywał w okresie liberalizacji, a na jego podstawie straże
można było tworzyć także we wsiach. Ochotnicze Towarzystwo Pożarne
w Tomaszowie utworzono w 1907 r.84.
Opierając się na tymczasowych przepisach, drużyny ogniowe mogły
powstawać w małych osadach i wsiach. Zrzeszały one nielicznych członków
i były słabo wyposażone w sprzęt strażacki. Z inicjatywy księdza katolickiego i parafian zalegalizowano na ich podstawie 14/27 kwietnia 1907 r.
Ochotniczą Drużynę Pożarną w Komarowie85. Nie powiodła się próba
założenia z inicjatywy księdza prawosławnego i wiernych ochotniczego
towarzystwa pożarnego w Jarczowie w 1914 r.86.
W okresie liberalizacji powstały nowe organizacje kredytowe. W Tomaszowie „pierwsze” Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe powstało
przed 1906 r., a II Towarzystwo w 1908 r.87. Druga organizacja tomaszowska skupiała Żydów. Prawdopodobnie w 1908 r. utworzono Towarzystwa
Pożyczkowo-Oszczędnościowe w Komarowie i Łaszczowie88. Z inicjatywy
handlarzy wyznania mojżeszowego zarejestrowano po ponad rocznych
staraniach 22 listopada/5 grudnia 1914 r. Żydowskie Towarzystwo
Oszczędnościowo-Kredytowe w Tyszowcach89. Nie powiodła się próba
zalegalizowania takiej organizacji w Tomaszowie w 1914 r.90.
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Wysokość udzielanych kredytów przez towarzystwa pożyczkowo-oszczędnościowe była niewielka wobec potrzeb ziemian. 1/13 maja
1872 r. cesarz wyraził zgodę na statut wzorcowy towarzystw wzajemnego
kredytu, który zatwierdził 31 maja/12 czerwca tego samego roku komitet
ministrów. Ich członkami mogli być właściciele nieruchomości lub papierów
wartościowych, które stanowiły zabezpieczenie pożyczek91. Towarzystwo
Wzajemnego Kredytu w Tomaszowie założono w 1912 r. W latach 1913–1914
należało do niego od 135 do 152 osób92.
Przemiany społeczno-ekonomiczne w XIX w. prowadziły do polaryzacji
majątkowej ludności. Stale rosła liczba ubogich. Z inicjatywy właściciela
majątku hr. Aleksandra Szeptyckiego, proboszcza ks. Kazimierza Levittoux
i osób wykonujących wolne zawody zarejestrowano 9/22 sierpnia 1906 r.
Towarzystwo Dobroczynne Parafii Rzymskokatolickiej w Łaszczowie. Istniała
przy nim biblioteka. Prezesem zarządu była Elżbieta Szeptycka93. Kupcy
i rzemieślnicy wyznania mojżeszowego byli założycielami zalegalizowanego 4/17 czerwca 1912 r. Towarzystwa Pomocy Biednym Chorym Żydom
„Linas Hacedek” w Tomaszowie94 oraz 22 listopada/5 grudnia 1914 r.
Towarzystwa Wspomagania Biednych Chorych Żydów „Linas Hacedek”
w Tyszowcach95. Inicjatywie utworzenia drugiej organizacji przewodził
miejscowy rabin Lejbusz Adamaszek.
Ograniczoną do samopomocy działalność wśród fizycznych pracowników najemnych w Kongresówce prowadziło Stowarzyszenie Pomocy
Wzajemnej Pracowników Rolnych w Warszawie. Jego oddział powiatowy
w Tomaszowie powstał 27 lutego/11 marca 1908 r., podlegał on oddziałowi
wojewódzkiemu w Lublinie96.
Liberalizacja umożliwiła tworzenie legalnych organizacji, mających
zakładać i prowadzić różne rodzaje placówek oświatowych z uwagi na
słabą sieć szkół rządowych i prywatnych. Szczególną wagę przywiązywano do szkół powszechnych i kursów dla analfabetów dorosłych, pragnąc
w ten sposób nie tylko szerzyć oświatę elementarną, ale także kształtować
świadomość narodową warstw niższych. Celem ogólnokrajowej Polskiej
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Macierzy Szkolnej w Warszawie było zakładanie: przedszkoli, szkół elementarnych, średnich i wyższych, kursów dla analfabetów dorosłych,
domów ludowych, szkół przedszkolanek oraz seminariów nauczycielskich.
Początkowo stowarzyszenie miało charakter ponadpartyjny, skupiając
narodowych demokratów, postępowych demokratów i socjalistów, ale
wkrótce zdominowali ją endecy. Jej oddziały powstawały od 19 września/
2 października 1906 r. w Tomaszowie (prezesem zarządu był A. Bohlen),
osadach: Komarów (ks. S. Furmaniak), Łaszczów (ks. K. Levittoux) i Tyszowce
(ks. F. Szyprowski) oraz we wsiach: Dub (ks. S. Ufniarski), Dzierążnia
(ks. J. Stormke), Gródek (ks. J. Bogutyn), Honiatycze (K. Rulikowski),
Kotlice (S. Rulikowski), Nabróż (ks. R. Słabczyński), Niewirków
(F. Płachecki), Poturzyn (F. Świeżawski), Rachanie (ks. W. Rękawek),
Rzeplin (F. Głogowska), Wożuczyn (T. Wydżga). Upadek rewolucji
umożliwił władzom państwowym likwidację organizacji działającej na
rzecz wzmocnienia świadomości narodowej i dążeń niepodległościowych.
Generał-gubernator warszawski 1/14 grudnia 1907 r. zawiesił działalność
Macierzy z powodu stanu wojennego, a 1/14 marca 1908 r. zlikwidował
ją, uzasadniając, że zorganizowała sieć szkół elementarnych i wkroczyła
w kompetencje Ministerstwa Oświaty Ludowej97.
Konkurencją dla endeckiej Polskiej Macierzy Szkolnej było związane
z ruchem socjalistycznym Lubelskie Towarzystwo Krzewienia Oświaty
„Światło”, działające w granicach guberni. Jego oddział w Tomaszowie
utworzono 3/16 października 1906 r.98.
Na początku XX w. panowało przekonanie, że upowszechnienie sztucznie stworzonego języka esperanto pozwoli rozwijać kontakty międzyludzkie w duchu równości. Oddział tomaszowski ogólnokrajowego Polskiego
Towarzystwa Esperanckiego w Warszawie powstał w czerwcu 1913 r.
Prezesem jego zarządu został Samuel Szyflinger99.
Ukraińscy chłopi, którym przewodził nauczyciel, doprowadzili do zarejestrowania 16/29 czerwca 1909 r. Towarzystwa Oświatowego „Trzeźwość”
we wsi Chodywańce. Jego celem była działalność oświatowa krzewiąca
religijność i walkę z pijaństwem. W roku 1910 skupiało ono 30 członków100.
Z inicjatywy ziemian związanych z Centralnym Towarzystwem
Rolniczym powstało ogólnokrajowe Towarzystwo Popierania Przemysłu
Chałupniczego w Królestwie Polskim z siedzibą w Warszawie. Jego celem
97
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był rozwój oświaty zawodowej i działalności gospodarczej wśród chłopów.
24 lutego/9 marca 1910 r. uruchomiło ono kursy koronkarskie w Łaszczowie, którymi kierowała do 1912 r. hr. Eleonora Tyszkiewicz. W roku
1914 warsztaty rzemieślnicze powstały we wsiach Domaniż, Kotlice
i Łachowce101.
Żony właścicieli ziemskich związanych z Centralnym Towarzystwem
Rolniczym i politycznie z endecją były założycielkami Towarzystwa
Zjednoczonych Ziemianek w Warszawie, działającego w całym Królestwie
Polskim. Stawiało ono sobie za cel zaangażowanie kobiet ze wszystkich
warstw społecznych mieszkających na wsi w działalność oświatową i wychowawczą oraz w życie społeczne i ekonomiczne. Oddziały utworzono
we wsiach Rzeplin 3/16 marca 1908 r. i Wożuczyn 8/21 marca 1914 r.102.
W powiecie tomaszowskim w latach 1895–1914 zarejestrowano co najmniej 74 samodzielne organizacje i 25 oddziałów stowarzyszeń o szerszym
zasięgu, w większości ogólnokrajowym, z siedzibą zarządu głównego
w Warszawie. Najwięcej wśród nich było: spółdzielni spożywców – 54,
organizacji kredytowych – 7, kółek rolniczych – 6 oraz stowarzyszeń
oświatowych – 1 samodzielne i 22 oddziały. W okresie regulowania życia społecznego (1894–1906) utworzono tylko 2 organizacje i 1 oddział,
a w okresie liberalizacji (1906–1914) – 72 organizacje i 24 oddziały. Spośród
samodzielnych organizacji: 38 założyli Polacy, 25 – Ukraińcy, 4 – Żydzi,
2 – wspólnie Polacy i Ukraińcy, 1 – wspólnie Polacy i Rosjanie, a o 4 brak
jednoznacznych danych. Pierwsze stowarzyszenia założyli polscy mieszczanie i ziemianie oraz rosyjscy urzędnicy państwowi. Wybuch rewolucji
w 1905 r. zaktywizował społecznie chłopów polskich i ukraińskich. Chłopów,
szczególnie polskich, cechowało poczucie solidaryzmu narodowego. Jego
przejawem była współpraca z duchownymi i ziemianami. W związku
z tworzeniem i wyodrębnieniem guberni chełmskiej z Królestwa Polskiego
administracja państwowa starała się wykorzystać dążenie chłopów ukraińskich do zakładania stowarzyszeń spożywców do ich rusyfikacji. Działania
te przyniosły niewielkie powodzenie. Władze państwowe ograniczały życie
społeczne Polaków. Podobnie jak w całej Kongresówce zlikwidowały oddziały Polskiej Macierzy Szkolnej. Mała aktywność wyznawców judaizmu
w legalnym życiu społecznym była uwarunkowana realizowaniem celów
kulturalnych, oświatowych i dobroczynnych przez skupiające ich okręgi
bożnicze. W Tomaszowie powstało 8 organizacji i 5 oddziałów, w osadach
odpowiednio 11 i 4, a we wsiach 55 i 16.
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sygn. 453.
102
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ABSTRACT
Wojciech Jaworski
LEGAL SOCIAL ORGANISATIONS IN THE POVIAT OF TOMASZOW
UNTIL 1914
Until the half of the 19th century social life in towns, settlements and country villages in
Congress Kingdom of Poland had mainly concentrated around Christian parish churches or
synagogues. Russia’s ukase of 1864 regarding the enfranchisement of the peasants in Congress
Kingdom of Poland secured their freedom and gave them property rights. The peasantry
became a social entity. The rising number of total population due to demographic growth,
continuous increase of income and industrial development as well as rise of education led
to the fall of the structure of churches and religious associations as the centers of social life
in the second half of the 19th century, whereas other types of associations emerged. Between
the years 1895–1914 in Tomaszow poviat at least 74 independent associations and 25 local
branches of other more widespread, some nationwide, associations with their headquarters
in Warsaw. Consumer co-operatives were the most numerous – 54, then credit co-operatives
– 7, agricultural groups – 6 and education association 1 independent and 22 branches. At the
time of regulated social life (1894–1906) only 2 associations and 1 branch came forth, whereas
at the time of liberalization (1906–1914) 72 associations and 24 branches came into existence.
As far as independent associations are concerned, 38 of them were created by Poles, 25 – by
Ukrainians, 4 – by Jews, 2 – jointly by Poles and Ukrainians, 1 – jointly by Poles and Russians,
while there is no specific information available about 4 of them. The first associations were
set up by Polish townspeople and landowners as well as Russian civil servants. The outbreak
of the revolution in 1905 got Polish and Ukrainian peasantry activated, as they, mainly Polish
though, distinguished themselves with their national solidarity, which was expressed in their
cooperation with the clergy and landowners. Due to the creation and splitting off the Chelm
Governorate from Congress Kingdom, the Russian administration supported and aided
Ukrainian peasants in setting up their own consumer co-operatives in order to russianize
them. Such activities produced some success. Furthermore, the quality of cultural and social
life of Poles was additionally harmstrung by Russian authorities, who suppressed and did
away with Polish Education Matrix in Congress Kingdom as well.
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Dzieje chrześcijaństwa wschodniego na terenie gminy Łaszczów...

Ks. Krzysztof Grzesiak
(Lublin)

DZIEJE CHRZEŚCIJAŃSTWA WSCHODNIEGO
NA TERENIE GMINY ŁASZCZÓW
(ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM
OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO)
Teren dzisiejszej gminy Łaszczów, podobnie jak cała wschodnia połać
województwa lubelskiego, miał od dawna charakter pogranicza etnicznego i kulturowego. Zamieszkiwała go ludność polska, reprezentująca
katolicyzm w obrządku rzymskim, oraz Rusini (dzisiaj zwani Ukraińcami),
związani z chrześcijaństwem wschodnim (prawosławie, Kościół unicki).
Wielokulturowość etniczna i wyznaniowo-obrządkowa cechowała omawiane
terytorium przez długie stulecia, niezależnie od dramatycznych wydarzeń
dziejowych, skutkujących zmianami w politycznej przynależności wschodniej części dzisiejszej Lubelszczyzny. Radykalne przeobrażenie nastąpiło
w latach 1944–1946, kiedy to większość społeczności prawosławnej została przesiedlona na sowiecką Ukrainę. Losu wschodniochrześcijańskiego
składnika krajobrazu kulturowego wschodniej Lubelszczyzny, przez wiele
wieków pierwszoplanowego, a w wielu okolicach wręcz dominującego,
dopełniła akcja „Wisła” (rok 1947) i współczesne procesy asymilacyjne.
Obecnie teren gminy łaszczowskiej jest zamieszkały w zasadzie wyłącznie
przez Polaków, należących do Kościoła rzymskokatolickiego.
POCZĄTKI CHRZEŚCIJAŃSTWA WSCHODNIEGO
W końcu X stulecia, a więc u zarania dziejów pisanych, omawiany obszar należał do Grodów Czerwieńskich. W roku 981 zostały one odebrane
Polakom i włączone do państwa ruskiego ze stolicą w Kijowie. W ciągu
kolejnych czterech wieków pozostawały przeważnie pod władzą książąt
ruskich. Dopiero w połowie XIV stulecia, za czasów Kazimierza Wielkiego,
zostały na nowo włączone do Królestwa Polskiego.
Kwestia pierwotnego charakteru etnicznego wschodniej Lubelszczyzny
pozostaje do dziś przedmiotem sporów, niepozbawionych odniesień politycznych. Uczeni polscy opowiadają się przeważnie za tezą o zachod-
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niosłowiańskiej (a więc polskiej) proweniencji mieszkańców Grodów
Czerwieńskich. Dopiero ponowne zagarnięcie ich przez Ruś w latach 30.
XI w. i deportacja ludności polskiej w głąb Rusi zdecydowały o ruskim
charakterze etnicznym owej krainy. Z kolei autorzy ukraińscy i rosyjscy
stoją na stanowisku, że miała ona od samego początku wschodniosłowiańskie, ruskie oblicze. Tak czy inaczej, gdy w połowie XIV stulecia ziemie te
wróciły pod panowanie polskie, były one zdominowane przez Rusinów,
wyznających prawosławie. Jednak w tym samym okresie rozpoczęło się
osadnictwo polskie, które nasilało się w kolejnych stuleciach, nadając
omawianemu terytorium mieszany charakter narodowościowy, a co za
tym idzie – także wyznaniowy i obrządkowy1.
Przynależność polityczna zdecydowała o pierwotnej chrystianizacji
opisywanego terenu. Miała ona początkowo wschodni, grecki charakter,
a jej centrum była metropolia kijowska. Na początku XIII stulecia ziemie
nadbużańskie weszły w skład nowo powstałej eparchii uhruskiej, po
krótkim okresie przeniesionej do Chełma, który stał się duchową stolicą
i administracyjnym centrum wschodniochrześcijańskiego życia kościelnego. Wzrost osadnictwa polskiego był związany z organizacją katolickich,
łacińskich struktur kościelnych. W II połowie XIV w. powstała katolicka
diecezja chełmska, jednak siedziba jej biskupa, po upływie kilku dziesięcioleci, została przeniesiona do Krasnegostawu2.
Wypada domniemywać, że wraz z powstaniem eparchii rozpoczął
się stopniowy rozwój prawosławnej sieci parafialnej. Jednak ów rozwój
jest niezwykle słabo udokumentowany źródłowo. Większa ilość informacji o poszczególnych cerkwiach pochodzi dopiero z II połowy XV w.,
zaś kompletny stan sieci cerkwi da się ustalić dopiero na lata 30. XVI
stulecia. Stąd właściwie nie wiadomo, kiedy i w jakich miejscowościach
powstały najstarsze cerkwie w eparchii chełmskiej, a więc także na terenie
dzisiejszej gminy Łaszczów. Niewątpliwie najstarsza znana wzmianka
dotyczy cerkwi w Domaniżu. Już w początkach XV w. istniał tam nawet
monaster. Z roku 1470 pochodzi informacja o cerkwi w Steniatynie, zaś
istnienie cerkwi w Podlodowie, Ratyczowie, Nabrożu i Zimnie jest potwierdzone na lata 30. kolejnego stulecia. Wymienione obiekty sakralne
powstały na terenie naszej gminy w okresie poprzedzającym zawarcie
unii brzeskiej3.
W tym samym okresie rozwijały się struktury parafialne Kościoła
katolickiego. Już w roku 1387 funkcjonowała parafia w Małoniżu, jedna z najstarszych w diecezji chełmskiej. W połowie XVI stulecia została
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ona przeniesiona do nowo lokowanego miasta Łaszczowa. W roku 1411
erygowano parafię w Nabrożu. Z tego stulecia pochodzą inne okoliczne
ośrodki łacińskie: Chodywańce, Tyszowce, Rzeplin, Gródek i Wożuczyn,
zaś z wieku następnego – Dub i Rachanie4.
OKRES UNICKI
Ważną cezurą w dziejach wschodniego chrześcijaństwa na omawianym
terenie był rok 1596, kiedy na synodzie w Brześciu ogół prawosławnych
biskupów Rzeczypospolitej przyjął zawartą w poprzednim roku w Rzymie
unię z Kościołem katolickim. Wśród sygnatariuszy unijnego układu był
także ówczesny biskup chełmski Dionizy Zbirujski.
Eparchia chełmska należała do tych ziem, gdzie unia była akceptowana
przez dużą część duchownych i wiernych. Niemniej jednak dopiero po
upływie stulecia przyjęły ją wszystkie ośrodki parafialne i monastyczne.
W niektórych miejscowościach, szczególnie w miastach (m.in. w Chełmie,
Krasnymstawie, Tyszowcach), dochodziło w tym okresie do konfliktów
między zwolennikami i przeciwnikami jedności ze Stolicą Rzymską.
Szczególnie niebezpiecznym momentem dla losu unii było powstanie
Chmielnickiego. Interesujący nas teren został zajęty przez Kozaków, zaś
unitów po raz pierwszy poddano brutalnym prześladowaniom5.
Okres unicki był w dziejach diecezji chełmskiej czasem dalszego rozwoju
struktur terenowych. Dotyczyło to również miejscowości znajdujących się
na terenie gminy łaszczowskiej. Obok istniejących świątyń w Steniatynie
(św. Jerzego), Podlodowie (Narodzenia Pańskiego), Ratyczowie (św. Michała
Archanioła), Nabrożu (Przemienienia Pańskiego) i Zimnie (Zaśnięcia Matki
Bożej) powstawały nowe obiekty. W połowie XVII w. istniała już cerkiew
w Łaszczowie (Świętej Trójcy), która przejęła zapewne funkcje i terytorium
świątyni w Domaniżu. W II połowie tegoż stulecia odnotowano powstanie
kolejnych cerkwi: w Muratynie (św. Mikołaja), Pienianach (Matki Bożej
Różańcowej), Kmiczynie (Opieki Matki Bożej) i Hopkiem (Podwyższenia
Krzyża Świętego). Wszystkie te świątynie stanowiły jednocześnie siedziby
parafii. Były to obiekty drewniane, tak jak zresztą zdecydowana większość
świątyń unickich w ówczesnej diecezji chełmskiej. Należały one do dekanatu (protopopii) tyszowieckiego6.

A. G i l, Prawosławna eparchia chełmska do roku 1596, Lublin–Chełm 1999, s. 35 i n.
J. R. M a r c z e w s k i, Dzieje chełmskiej kapituły katedralnej obrządku łacińskiego, Lublin
2013, s. 34 i n.
3
A. G i l, Prawosławna eparchia chełmska…, s. 155 i n., 183 i n., 225 i n.

M. T. Z a h a j k i e w i c z, Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny, Lublin
1985, s. 322 i n., 347 i n.
5
A. G i l, Chełmska diecezja unicka 1596–1819. Dzieje i organizacja, Lublin 2005, s. 51 i n.,
59 i n.
6
W. K o ł b u k, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1998, s. 304;
A. G i l, Chełmska diecezja unicka…, s. 287 i n.
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Poważna reforma struktur Kościoła unickiego nastąpiła wówczas, gdy
interesujące nas ziemie przeszły pod panowanie austriackie (pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej, rok 1772). Ówczesna polityka religijna Habsburgów
zakładała głęboką ingerencję czynnika państwowego we wszystkie sfery
funkcjonowania Kościołów (tzw. józefinizm). W odniesieniu do Kościoła
unickiego (nazywanego oficjalnie greckokatolickim) oznaczało to likwidację
wielu niewielkich parafii i przyłączenie ich do parafii sąsiednich. Zdegradowane świątynie miały od tej pory rangę filii. I tak cerkiew w Muratynie
została przyłączona jako filia do parafii Czartowiec. Parafia Nabróż zyskała
cerkiew filialną w Łykoszynie. Cerkwie w Hopkiem i Podlodowie stały
się filiami parafii w Pienianach, cerkwie w Ratyczowie i Zimnie – filiami
parafii w Żernikach, natomiast cerkwie w Kmiczynie i Steniatynie –
filiami parafii w Żulicach7. Taki stan rzeczy przetrwał zasadniczo do roku
1875, kiedy to unia została zlikwidowana przez władze carskie8.
W ostatnich latach unii na naszym terenie istniały następujące parafie:
Łaszczów (proboszcz ks. Dionizy Hryniewiecki, 640 wiernych), Nabróż
(ks. Bazyli Waszkiewicz, 811 wiernych), Pieniany (ks. Paweł Podkowicz, 968
wiernych), Czartowiec (ks. Leon Panasiński, 399 wiernych), Żulice (ks. Józef
Witusowski, 889 wiernych), Żerniki (ks. Michał Pociej, 1032 wiernych)9.
CZASY PRAWOSŁAWIA ROSYJSKIEGO
W połowie lat 60. XIX w. władze rosyjskie podjęły kroki w kierunku
likwidacji ostatniej unickiej diecezji w Imperium – diecezji chełmskiej.
Jesienią 1865 r. został wywieziony w głąb Rosji, gdzie wkrótce zakończył
życie, ostatni obrońca unii na chełmskiej stolicy biskupiej, biskup nominat Jan Kaliński10. Dezercja jego następcy, biskupa Michała Kuziemskiego
z Galicji, umożliwiła caratowi ostateczne uśmiercenie Kościoła unickiego
i wprowadzenie na jego miejsce rosyjskiego prawosławia. W styczniu
1874 r. zarządzono zmiany w liturgii, która od tej pory niczym nie różniła się od sprawowanej w rosyjskiej Cerkwi. Zdecydowany opór uni7
W. K o ł b u k, Granice i sieć parafialna greckokatolickiej diecezji przemyskiej na przełomie XVIII
i XIX w., [w:] Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, red. S. Stępień, t. 3, Przemyśl 1996, s. 106,
112.
8
Od 1815 r., na mocy ustaleń kongresu wiedeńskiego, Łaszczów i sąsiednie miejscowości
weszły w skład Królestwa Polskiego, całkowicie zależnego od cara Rosji, należąc administracyjnie do obwodu hrubieszowskiego, województwa lubelskiego (od 1837 r. guberni lubelskiej).
9
J. B o j a r s k i, Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim, czyli ostatnie chwile
unii w diecezji chełmskiej, Lwów 1885, s. 273; E. B a ń k o w s k i, Ruś Chełmska od czasu rozbioru
Polski, Lwów 1887, s. 154 i n.
10
E. N i e b e l s k i, Ksiądz Jan Kaliński – ostatni obrońca Unii na stolicy biskupiej chełmskiej,
„Rocznik Chełmski” t. 1, 1995, s. 65–78.
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tów spowodował surowe represje. Miejscem szczególnego okrucieństwa
władz i zarazem heroizmu świeckich wyznawców unii stało się przede
wszystkim południowe Podlasie, stanowiące północną część diecezji. Na
pozostałym terenie opisywana zmiana przebiegała w dużo spokojniejszej
atmosferze. Oporni unici ograniczali się najczęściej jedynie do bojkotu
świątyń. Podejmowane przez nich próby uczestniczenia w nabożeństwach
w kościołach łacińskich były jednak uniemożliwiane przez władze, które
zresztą dotkliwie karały kapłanów tegoż obrządku nawet za podejrzenie
o udzielanie unitom posług religijnych11.
Oficjalne „zjednoczenie” diecezji chełmskiej z rosyjskim prawosławiem
nastąpiło wiosną 1875 r. Kapłani uniccy stanęli wobec perspektywy trudnego wyboru. Ci, którzy nie przeszli na prawosławie, zostali uwięzieni,
a następnie wysiedleni poza obręb zamieszkania ludności unickiej. Uznani
za świeckich musieli podjąć pracę zarobkową, doświadczając niejednokrotnie
biedy i upokorzeń. Niektórzy z nich uciekli do Galicji, gdzie jednak także
nie było im łatwo. Te same dylematy dotyczyły również księży z interesującego nas terenu. Ks. Dionizy Hryniewiecki z Łaszczowa, ks. Michał
Pociej z Żernik i ks. Józef Witusowski z Żulic zdecydowali się na przyjęcie
prawosławia. Ks. Paweł Podkowicz z Pienian, mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie granicy państwowej, ułatwiał księżom ucieczki do Galicji
i sam, niemal w ostatnim momencie, również się tam udał. Był początkowo
świeckim ekonomem w Budyninie, jednak potem otrzymał probostwo
w Ładańcach. Do Galicji uciekł też ks. Leon Panasiński z Czartowca, który został proboszczem w Hulczu, gdzie żył do 1915 r. Z kolei ks. Bazyli
Waszkiewicz z Nabroża umarł w okresie likwidacji unii12.
W latach 1875–1915 nie erygowano na opisywanym terytorium nowych
placówek duszpasterskich. Jednak wzniesiono kilka nowych obiektów, które
zastąpiły stare, wysłużone świątynie. Jeszcze u schyłku czasów unickich
rozpoczęła się budowa nowej drewnianej cerkwi w Łaszczowie (1871).
Wybudowano też drewnianą cerkiew w Kmiczynie (1893) i murowaną
w Nabrożu (1907)13.
Ucisk religijny znacząco zelżał w roku 1905 za sprawą wydanego przez
monarchę rosyjskiego tzw. ukazu tolerancyjnego. Od tej pory dawni unici,
przymusowo zaliczeni po 1875 r. do wyznawców rosyjskiego prawosławia,
mogli je opuścić i odnotować swoją konwersję w katolickich, łacińskich
urzędach parafialnych. Nowe prawo nie przewidywało bowiem restytucji
J. P r u s z k o w s k i, Martyrologium czyli męczeństwo Unii Św. na Podlasiu, Woodbridge,
New Jersey 1983 (reprint); J. B o j a r s k i, dz. cyt.; J. L e w a n d o w s k i, Na pograniczu. Polityka
władz państwowych wobec unitów Podlasia i Chełmszczyzny 1772–1875, Lublin 1996.
12
Tamże, s. 185 i n.; E. B a ń k o w s k i, dz. cyt., s. 167 i n.
13
P. S y g o w s k i, Stan ilościowy cerkwi na terenie Lubelszczyzny (prawosławna diecezja chełmska) w 1914 roku. Próba ustalenia stanu faktycznego, „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, t. 1,
2004, s. 357–382.
11
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unickich struktur kościelnych. Z dobrodziejstw ukazu korzystali masowo
głównie unici i ich potomkowie z Podlasia. Wysoki odsetek tych, którzy
porzucili prawosławie, odnotowano też w zachodniej części powiatu
chełmskiego, w okolicach Biłgoraja, Szczebrzeszyna i Zamościa, a także
w ośrodkach miejskich. Natomiast w miejscowościach dzisiejszej gminy
Łaszczów dawni unici w znacznej przewadze zdecydowali się na pozostanie
w wierze prawosławnej. W katolickiej parafii Łaszczów w ciągu kilku lat
do Kościoła katolickiego oficjalnie przystąpiło około 380 osób, w parafii
Nabróż – około 900, w parafii Tyszowce – około 850, zaś w parafii Rzeplin
– zaledwie około 130. W ten sposób liczba katolików powiększyła się na
naszym terenie o kilkanaście procent. Z perspektywy Kościoła prawosławnego rzecz przedstawiała się następująco: w prawosławnej parafii Czartowiec
prawosławie porzuciło 289 osób (pozostało 949), w parafii Pieniany – 180
osób (pozostało 1165), w parafii Łaszczów – 93 (pozostało 1393), w parafii Nabróż – 135 (pozostało 1098), w parafii Żulice – 3, w parafii Żerniki
– 7, w parafii Steniatyn (od 1906 r.) – 2, w parafii Zimno (od 1907 r.)
– 8 osób14.
Dawni unici, którzy w roku 1905 i później przeszli do obrządku łacińskiego, przestali być częścią świata wschodniochrześcijańskiego. Jednocześnie
dokonał się ich zdecydowany zwrot ku polskiej świadomości narodowej.
Od tego momentu wschodnie chrześcijaństwo w gminie Łaszczów i zasadniczo na całej wschodniej Lubelszczyźnie było reprezentowane przez
Kościół prawosławny.
Kolejny dramatyczny moment w życiu społeczności prawosławnej
nastąpił w roku 1915. W obawie przed nadchodzącymi wojskami państw
centralnych władze rosyjskie ewakuowały w głąb państwa rosyjskiego około 90% prawosławnych mieszkańców Królestwa Kongresowego. Ludność
katolicka w zdecydowanej większości pozostała w swoich miejscowościach.
Nastąpił niemal całkowity zanik funkcjonowania Kościoła prawosławnego.
Cerkwie zostały opieczętowane i zamknięte. Pobyt na tzw. bieżeństwie,
mający w założeniu trwać kilka tygodni, przedłużył się do kilku lat. Od
początku roku 1918, przez kilka kolejnych lat, trwał powrót wyznawców
prawosławia do rodzinnych siedzib. Ponowna organizacja prawosławnego
życia religijnego przebiegała jednak w radykalnie zmienionych realiach
odradzającego się państwa polskiego.
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LATA II RZECZYPOSPOLITEJ
Skomplikowane dzieje Kościoła prawosławnego w II Rzeczypospolitej
były następstwem roli, jaką odegrał on w poprzedniej epoce dziejowej,
będąc narzędziem antypolskiej i antykatolickiej polityki caratu. Katolicy,
a w szczególny sposób dawni unici i ich potomkowie, dążyli do odzyskania
wielu elementów infrastruktury unicestwionego w roku 1875 Kościoła unickiego, przejętego przez rosyjskie prawosławie. Chodziło przede wszystkim
o cerkwie wraz z ich wyposażeniem, ale także o cmentarze, domy mieszkalne, obiekty gospodarcze oraz grunty rolne i lasy. Ci bowiem, którzy
w 1905 r. zdecydowali się na oficjalne porzucenie prawosławia, nie mogli
zabrać ze sobą niczego z materialnego dziedzictwa unicestwionej unii.
Taka możliwość pojawiła się dopiero po ustaniu panowania rosyjskiego.
Przedsięwzięte przez społeczność katolicką działania w tym kierunku
przeszły do historii pod nazwą akcji rewindykacyjnej (rewindykacja dóbr),
zaś w odniesieniu do obiektów sakralnych – akcji rekoncyliacyjnej.
Także polskie środowiska polityczne i czynniki państwowe, pomne
niedawno minionego czasu niewoli rosyjskiej, upatrywały w Kościele
prawosławnym element niepewny, a nawet niebezpieczny z perspektywy
polskiej racji stanu. W konsekwencji dążono do znacznej, w porównaniu
z okresem sprzed 1915 r., redukcji sieci prawosławnych placówek terenowych. Z kolei duchownych poddano dyskretnej inwigilacji pod kątem ich
lojalności państwowej i przekonań politycznych15.
– Skutki działań rewindykacyjnych
W rezultacie wspomnianych działań rekoncyliacyjnych na terenie diecezji
lubelskiej katolicy przejęli około 90 cerkwi, co stanowiło blisko trzecią część
wszystkich istniejących na jej terytorium świątyń tego rodzaju. Wypada
dodać, że w sąsiedniej diecezji podlaskiej w posiadanie katolików przeszło
aż dwie trzecie świątyń pocerkiewnych, co było następstwem znacznie
większego odsetka tych, którzy po 1905 r. skorzystali z ukazu tolerancyjnego, a także bardziej zdeterminowanej postawy społeczności diecezjalnej,
na czele z jej pasterzem biskupem Henrykiem Przeździeckim. Hierarcha
ten dążył do przejęcia wszystkich dóbr, które były niegdyś unickie lub też
zostały zbudowane na unickim gruncie. Tymczasem ordynariusz diecezji
lubelskiej, biskup Marian Leon Fulman, zgadzał się na rekoncyliację tylko
tych obiektów, które jawiły się jako niezbędne dla sprawnej działalności
duszpasterskiej Kościoła katolickiego16. Jeszcze mniej, bo zaledwie około 50
cerkwi na terenie całego województwa, pozostawiono do 1924 r. w użytko-

A. S z a b a c i u k, Konwersja ludności pounickiej na katolicyzm w Królestwie Polskim w latach
1905–1915, Lublin 2011, mps UMCS, s. 357 i n., 365 i n., 378 i n. Na temat przebiegu wydarzeń i następstw ukazu z 1905 r.: A. S z a b a c i u k, Rosyjski Ulster. Kwestia chełmska w polityce
imperialnej Rosji w latach 1863–1915, Lublin 2014; K. G r z e s i a k, Ukaz tolerancyjny z 1905 r.
i jego następstwa na Lubelszczyźnie (w stulecie wydarzeń), „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”,
R. 79, 2005, s. 472–495.

15
K. G r z e s i a k, Duchowieństwo prawosławne na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, R. 81, 2007, s. 183–225.
16
Tenże, Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918–1939, Lublin 2010, s. 142 i n.
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waniu wyznawców prawosławia, jako siedziby prawosławnych etatowych
parafii i filii. Pozostałe świątynie, a było ich na terenie obu diecezji ponad
100, zostały jesienią 1919 r. opieczętowane i zamknięte.
Na terenie obecnej gminy Łaszczów katolicy nie rekoncyliowali żadnej
cerkwi, podobnie jak żadnego obiektu nie przewidziano do oddania prawosławnym. Nie otwarto żadnej z 10 tutejszych cerkwi. Taki stan trwał
do roku 1928.
Istniejące na opisywanym terenie parafie unickie były od dawna uposażone w beneficja ziemskie. W roku 1875 władze rosyjskie pozostawiły je
w dyspozycji placówek prawosławnych. Dobra te znajdowały się w następujących miejscowościach: Czerkasy – 24 morgi ziemi ornej i 2 morgi łąk,
Domaniż – 35 mórg ziemi ornej i budynki, Hopkie – 1 morga, Kmiczyn
– 15 mórg, 6 mórg łąk i budynki, Łaszczów – 40 mórg, 20 mórg łąk i budynki, Muratyn – 17 mórg i 3 morgi łąk, Nabróż – 32 morgi, 6 mórg łąk,
budynki oraz serwituty, Pieniany – 36 mórg, 6 mórg i serwituty, Podlodów
– 22 morgi, 10 mórg łąk i budynki, Ratyczów – 20 mórg i 5 mórg łąk,
Steniatyn – 26 mórg, 4 morgi łąk i budynki, Zimno – 45 mórg, 10 mórg łąk,
budynki oraz serwituty17. W II Rzeczypospolitej o majątek pounicki zabiegali
nie tylko katolicy i prawosławni, ale także państwo polskie. W zamiarach
czynników państwowych miały być one w większej części rozparcelowane
między miejscową ludność oraz osadników, głównie wojskowych. Należy
wiedzieć, że spory i pertraktacje między wszystkimi stronami rywalizującymi o rzeczone dobra trwały niemal przez cały okres międzywojenny.
Dopiero na przełomie lat 1938 i 1939 doszło do prawnego uregulowania
kwestii własności tychże dóbr18. Przez pierwsze lata pocerkiewne grunty
rolne były dzierżawione przez mieszkańców poszczególnych wsi. Tak było
w Pienianach, Łaszczowie, Nabrożu, Steniatynie i Kmiczynie, przy czym
w tej ostatniej wsi ziemią dysponował jeden dzierżawca. Kościół katolicki
otrzymał 10 ha ziemi pounickiej w Czerkasach, 26 ha w Nabrożu, a także
kilka hektarów w Muratynie, natomiast Kościołowi prawosławnemu nie
przyznano na terenie gminy żadnych gruntów rolnych. Niewiele wiadomo
o losie budynków. Dawną prawosławną plebanię w Nabrożu przeznaczono
na szkołę.
W posiadaniu wyznawców prawosławia pozostały natomiast istniejące na terenie gminy pounickie cmentarze grzebalne. Znajdowały się one
w następujących miejscowościach: Łaszczów (2500 m2 powierzchni), Steniatyn (1200 m2), Ratyczów (2000 m2), Zimno (2500 m2), Muratyn (3000 m2),
Hopkie (1640 m2), Podlodów (1 morga), Pieniany (1 morga), Kmiczyn.
Z kolei w Nabrożu istniał wspólny cmentarz dla katolików i prawosławnych. Z liczącej 5000 m2 nekropoli prawosławni użytkowali wydzieloną im
17
18

Tamże, s. 282 i n.
Tamże, s. 298 i n.
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trzecią część. Aż do roku 1938 ludność prawosławna korzystała swobodnie
ze wszystkich wymienionych cmentarzy19. Taki stan rzeczy był następstwem
postawy biskupa lubelskiego, który dążył do tego, aby erygowane przy
dawnych cerkwiach parafie i filie katolickie zakładały zupełnie nowe miejsca
pochówków. Dzięki temu konflikty między katolikami i prawosławnymi na
tle praw do cmentarzy należały w diecezji lubelskiej do rzadkości. Żaden
z odnotowanych przypadków nie dotyczył terenu gminy Łaszczów20.
– Społeczność prawosławna
Powrót ludności prawosławnej z Rosji zakończył się zasadniczo na początku lat 20. Dzięki przeprowadzonemu w 1921 r. spisowi ludności znany
jest odsetek wyznawców prawosławia w poszczególnych miejscowościach
naszej gminy. W niektórych wsiach zdecydowanie dominowali oni nad
katolikami. Były to: Muratyn (ponad 85% wszystkich mieszkańców wsi),
Dobużek (około 80%), Pieniany i Steniatyn (ponad 75%), Ratyczów (około 70%), Hopkie i Kmiczyn (ponad 60%). W Zimnie, wraz z folwarkiem,
liczba katolików i prawosławnych była dość wyrównana. W pozostałych
miejscowościach prawosławni byli mniejszością (Domaniż i Podlodów
z folwarkiem – około 40%, Czerkasy, Małoniż i Kolonia Nabróż – około
30%, Podhajce – około 25%, Nabróż i Wólka Pukarzowska – około 20%,
Kolonia Steniatyn – około 15%, Pukarzów – około 10%). W Nadolcach,
Kolonii Pieniany, Kolonii Podlodów, Kolonii Zimno i osadzie Łaszczów
prawosławni należeli do wyjątków, z tym że w ostatniej miejscowości
zdecydowanie przeważała społeczność żydowska. Wyznawcy prawosławia stanowili około 40% chrześcijańskich mieszkańców katolickiej parafii
Łaszczów. W sąsiednich parafiach katolickich, obejmujących część terenu
gminy, w Czartowcu i Nabrożu, odsetek ten był jeszcze wyższy i sięgał
poziomu 45%21.
Ludność prawosławna na naszym terenie posługiwała się na co dzień
dialektem języka ukraińskiego. Chociaż na ogół znała ona język polski,
nie uważała się za Polaków. Zdecydowana większość prawosławnych
deklarowała w oficjalnych spisach narodowość ruską lub ukraińską.
Warto jednak zauważyć, że pewna część ludności prawosławnej na terenie
gminy Łaszczów podawała narodowość polską. Podczas spisu w 1921 r.
najwięcej takich przypadków odnotowano w Steniatynie i Ratyczowie22.
Wypada wiedzieć, że charakterystyczną cechą społeczności prawosławnej
Archiwum Metropolii Prawosławnej w Warszawie (dalej: AMP), sygn. 509, Informacje
o cmentarzach grzebalnych.
20
K. G r z e s i a k, Diecezja lubelska…, s. 233 i n.
21
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział
Społeczno-Polityczny (dalej: UWL WSP), sygn. 624, Wykazy z powiatu tomaszowskiego z roku
1924.
22
Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie – Rembertowie (dalej: CAW), I.300.20.63.
19
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w międzywojennym województwie lubelskim było to, że niemal dwie
trzecie tej grupy deklarowały przynależność do narodowości polskiej,
chociaż niewielka część z nich posługiwała się językiem polskim w życiu codziennym, a zapewne jeszcze mniej posiadało uformowaną polską
świadomość narodową23.

Rocznik Tomaszowski 4

Dzieje chrześcijaństwa wschodniego na terenie gminy Łaszczów...

– Prawosławne struktury terenowe
Sieć prawosławnych placówek duszpasterskich na Lubelszczyźnie
ustabilizowała się w roku 1924. Były to parafie i filie etatowe, czyli uznane
i dotowane przez państwo, pełniące funkcje urzędów stanu cywilnego24.
Żadna z leżących w gminie miejscowości nie stała się siedzibą takiej parafii. Weszły one w skład placówek w Grodysławicach, Szlatynie, Telatynie
i Tyszowcach.
Najwięcej miejscowości należało do parafii prawosławnej w Grodysławicach: Łaszczów, Wólka Pukarzowska, Hopkie, Pukarzów, Domaniż,
Podhajce, Czerkasy, Zimno, Muratyn, Nadolce, Małoniż. Pierwszym proboszczem grodysławickim po I wojnie światowej był ks. Hipolit Kosonocki,
pochodzący z greckokatolickiej rodziny z Galicji. W roku 1930 pisano
o nim, że będąc 74-letnim starcem, pragnie przejść przez resztę życia bez
żadnych wstrząsów, więc chociaż stanowi typ starego popa rosyjskiego –
i w głębi duszy żywi niechęć do państwowości polskiej – stroni od życia
publicznego25. W roku 1931 zastąpił go ks. Terencjusz Szymanow, a wkrótce potem ks. Witaliusz Sahajdakowski. Przez kilka kolejnych lat funkcję
proboszcza pełnił ks. Roman Hurko, zaś w 1938 r. został nim ks. Eliasz
Segeda. Funkcję psalmisty sprawował przez wszystkie lata Michał Borowik.
Starostą grodysławickiej cerkwi był w 1932 r. Jan Wawryszczuk, zaś w drugiej połowie lat 30. – Stefan Dziki. Parafia dysponowała 8,5 ha ziemi ornej
oraz 2 ha łąk. Wyznawcy prawosławia stanowili 30% mieszkańców całej
parafii. Dominacja ludności katolickiej powodowała stopniową polonizację
językową prawosławnych. W latach 30. językiem katechezy była polszczyzna, natomiast kazania głoszono, aż do roku 1938, w języku ukraińskim.
Pod koniec omawianego okresu parafia liczyła, według – jak się wydaje
– nieco przesadzonych danych konsystorza prawosławnego, około 4900
wiernych26.

Trzy wsie: Podlodów, Ratyczów i Pieniany, weszły w skład parafii
w Szlatynie. W roku 1924 zmarł jej pierwszy powojenny proboszcz
ks. Antoni Iwaszkiewicz. W latach 1924–1929 posługiwał tu ks. Mikołaj
Kość, potem ks. Sylwester Brodkiewicz (bardzo lojalny wobec państwa
polskiego), zaś w latach 1930–1938 ks. Teodozjusz Matwiejczuk, związany
z ruchem ukraińskim. W roku 1938 zastąpił go ks. Jan Krytski. Znamy
nazwiska kilku psalmistów: Wiktor Chwostow, Aleksy Denysiuk i diakon
Jan Krotkiewicz. W roku 1932 starostą cerkwi był Bazyli Kowbaka, w 1937 r.
Maksym Lewicki, zaś w 1938 – Grzegorz Chytreń. Parafia miała 15 mórg
ziemi. Do roku 1938 korzystała swobodnie także z cerkwi w Werszczycy,
oficjalnie zamkniętej. W roku 1937 placówka miała 4500 wiernych, którzy
stanowili 50% wszystkich jej mieszkańców27.
W granicach parafii Telatyn znalazły się dwie wsie, Kmiczyn i Steniatyn.
W roku 1919 pracował tu ks. Hipolit Kosonocki. Po jego odejściu do
Grodysławic w 1920 r. funkcję proboszcza objął ks. Dymitr Pawełko, który
dwa lata później został skierowany do parafii na Wołyniu. Zastąpił go ks.
Mikołaj Szymański, przeniesiony w 1923 r. do Dołhobyczowa. Po kilku
latach przyjął on katolicyzm i do końca życia pracował jako ksiądz neounicki. W Telatynie jego miejsce zajął ks. Roman Gierasimowicz, o którym
pisano, że jest pozornie lojalny, ale w głębi duszy sympatyzuje z ruchem
ukraińskim. Od roku 1931 proboszczem w Telatynie był ks. Michał Hać.
W roku 1930 funkcję psalmisty pełnił Józef Krotkiewicz, zastąpiony wkrótce przez Teodora Nazara. Przez wiele lat starostą telatyńskiej cerkwi był
Daniel Kulecha, a w 1938 r. – Aleksander Nowosad. Parafia miała 6000
wiernych, przy czym prawosławni stanowili aż 65% ludności zamieszkującej jej terytorium28.
Dwie ostatnie wsie z terenu naszej gminy, Nabróż i Dobużek, należały
do prawosławnej parafii w Tyszowcach. W roku 1919 proboszczem tej placówki był ks. Mikołaj Kość, przeniesiony w 1924 r. do Szlatyna. Po krótkim
okresie duszpasterzowania ks. Jana Lewczuka parafię objął ks. Aleksy Jakuta.
Dopiero w 1937 r. zastąpił go ks. Terencjusz Szymanow. Psalmistą był
Grzegorz Haranczuk, a po nim funkcję tę pełnił Mikołaj Bekało. Obowiązki
starosty cerkiewnego spełniał Mikołaj Szykuła. Parafia miała 7500 wiernych, co stanowiło połowę wszystkich jej chrześcijańskich mieszkańców29.

K. G r z e s i a k, Diecezja lubelska…, s. 97 i n.
24
Tenże, Kształtowanie się sieci parafialnej Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie w latach
1918–1939, „Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej”, R. 80, 2006, s. 785–825.
25
APL, UWL WSP, sygn. 1509, s. 63. Kapłan ten zmarł w roku 1933, a jego nagrobek
znajduje się na grodysławickim cmentarzu.
26
AMP, sygn. 329, s. 9; AMP, sygn. 411, Wykazy duchowieństwa i parafii; AMP, sygn.
503, Wykazy duchowieństwa i parafii; AMP, sygn. 780, Wykazy duchowieństwa i parafii;
AMP, sygn. 2046, Wykazy parafii.

27
APL, UWL WSP, sygn. 677, s. 79; APL, UWL WSP, sygn. 697, s. 200; APL, UWL WSP,
sygn. 1509, s. 34; AMP, sygn. 329, s. 10; AMP, sygn. 411, Wykazy duchowieństwa i parafii;
AMP, sygn. 503, Wykazy duchowieństwa i parafii; AMP, sygn. 780, Wykazy duchowieństwa
i parafii; AMP, sygn. 2046, Wykazy parafii.
28
APL, UWL WSP, sygn. 677, s. 80; APL, UWL WSP, sygn. 697, s. 200; APL, UWL WSP,
1509, s. 34; AMP, sygn. 329, s. 9; AMP, sygn. 411, Wykazy duchowieństwa i parafii; AMP,
sygn. 503, Wykazy duchowieństwa i parafii; AMP, sygn. 780, Wykazy duchowieństwa i parafii;
AMP, sygn. 2046, Wykazy parafii.
29
APL, UWL WSP, sygn. 677, s. 82; AMP, sygn. 329, s. 9; AMP, sygn. 411, Wykazy du-
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Wszystkie te parafie należały do dekanatu tomaszowskiego prawosławnej diecezji warszawsko-chełmskiej.
Ustalona w połowie lat 20. sieć parafialna nie satysfakcjonowała ani
prawosławnych wiernych, ani też hierarchii. W dalszym ciągu podejmowano
u władz państwowych starania o otwarcie kolejnych świątyń. W niektórych przypadkach próby takie były uwieńczone sukcesem. W ten sposób
powstawały bardzo charakterystyczne dla międzywojennej Lubelszczyzny
prawosławne parafie nieetatowe. Ich liczba wzrastała aż do roku 1938, przekraczając nawet nieco liczbę placówek etatowych. Najczęściej początkiem
takiej parafii było nielegalne – z punktu widzenia władz państwowych
– osiedlenie się w dawnej miejscowości duchownego, uruchomienie prowizorycznej kaplicy i podejmowanie starań o otwarcie zamkniętej cerkwi,
o ile takowa w danej miejscowości się znajdowała. Na omawianym terenie
funkcjonowały dwie tego typu placówki – w Łaszczowie i Nabrożu. Obie
uruchomiono w roku 1928. Wypada zauważyć, że otwarcie obu cerkwi
i osadzenie przy nich duchownych odbyło się w pełnym porozumieniu
z organami administracji państwowej. Dzięki temu posługujący w obu
miejscowościach kapłani dysponowali większymi możliwościami aniżeli
ogół duchownych nieetatowych, na przykład prawem do nauki religii
prawosławnej w szkołach30.
Pierwszym duszpasterzem placówki nabroskiej był ks. Michał Trochimowicz, apolityczny i lojalny wobec państwa31. W roku 1931 zastąpił go na
krótko ks. Teodor Sakowicz, a potem, aż do 1938 r., ks. Grzegorz Nosalski.
Miał on opinię jednego z najbardziej lojalnych wobec polskiej państwowości
duchownych prawosławnych32. Był z pochodzenia Polakiem, którego ojciec
przeszedł na prawosławie w obawie przed utratą pracy. Jednak z uwagi
na dobre kontakty z czynnikami administracyjnymi ów kapłan był przez
innych duchownych uważany za donosiciela. W roku 1935 ks. G. Nosalski
sprzeciwiał się nauczaniu religii prawosławnej w języku ukraińskim, co,
z jednej strony, pogłębiło jego rozbrat z klerem prawosławnym, z drugiej
zaś, zjednało mu przychylność władz państwowych, które – bezskutecznie – popierały go na etatowe probostwo w Grodysławicach33. Znane są
nazwiska nabroskich psalmistów. Byli nimi: Michał Bendiuk (1931), Michał
Portuś (1932), Jan Tybulczuk (1937). Starostami cerkiewnymi byli Maksym
Hryciuk (1931) i Grzegorz Adamczuk (1937). Duszpasterska działalność
placówki obejmowała kilka miejscowości zamieszkałych przez ponad
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1000 wyznawców prawosławia, w tym Nabróż i Kmiczyn z terenu gminy
Łaszczów34.
Przez pierwsze trzy lata placówką w Łaszczowie kierował ks. Michał Hać.
Kapłan ten dążył do otwarcia jeszcze jednej nieczynnej cerkwi, w Zimnie.
W sierpniu 1929 r. usiłował on odprawić nabożeństwo w namiocie postawionym przed tamtejszą świątynią. Zorganizowaną procesję zatrzymała
jednak policja, zaś duchowny został pouczony przez organy administracji
o niestosowności podejmowanych działań. W tej sytuacji wierni z Zimna,
utraciwszy nadzieję na otwarcie swojej cerkwi, przenieśli znajdujące się na
jej wyposażeniu utensylia do cerkwi w Łaszczowie. Rok później władze
państwowe nosiły się z zamiarem przeniesienia placówki z Łaszczowa,
gdzie właściwie nie było ludności prawosławnej, właśnie do Zimna.
Projektu jednak zaniechano z uwagi na spodziewany sprzeciw kapłana, dla
którego Łaszczów, mający status osady i pełniący rolę lokalnego centrum,
był znacznie atrakcyjniejszym miejscem zamieszkania35. Ten sam kapłan
opowiadał się za rozebraniem cerkwi w Ratyczowie, jednak dopiero po
odpowiednim przygotowaniu, aby nie spowodować oporu mieszkańców36.
W roku 1932 placówkę łaszczowską objął ks. Jan Sobko, a zaraz potem ks.
Grzegorz Pawłowski, który pozostał do jej likwidacji w 1938 r. Psalmistą
był w roku 1931 Szymon Ostapczuk, a w 1937 r. Korneliusz Leśniak.
Pierwszego starostę cerkiewnego Antoniego Niewiadomskiego (1931)
zastąpił Grzegorz Komenda, odnotowany w roku 1937. Placówka łaszczowska obsługiwała wiernych z Zimna, Ratyczowa, Muratyna, Małoniża,
a nawet Dobużka37.
Starania o otwarcie cerkwi podejmowali też prawosławni w innych
miejscowościach. Już w roku 1928 napłynęła do władz petycja ze Steniatyna.
Tamtejsi wierni bezskutecznie postulowali uruchomienie u siebie filii placówki łaszczowskiej z uwagi na sporą odległość do cerkwi w osadzie38.
Dwa lata później steniatyńscy prawosławni chcieli powiększyć cmentarz.
Także i tym razem władze zareagowały odmownie, wyjaśniając, że nie
widzą takiej potrzeby, skoro nie jest planowane otwarcie tamtejszej cerkwi39. W tym samym roku sam metropolita Dionizy zwrócił się z prośbą
o otwarcie tylko na czas Wielkanocy cerkwi w Muratynie, Steniatynie,
Ratyczowie i Zimnie. Nie jest znana odpowiedź władz w tym wypadku,
jednak wiadomo, że podobne prośby o jednorazowe otwarcie zamkniętych

chowieństwa i parafii; AMP, sygn. 503, Wykazy duchowieństwa i parafii; AMP, sygn. 780,
Wykazy duchowieństwa i parafii; AMP, sygn. 2046, Wykazy parafii.
30
APL, UWL WSP, sygn. 708, s. 211.
31
APL, UWL WSP, sygn. 1509, s. 35; AMP, sygn. 503, Wykazy duchowieństwa i parafii.
32
APL, UWL WSP, sygn. 683, s. 6.
33
APL, UWL WSP, sygn. 678, s. 52 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 681, s. 265.

AMP, sygn. 329, s. 13; AMP, sygn. 441, Wykazy duchowieństwa i parafii; AMP, sygn.
780, Wykazy duchowieństwa i parafii; AMP, sygn. 2046, Wykazy parafii.
35
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36
Tamże, s. 132 i n., 205; APL, UWL WSP, sygn. 1509, s. 35.
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AMP, sygn. 441, Wykazy duchowieństwa i parafii; AMP, sygn. 503, Wykazy duchowieństwa i parafii; AMP, sygn. 1239, Karty duchownych; AMP, sygn. 2046, Wykazy parafii.
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APL, UWL WSP, sygn. 654, s. 208 i n.
39
APL, UWL WSP, sygn. 1523, s. 1.
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obiektów w celu posprzątania, przesuszenia utensyliów i odprawienia nabożeństwa były nierzadko załatwiane pozytywnie40. Z kolei w roku 1934
metropolita prosił wojewodę lubelskiego o pozwolenie na periodyczne
odprawianie nabożeństw w cerkwi w Kmiczynie. Hierarcha uskarżał się
na przechodzenie tamtejszych wyznawców prawosławia do baptystów
i ogólny zanik moralności. Władze odpowiedziały odmownie, tłumacząc,
że Kmiczyn jest oddalony zaledwie o 2 kilometry od cerkwi w Nabrożu
i o 3 kilometry od świątyni w Telatynie41.
– Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna
W początkach roku 1938 doszło do gwałtownego zaostrzenia polityki
władz II Rzeczypospolitej wobec Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie.
Było to następstwem rozpoczęcia realizacji tzw. akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej. Miała ona na celu znaczne ograniczenie działalności Kościoła
prawosławnego przez likwidację placówek nieetatowych, rozbiórkę wszystkich cerkwi, które nie były siedzibami parafii etatowych, następnie przymusową polonizację działalności duszpasterskiej oraz naciski na wiernych
w kierunku przechodzenia na katolicyzm.
Wiosną 1938 r. władze państwowe zamknęły wszystkie świątynie
służące jako siedziby placówek nieetatowych. Posługujący w nich kapłani
otrzymali od władz polecenie opuszczenia miejscowości dotychczasowego pobytu. Stało ono w sprzeczności z zarządzeniem metropolity, który
nakazywał takim duchownym bezwzględne pozostanie na miejscu. Obaj
nieetatowi kapłani z terenu gminy – ks. Grzegorz Nosalski w Nabrożu
i ks. Grzegorz Pawłowski w Łaszczowie, początkowo zastosowali się do
zalecenia zwierzchności cerkiewnej. Ks. G. Nosalski wyjechał z Nabroża
dopiero latem, po rozbiórce tamtejszej cerkwi, osiadając przy cerkwi
w Cześnikach, gdzie służył pomocą duszpasterską. Z kolei ks. G. Pawłowski,
który przez cały okres swego posługiwania mieszkał w Domaniżu, po
likwidacji cerkwi łaszczowskiej otrzymał nominację na stanowisko wikariusza w Grodysławicach. Jednak tamtejszy proboszcz nie chciał go przyjąć
na mieszkanie. Przez kilka kolejnych miesięcy duchowny każdej niedzieli
wędrował pieszo ze współwyznawcami do grodysławickiej cerkwi. Jeszcze
w grudniu 1938 r. żalił się, że musi pozostawać w wynajętym mieszkaniu
w Domaniżu, doświadczając niechęci ze strony proboszcza i współwyznawców. Zapowiadał, że jeśli nie otrzyma od władz cerkiewnych jakiejś nominacji, będzie zmuszony do porzucenia prawosławia. Dopiero w kwietniu
1939 r. ks. G. Pawłowski wyjechał z rodziną na Wołyń42.
40
41
42

APL, UWL WSP, sygn. 654, s. 214.
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Najbardziej znanym elementem akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej
były masowe rozbiórki świątyń, przedsięwzięte w okresie od połowy maja
do połowy lipca 1938 r. Na terenie województwa lubelskiego zlikwidowano wtedy ponad 120 obiektów sakralnych, różnego typu i pochodzenia. Zniszczono też wszystkie cerkwie w gminie Łaszczów. Świątynie
w Kmiczynie, Zimnie, Muratynie, Ratyczowie, Podlodowie, Pienianach,
Steniatynie i Hopkiem przestały istnieć jednego dnia – 27 lub 30 czerwca
(według różnych źródeł)43. Najwięcej szczegółów dotyczy rozbiórki cerkwi
w Łaszczowie, opisanej w raporcie ks. G. Pawłowskiego do konsystorza prawosławnego w Warszawie. Burzenie cerkwi było połączone ze zniszczeniem
niektórych utensyliów cerkiewnych; ikonę św. św. Piotra i Pawła porąbano
toporem na placu cerkiewnym44. Nadzorujący rozbiórkę miejscowy wójt,
nazwiskiem Chmiel, a także zatrudnieni robotnicy wypowiadali wulgarne
słowa pod adresem prawosławia. Płaczących wiernych, którzy obserwowali
całą akcję, szczuto policyjnym psem. Kapłan informował, że rozebrana
cerkiew była dwa lata wcześniej, w 1936 r., gruntownie wyremontowana
dużym nakładem środków: naprawiono dach, pomalowano wnętrze, odnowiono ikony. Po rozebraniu świątyni zniszczono także nagrobek zmarłego
w 1897 r. kapłana, którego trumna i kości zostały sprofanowane. Autor
pisma donosił o poważnych utrudnieniach czynionych mu przez lokalne
władze w posłudze duszpasterskiej. Szczególnie uciążliwe było zamknięcie
cmentarza grzebalnego w Łaszczowie i skierowanie pochówków do dość
odległych Grodysławic.
Wypada nadmienić, że rozbiórce łaszczowskiej cerkwi sprzeciwiał się
miejscowy ziemianin, jeden z liderów Akcji Katolickiej w diecezji lubelskiej
Stanisław Starowieyski (obecnie błogosławiony, męczennik z lat II wojny
światowej). Wpływał on na lokalnych aktywistów rewindykacyjnych,
w tym na łaszczowskiego wójta, aby nie burzono obiektu. Autorytet
S. Starowieyskiego spowodował, że cerkiew nie została rozebrana 30 czerwca,
podobnie jak inne obiekty na terenie gminy, ale kilka dni później, 4 lipca,
gdy S. Starowieyski przebywał z pielgrzymką w Częstochowie. Jak wynika z bezpośrednich relacji świadków, fakt rozebrania cerkwi został przez
niego przyjęty bardzo krytycznie45.
Nieco inaczej działo się w Nabrożu. Jeszcze w początkach maja ks.
G. Nosalski donosił do konsystorza metropolitalnego, że mimo opieczętowania przez władze okolicznych cerkwi w Nabrożu praca duszpasterska
przebiegała normalnie. 3 maja duchowny odprawił uroczyste nabożeństwo
dla dzieci z kazaniem w języku polskim. Jednak już 12 lipca metropoli43
CAW, I.371.2/A.99, s. 269; G. K u p r i a n o w i c z, Akcja burzenia cerkwi prawosławnych
na Chełmszczyźnie i południowym Podlasiu, Chełm 2008, s. 43.
44
AMP, sygn. 1726, Sprawozdanie ks. Grzegorza Pawłowskiego.
45
S. K u l i k, Bł. Stanisław Kostka Starowieyski, Sandomierz 2005, s. 173 i n.
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ta został poinformowany, że 8 lipca rozebrano także cerkiew nabroską.
Utensylia zostały przeniesione do cerkwi w Tyszowcach. Kapłan donosił
o przygnębionym, chociaż spokojnym nastroju ludności. Zawiadamiając
o swoim tragicznym położeniu, ks. G. Nosalski zapytywał, co ma ze sobą
zrobić, pozostawał bowiem bez środków do życia46.
Sporo informacji dotyczy losu utensyliów ze zlikwidowanych świątyń
na terenie etatowej parafii Grodysławice. Do tamtejszej cerkwi trafiło niemal
całe wyposażenie cerkwi łaszczowskiej: antymins, 2 Ewangelie, 4 krzyże,
komplet naczyń, cyborium, trybularz, 6 szat ołtarzowych i 8 kompletów
szat kapłańskich, komplet szat diakońskich, naczynie do chleba, 37 ikon,
7 lamp, 2 lichtarze drewniane, 6 chorągwi metalowych i tyleż płóciennych, 61 egzemplarzy „Eparchialnego Wiestnika”, grobnica, 12 lichtarzy,
żyrandol, siedmioświecznik, 8 dziecięcych sticharionów. Krzyż ołtarzowy
zabrano do gminy Rachanie. Cerkwie w Zimnie i Hopkiem zostały już
w poprzednich latach opróżnione z większości przedmiotów ruchomych,
dostarczono z nich do Grodysławic jedynie pewną ilość starych obrazów.
Z kolei cerkiew w Muratynie była zupełnie pusta47.
Likwidacja placówek nieetatowych spowodowała poważne utrudnienia
dla duszpasterskiego funkcjonowania Kościoła prawosławnego. Dla wielu
wiernych droga do najbliższej cerkwi ulegała znacznemu wydłużeniu. W rezultacie w miejscowościach położonych w bezpośredniej bliskości Galicji
już latem 1938 r. zaobserwowano ciekawe zjawisko – ich prawosławni
mieszkańcy zaczęli uczęszczać na nabożeństwa do pobliskich galicyjskich
cerkwi greckokatolickich. Dotyczyło to m.in. Podlodowa i Ratyczowa48.
Późnym latem 1938 r. władze państwowe zażądały od duchownych
wprowadzenia języka polskiego do kaznodziejstwa. Kapłani i wierni odnieśli
się do zalecenia w sposób zróżnicowany. Stosunkowo najmniejszy opór miał
miejsce w Grodysławicach. Pierwsze polskojęzyczne kazanie, wygłoszone
przez ks. Grzegorza Pawłowskiego, wywołało ożywienie w cerkwi, ale
nikt się nie buntował. Po nabożeństwie wierni dyskutowali na ten temat.
W Tyszowcach ks. Terencjusz Szymanow uznał, że polonizacyjny nakaz
władz jest sprzeczny z wytycznymi ze strony zwierzchności diecezjalnej,
nakazującej głoszenie kazań w języku, którym na co dzień posługują się
parafianie. Nie chcąc jednak ściągać na siebie represji, w ogóle zaniechał
głoszenia kazań. Pierwsze kazanie w języku polskim w Szlatynie wywołało
płacz kobiet, a większa część zgromadzonych wyszła z cerkwi. Jedynie
AMP, sygn. 1726, Dokumenty o rozbiórce cerkwi w Nabrożu.
AMP, sygn. 1292, Kwestionariusze i wykazy mienia cerkiewnego ze zlikwidowanych
cerkwi powiatu tomaszowskiego; K. G r z e s i a k, Akcja burzenia cerkwi na Lubelszczyźnie w roku
1938 – konsekwencje kulturowe, „Roczniki Kulturoznawcze”, R. 4, 2013, nr 1, s. 26.
48
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w Telatynie nadal przepowiadano w języku ukraińskim49. W kolejnych
miesiącach polszczyzna utrwalała się coraz bardziej, jednakże zdarzały
się przypadki głoszenia kazań w języku ukraińskim, a nawet rosyjskim.
Wiosną 1939 r. aktywiści akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej przystąpili
do działań na rzecz pozyskania prawosławnych do Kościoła katolickiego.
W niektórych rejonach naciski wywierane na ludność prawosławną przekroczyły znacznie standardy dobrowolności. Terenem szczególnie intensywnego „propagowania” konwersji na katolicyzm było pogranicze trzech
powiatów: hrubieszowskiego, zamojskiego i tomaszowskiego. Najwięcej
„nawróconych” odnotowano w okolicach Perespy, Duba, Komarowa, Cześnik,
Horyszowa Polskiego. Poczynania „rewindykatorów dusz” sięgnęły także
północnej części gminy łaszczowskiej. Według informacji przekazanych do
władz wojskowych, stojących na czele całej akcji, najwięcej „nawróceń” było
w Muratynie – aż 380, a dużo mniej w Nabrożu – 136. Z kolei podana dla
Łaszczowa liczba 143 osób odnosi się chyba także do sąsiednich wsi, jako
że w samej osadzie nie było aż tylu wyznawców prawosławia. Należy
jednak pamiętać, że po ustaniu nacisków, a więc już w maju 1939 r., ogół
„konwertytów” powrócił do prawosławia50.
LATA II WOJNY ŚWIATOWEJ
Kolejną zmianę w położeniu wyznawców prawosławia na Lubelszczyźnie
przyniósł wrzesień 1939 r. Cały region znalazł się pod okupacją niemiecką. Życie Kościoła prawosławnego zostało zdominowane przez działaczy
ukraińskich, którzy zyskali poparcie okupanta. Jednym ze znaków nowej
sytuacji było powołanie do życia prawosławnej diecezji chełmsko-podlaskiej. Siedzibą jej zwierzchnika stała się odebrana katolikom w roku 1940
dawna katedra unicka na Górze Chełmskiej. Jednocześnie prawosławni
przystąpili do odbudowy sieci parafialnej. W roku 1943 na terenie diecezji
istniało już 175 parafii, zgrupowanych w 17 dekanatach. Wiele placówek
funkcjonowało przy rekoncyliowanych po I wojnie światowej dawnych
cerkwiach, które na nowo przejęli wyznawcy prawosławia51.
Na terenie gminy Łaszczów nie została rekoncyliowana po 1915 r.
żadna cerkiew, toteż wyznawcy prawosławia nie pretendowali do przejęcia czegokolwiek. Natomiast już w roku 1939 rozpoczęli oni budowę
nowej cerkwi, przy której zorganizowano parafię. Należały do niej wioski
położone w okolicy osady. W roku 1943 proboszczem tej placówki był ks.
Arseniusz Symusyk, który do kapłaństwa przygotowywał się w ukraiń49
50
51
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skim Chersoniu, a psalmistą Andrzej Medyk. Funkcję starosty cerkiewnego
pełnił Aleksy Bulicz. Parafia dysponowała 10,36 ha ziemi. Przy cerkwi
działał chór parafialny, składający się z kilkunastu osób, oceniany jako
dobry. Funkcjonowało też bractwo cerkiewne zrzeszające 42 mężczyzn
i 106 kobiet52.
W styczniu 1940 r. wyznawcy prawosławia przejęli kościół w Żulicach.
Do powstałej przy tej świątyni parafii włączono Kmiczyn i Steniatyn.
Proboszczem tej placówki został ks. Światosław Prokop, absolwent jabłeczańskiej szkoły diaków i jakichś kursów duszpasterskich, organizowanych
w Chełmie. Zadania psalmisty pełnił Stefan Dmitroca, z kolei starostą
cerkwi był Jan Policha. Według dokumentów archiwalnych z 1942 r. chór
cerkiewny istniał nie tylko w Żulicach, ale także w Steniatynie i Kmiczynie.
Do nabożeństw cerkiewnych wprowadzano stopniowo śpiew ludowy53.
Opisywany rozwój Kościoła prawosławnego przebiegał w atmosferze
narastającego konfliktu polsko-ukraińskiego, który w roku 1943 wszedł
w fazę bratobójczych walk. Ogarnęły one także tereny gminy łaszczowskiej. Ofiarami wzajemnej wrogości stawali się również duchowni obu
wyznań, czego tragicznym przykładem było zamordowanie dwóch kapłanów w Nabrożu. 6 maja polskie podziemie wykonało wyrok śmierci
na miejscowym proboszczu prawosławnym Sergiuszu Zacharczuku, który
związany był z ukraińskimi działaczami nacjonalistycznymi. W odwecie
Ukraińcy zamordowali po kilku tygodniach proboszcza nabroskiej parafii
katolickiej ks. Władysława Jacniackiego.
Koniec II wojny światowej, przesiedlenie ludności prawosławnej z terenu
Lubelszczyzny do ZSRR i trwające przez kolejne dziesięciolecia naturalne
procesy asymilacyjne spowodowały, że na terenie gminy Łaszczów nie
mieszkają już rdzenni wyznawcy prawosławia. W efekcie akcji rozbiórkowej
w 1938 r. z krajobrazu gminy zniknęły wszystkie cerkwie, będące świadectwem wielowiekowej obecności wschodniego chrześcijaństwa. Jedynym
istniejącym do dzisiaj reliktem tej obecności są cmentarze. Nieużywane od
wielu lat, pozostają w złym stanie.
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Dzieje chrześcijaństwa wschodniego na terenie gminy Łaszczów...

ABSTRACT
Krzysztof Grzesiak
THE HISTORY OF EASTERN CHRISTIANITY IN LASZCZOW COMMUNE
(EMPHASIZING THE INTERWAR PERIOD)
The land that now belongs to Laszczow commune has always been characterized by
multiculturalism. One of its aspects was everyday life of its various inhabitants, in this case
Ruthenians (Ukrainians) who were members of Eastern Church and used Eastern liturgical rite,
i.e. Eastern Catholic Church as well as Eastern Orthodox Church. This ethnical and cultural
borderland, regardless of dramatic and major historical changes and events which resulted in
various geopolitical order and changes in this part of Poland, has maintained a lot of elements
of its ‘eastern’ past up to the present day.
This article is an attempt to get potential readers familiarized with the history of Ukrainian
colonization and settlement in that particular region seen from the angle of the development
of the structure of the Eastern Catholic Church as well as Eastern Orthodox Church. As the
article covers the time span from early Middle Ages until the displacement and resettlement
between the years 1944–1946, it makes this article even more intriguing and well worth getting
acquainted with.

AMP, sygn. 384, Informacja o parafii Łaszczów.
Tamże, Informacja o parafii Żulice.

120

121

Ks. K. Grzesiak

Rocznik Tomaszowski 4

122

Uhnów – zarys dziejów

Rocznik Tomaszowski 4

Tadeusz Kukiz*
(Wrocław)

UHNÓW – ZARYS DZIEJÓW**
Mojemu Synowi
Miasteczko Uhnów leży na północ od Lwowa, z nieznacznym odchyleniem na zachód (dzieli je odległość 83 km koleją oraz 87 km szosą).
W I Rzeczypospolitej wchodziło w skład województwa bełskiego, po roku
1772 znalazło się w zaborze austriackim (od 1773 r. należało do cyrkułu
bełskiego, od 1783 – do żółkiewskiego, a od roku 1867 do powiatu Rawa
Ruska). W II Rzeczypospolitej Uhnów należał do powiatu rawsko-ruskiego
w nowo utworzonym województwie lwowskim. Po agresji Sowietów we
wrześniu 1939 r. został włączony do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki
Radzieckiej i ustanowiony siedzibą rejonu (odpowiednika powiatu), pozostając w obwodzie lwowskim. Po napaści Niemiec na ZSRR w czerwcu
1941 r. wchodził w skład Generalnej Guberni. Po wojnie Uhnów powrócił
w granice Polski, ale wcielony został do powiatu Tomaszów Lubelski, ponieważ sama Rawa Ruska weszła w skład USRR. W roku 1951 – w wyniku
sławetnej „wymiany” terytoriów przygranicznych między Polską a Sowietami
* Tadeusz Kukiz – ur. 9 maja 1932 r. w Dębowicach (Ukraina), lekarz, historyk, wybitny
społecznik, członek stowarzyszeń, m.in. Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Związku Sybiraków, Towarzystwa Przyjaciół Książki i Koła Miłośników
Ekslibrisu. Autor publikacji historycznych: Łopatyn. Dzieje i zabytki (2004), Ziemia Radziechowska
i ludzie stamtąd (2008) oraz Uhnów. Kresowe miasteczko nad Sołokiją (2010). Przez wiele lat
zajmował się losami obrazów maryjnych przywiezionych po II wojnie światowej z Kresów
na tereny dzisiejszej Polski. Publikacje na ten temat ogłaszał w prasie krajowej i polonijnej
(m.in. w: „Spotkania z Zabytkami”, „Semper Fidelis”, „Wrocławskie Wiadomości Kościelne”,
„Kresy Literackie”, „Gość Niedzielny”, „Rocznik Lwowski”, „Wołanie z Wołynia”, londyński
„Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza”). W roku 2012 został uhonorowany przez Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
W roku 2013 został laureatem XII edycji Nagrody IPN Kustosz Pamięci Narodowej. Zm.
14 maja 2015 r. we Wrocławiu.
** Tekst artykułu został opatrzony korektą przez Mariusza Skorniewskiego. Niestety, ze
względu na śmierć autora nie była możliwa jej akceptacja. Dokonane poprawki tylko w niewielkim stopniu wpłynęły na ostateczny kształt artykułu, co umożliwia czytelnikowi zapoznanie
się z oryginalnym tekstem autora
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– został (wraz z Bełzem, Krystynopolem, Warężem i innymi okolicznymi
miejscowościami) ponownie przyłączony do USRR. Od roku 1991, po
zmianach politycznych w byłym ZSRR, należy do niezawisłej Ukrainy
i znalazł się w obrębie powiatu sokalskiego. Miejscowość położona jest na
niedużym wzniesieniu (212 m n.p.m.), na południowym brzegu Sołokii –
lewego dopływu Bugu – od wklęsłej strony tworzonego przez nią łuku.
Stąd rzeka licznymi zakolami płynie w terenie bagnistym i moczarowatym
na wschód w kierunku Bełza i Krystynopola, gdzie wpada do górnego
Bugu. W miasteczku wyróżniano kilka części: środkową – właściwe miasto,
Przedmieście – przy drodze do Bełza, Obołonię – na południowy wschód
od właściwego miasta, i Jurydykę. Po drugiej, północnej, stronie Sołokii,
nieco na północny zachód, znajdowała się wieś Zastawie ze stacją kolejową
kolei normalno- i wąskotorowej. Na południe od miasteczka dominującym
punktem jest wzgórze Bartuszka (254 m n.p.m., a według obecnych danych,
270 m n.p.m.), oznaczone punktem triangulacyjnym. Pierwotnie ziemie,
na których znajduje się Uhnów, należały do szeroko pojętego Wołynia
i dopiero burzliwe dzieje polityczne tego regionu spowodowały, że znalazł
się on w krainie zwanej Rusią Czerwoną, najwcześniej zespoloną z Koroną
Polską. Na tym obszarze, między Bugiem i Wieprzem, swoją lokalizację
znalazła część Grodów Czerwieńskich, a wśród nich i Uhnów. Ziemie te
były wówczas przedmiotem sporów terytorialnych między nowo powstałym Państwem Polskim a Rusią Kijowską, by z czasem wejść w struktury
państwowe tej ostatniej. Pisał kronikarz ruski Nestor:
Rok 981: Poszedł Włodzimierz ku Lachom i zajął grody ich, Przemyśl, Czerwień i inne.
Rok 1018: Bolesław [Chrobry]… zajął dla siebie czerwieńskie grody.
Rok 1030: Jarosław [Mądry] wziął Bełz.
Rok 1031: Jarosław i Mścisław zebrali mnogie wojsko, poszli na Lachów i zajęli na powrót
czerwieńskie grody…
(według Józefa Widajewicza)

Na trwałe do Korony Polskiej przyłączył je Kazimierz Wielki w XIV w.
Za Władysława Jagiełły ziemia bełska, w obrębie której leżał Uhnów, została przez niego w 1388 r. przekazana w lenno księciu mazowieckiemu
Siemowitowi IV, mężowi jego siostry Aleksandry. W tym samym roku
starosta bełski, Paweł z Radzanowa (z ziemi płockiej na Mazowszu),
otrzymał od tego księcia hojne nadanie. Były to wsie: Machnów, Ulhów
(Ulhówek), Zimno, Żużel, Poddębce, Wierzbica, Tarnoszyn, Kornie, Korhynie
oraz Uhnów nad Sołokiją, a w 1419 r. jego syn, Paweł, wojewoda bełski,
otrzymał we władanie pobliską Dąbrowę i Ulików. Kiedy po wygaśnięciu
potomków Siemowita IV Kazimierz Jagiellończyk w 1462 r. ustanowił
województwo bełskie, Uhnów znalazł się w jego obrębie. Wnuk Pawła
z Radzanowa, chorąży płocki Zygmunt Radzanowski, późniejszy wojewoda bełski, lokował na prawie magdeburskim miasto Uhnów. Położone na
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stoku, wyniesionym ponad teren, z kościołem, otoczone było usypanym
czworobocznym wałem na planie rombu. Wybór Uhnowa spośród posiadanych przez Radzanowskiego dóbr wiązał się, być może, z położeniem
tej miejscowości tuż przy wyznaczonym warunkami topograficznymi
przejściu przez bagniste rozlewiska Sołokii. To przejście było wykorzystywane w XV w. jako część traktu komunikacyjnego przez Roztocze, który
w okolicach Potylicza wiązał ziemię bełską i okoliczne tereny z ziemią
przemyską, m.in. z podkarpacką strefą solną.
W tece Rawa Ruska (tzw. Teki Antoniego Schneidera w WAP na Wawelu),
znajduje się taki opis:
Włościanie tutejsi i w okolicy stanowią własną, od innych mieszkańców znacznie różniącą
się gromadę, sięgającą aż pod Żółkiew i do miasteczka Uhnowa, [która] za rządów książąt
mazowieckich i królów polskich osiedlona została; dokąd też Wołosi i Tatarzy w znacznej
liczbie weszły.

Warto też przytoczyć fragment artykułu uhnowskiego wikarego ks.
Tomasza Marszałka, który interesował się historią miasteczka. Pisał on:
Ludność Uhnowa w pierwszych latach powstania parafii składała się z rozmaitych narodowości i religii. Byli to Polacy, Rusini, Litwini, Jadźwingowie, Tatarzy, Wołosi […]. Ludność
tak różnorodna rekrutowała się bądź z przychodniów i służby dziedzica, bądź też z jeńców
wojennych przysyłanych tu do pracy przy budowaniu i konserwowaniu fortalicji.

Tradycję o tym, że Uhnów był niegdyś tatarską osadą przekazywano
z pokolenia na pokolenie i jeszcze dziś dawni mieszkańcy indagowani przez
rzeszę pytających potwierdzają ten fakt swojego pochodzenia. Stanisław
Kryczyński, historyk zajmujący się dziejami polskich Tatarów, pisał:
W Uhnowie, w powiecie rawsko-ruskim, którego mieszkańców nazywano „Tatarami”
z powodu tradycji o ich pochodzeniu tatarskim […]1.

Pierwotnie Uhnów należał do parafii Chodywańce, istniejącej od 1425 r.
(w łacińskiej diecezji chełmskiej). Najwcześniejsza fundacja kościelna
1
Pozwolę sobie na krótki wątek osobisty. Moi przodkowie (wyznania rzymskokatolickiego) mieszkali w Uhnowie od co najmniej II połowy XVIII w. Ponieważ nazwisko ‘Kukiz’,
zdaniem językoznawców-onomastów, nasuwa przypuszczenie, że pochodzi z któregoś języka
orientalnego (tatarskiego, tureckiego bądź innego), zainteresowałem się tą sprawą i rozpocząłem
poszukiwania zarówno tego nazwiska, jak i śladów osadnictwa tatarskiego, także w okolicach
Uhnowa. Najwcześniejsza znaleziona przeze mnie informacja o nazwisku ‘Kukiz’ znajduje
się w przywileju wydanym przez króla Augusta II Sasa w 1699 r. dla Wołochów wyznania
greckokatolickiego w Lubyczy Kniazie, położonej kilkanaście kilometrów od Uhnowa. O tatarskim osadnictwie w niedalekich od Uhnowa Mostach Wielkich pisał Zbigniew Nowak, a w
tamtejszych greckokatolickich księgach metrykalnych z lat 1783–1871 występuje co najmniej
kilkadziesiąt wpisów nazwiska ‘Kukiz’. W roku 2012 nawiązałem kontakt z mieszkanką Mostów Wielkich p. Ziną Kukiz, która podaje, że obecnie żyją tam dwie rodziny o tym nazwisku
(łącznie 13 osób) i obie są wyznania greckokatolickiego, a – co najbardziej interesujące – wiedzą,
że prawdopodobnie są pochodzenia tatarskiego.
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w Uhnowie była konsekwencją lokacji miejskiej z 1462 r. Uposażenie parafii
wyznaczył wojewoda bełski Zygmunt Radzanowski; wystawił drewniany
kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św. Doroty, a w 1474 r. doprowadził
do utworzenia parafii. Według księgi parafialnej kościół ten najpewniej
spłonął podczas najazdu Tatarów; odbudowany, ponownie został przez
nich spustoszony. Dobra Radzanowskich niemal w całości przetrwały
w ich rękach co najmniej przez cztery pokolenia; liczyły piętnaście wsi
oraz miasto Uhnów, spełniające rolę ośrodka włości. Na skutek dziedziczenia rodzinnego połowę dóbr Uhnowa z wsiami otrzymał jeden z synów Zygmunta – Dziersław, drugą – syn zwany Janem z Uhnowa, stąd
niektórzy z potomków Radzanowskiego nosili nazwisko Uhnowski. Przed
1532 r. jako właściciel Uhnowa i niektórych okolicznych wsi wymieniony
został inny syn Zygmunta Radzanowskiego – Andrzej Niszczycki, późniejszy wojewoda płocki. Na prośbę Szczepana Niszczyckiego, łożniczego
królewskiego, Władysław IV w 1644 r. potwierdził wspomniany przywilej
dla Uhnowa wydany przez Kazimierza Jagiellończyka. Pod koniec XVI w.
właścicielem uhnowskich dóbr był kasztelan lubaczowski Wawrzyniec
Trzciński z Trzciany, który odbudował kościół i w roku 1597 ponownie
uposażył parafię, oddając jej część swych dóbr i tworząc tzw. jurydykę,
tj. dobra wyłączone spod zarządu sądownictwa miejskiego. Odbudowany
kościół niebawem spłonął, a na jego miejscu proboszcz Paweł z Pajęczna
wzniósł nową świątynię, konsekrowaną w 1610 r., ale i ta w 1621 r.
spłonęła podczas jednego z kolejnych najazdów tatarskich. Dzięki dotacji
Szczepana Niszczyckiego świątynię reaktywowano; nadal była to budowla drewniana. Notowana w 1671 r., posiadała na wyposażeniu cztery
ołtarze. I tę świątynię w 1680 r. strawił pożar. Kroniki podają, że w XVI
i XVII w. miasteczko nękane było częstymi pożarami, niemało ich było
także i w późniejszym okresie. Nieszczęściem mieszkańców były napady
Tatarów. Nie chroniły przed nimi ani wały miejskie, ani podziemne korytarze. O szczególnie okrutnym napadzie napisano w księdze kościelnej
w 1621 r., kiedy to Tatarzy wymordowali znaczną część ludności miasteczka, a około 300 osób wzięli w jasyr. W roku 1648 miasteczko spustoszył
najazd Kozaków Chmielnickiego. Po napadach chroniący się na bagnach
ocaleli mieszkańcy powracali i podnosili miasteczko z ruin. Również epidemie powodowały duże straty wśród mieszkańców, szczególnie zaraza
morowa (dżuma) z 1624 r.
Pod koniec XVII w. rozdrobnione dobra uhnowskie scalił jeden z kolejnych kasztelanów lubaczowskich Krzysztof Dunin (zm. 1697), który
ufundował w Uhnowie murowany kościół. Według współczesnych znawców tematyki budowę rozpoczęto w roku 1633, a zakończono w 1695
i w tym samym roku konsekrowano kościół pw. Wniebowzięcia NMP i św.
Doroty. Uhnowska świątynia była budowlą jednonawową, z węższym

Do dziś sprawa autorstwa projektu uhnowskiej świątyni nie została
rozstrzygnięta; warszawski historyk sztuki Jerzy Kowalczyk włączył ją –
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Uhnów, lata 30. ubiegłego stulecia – kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Marii Panny (fot. ze zbiorów Zbigniewa Dziurkowskiego)

i niższym prezbiterium, zamkniętym prostymi ścianami, do których z tyłu
przylegała niska zakrystia. Przed kościołem usytuowana była murowana
dzwonnica z bramką, częściowo zasłaniająca jego fasadę, zbudowana
później, najprawdopodobniej pod koniec XVIII stulecia. Budowniczym
kościoła był Wojciech Lenartowicz, co potwierdzał łaciński napis na tablicy
umieszczonej na fasadzie frontowej. Lwowski historyk sztuki Zbigniew
Hornung o uhnowskim kościele pisał:
Wybija się [on] ponad przeciętny poziom naszych prowincjonalnych świątyń swoją oryginalną sylwetą, w której dominującą rolę odgrywają masywne wieże.
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obok kościoła w Warężu – do dorobku Jana Michała Linka, związanego
z ordynacją Zamoyskich. Informacje o kolejnych właścicielach dóbr uhnowskich są bardzo skąpe; w 1746 r. notowano chorążego bełskiego Stanisława
Dzierżka, właściciela Tarnoszyna, oraz Hiacyntę z Dzierżków Mniszkową.
Jeden z Dzierżków, Michał, był żonaty z Anną Ludwiką Duninówną.
Przytoczone koligacje nasuwają przypuszczenie, że przynajmniej część
dóbr uhnowskich mogła przejść z Duninów na Dzierżków, a z nich na
Mniszków. We wspomnianej kronice parafialnej podano też, że ostatnia
Dzierżkówna wyszła za mąż za hr. Krasickiego; potomek wywodzący się
z tego małżeństwa, Ignacy Krasicki (1735–1801), był właścicielem pobliskich
Nowosiółek Dalszych, które otrzymały po nim nazwę Kardynalskich (choć
kardynałem nie był, lecz biskupem warmińskim i następnie arcybiskupem
gnieźnieńskim). W latach 80. XVIII w. jako właściciele dóbr uhnowskich
notowani są Michał Mniszek i Gabriel hr. Krasicki. Związani bardziej
z ruską szlachtą, Dzierżkowie przywiązywali mniejszą wagę do stanu
parafii rzymskokatolickiej, czego wynikiem była stopniowa degradacja
świątyni. Wiązało się to z koniecznością przeprowadzenia niezbędnych
remontów – wewnątrz i na zewnątrz świątyni. W ostatnich latach XVIII w.
m.in. pokryto budowlę nowym dachem i wówczas rozebrano znajdującą
się na niej środkową wieżę (sygnaturkę), która – jak można przypuszczać
– nadawała świątyni dodatkowy urok.
„Chcąc zabezpieczyć ludność katolicką, a zwłaszcza dzieci, od wpływów przeciwnych wierze”, uhnowski proboszcz ks. Józef Motyl w 1870 r.
postanowił sprowadzić ss. felicjanki, które podjęłyby się nauczania dzieci.
Chodziło mu o zminimalizowanie wpływów duchowieństwa ukraińskiego na ludność polską i uchronienie polskiej mniejszości w miasteczku
i najbliższej okolicy przed wynarodowieniem. Aby zapewnić siostrom
w Uhnowie byt, zapisał w testamencie „niewielki drewniany domek
z ogródkiem i w akcjach krajowych 6000 zł”. Nakładał też na nie obowiązek zajmowania się kościołem. Testament ten i fundusz złożył w ręce
arcybiskupa lwowskiego, nie doczekał jednak przybycia felicjanek, ponieważ w 1873 r. zmarł. Dalsze załatwianie tej sprawy Kuria powierzyła
kolejnemu proboszczowi ks. Rudolfowi Lewickiemu. Felicjanki przybyły
do Uhnowa 17 września 1877 r. Wiodły tu życie ubogie, nieraz brakowało
nawet na chleb. Mijały lata, zmieniały się kilka razy zarówno przełożone,
jak i siostry. Po ks. Lewickim proboszczem został ks. Felsztyński, który
umierając, zapisał siostrom 500 złr, co było pierwszą wpłatą na fundusz
budowy kaplicy. Szczególnie Żelechowski, jako jeden z ziemian, wiedząc
o pragnieniu felicjanek posiadania kaplicy, zorganizował spotkanie, na
którym nakłaniał zgromadzonych do przyjścia im z pomocą. Na spotkaniu obecny był również niedawno przybyły do Uhnowa nowy proboszcz
ks. Antoni Dwornicki, przeciwnik budowy kaplicy. Jednak wystąpienie

Żelechowskiego przekonało go, poparł więc ten zamiar i zobowiązał się
do nadzoru nad budową. Wszyscy obecni zgodnie oświadczyli, że materialnie wspomogą fundację kaplicy (zwanej też kościółkiem). Wczesną
wiosną 1890 r. poświęcono kamień węgielny i rozpoczęto budowę, a pod
koniec roku prace zakończono. Stało się tak głównie dzięki energii przełożonej sióstr Wandy Stojałowskiej (z rodziny głośnego wówczas działacza
społecznego ks. Stanisława Stojałowskiego). Środki na budowę kaplicy
pozyskano również od cesarza Franciszka Józefa I. Nowo wybudowaną
kaplicę poświęcił ks. Dwornicki 23 stycznia 1891 r.
Po kilku latach ss. felicjanki rozpoczęły starania o budowę domu
(klasztorka) dla siebie i szkoły dla okolicznych dziewczynek; plan budowy bezinteresownie opracował Leopold Mazurek. Powstał komitet, który
zajął się jego budową. 4 maja 1895 r. poświęcono fundamenty i kamień
węgielny, a w kolejnym roku prace szczęśliwie zakończono. Z czasem
klasztor stał się za mały. I znowu z pomocą pośpieszyły okoliczne dwory,
a efektem tego było nadbudowanie na części klasztoru – w latach przed
I wojną światową – jednej kondygnacji, podwyższono również kaplicę.
W II Rzeczypospolitej siostry mogły wreszcie w pełni rozwinąć swoją
działalność, prowadząc siedmioklasową Szkołę Powszechną (klasy szósta
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i siódma były koedukacyjne). W roku 1939 po wkroczeniu Sowietów zakazano im prowadzenia nauki, z kolei w 1944 r. ukraiński zarząd gminy
nakazał felicjankom opuścić Uhnów; po wojnie powróciły i nadal prowadziły naukę. W roku 1951 musiały wraz z polską ludnością ponownie
Uhnów opuścić.
Drugą chrześcijańską parafią w Uhnowie była parafia greckokatolicka
i należała ona do diecezji przemyskiej oraz dekanatu uhnowskiego. W roku
1500 wzmiankowano tu cerkiew drewnianą. Po zawarciu unii brzeskiej
w 1596 r. oprócz miejskiej unickiej parafii oo. bazylianów z małą cerkwią
w wyniku walk między unitami i prawosławnymi powstała także ich
parafia, która również erygowała tu cerkiew (już za wałami). W dziejach
Uhnowa bazylianie zaznaczyli się w pierwszej połowie XVII w., gdy kierowali tutejszą parafią miejską. Podczas pochodu Kozaków Chmielnickiego
na Zamość zostali jednak przez prawosławnych stąd usunięci i przenieśli się do pobliskiego Domaszowa. Po zakończeniu wojen Kozaków
z Rzecząpospolitą, w wyniku procesu sądowego i zbrojnego „zajazdu”,
prawosławni zagarniętą unicką cerkiew musieli zwrócić. Ale bazylianie
już na probostwo do Uhnowa nie powrócili, bo podczas kolejnego pożaru
w 1680 r. ich klasztorne zabudowania spłonęły, a dobra stały się częścią
uhnowskiego „dominium”, czyli wielką własnością ziemską. Przybywali
tu jednak w związku z tymi „dobrami” i odzyskaniem prawa „prezenty”
(przedstawiania kandydatów na proboszczów). Z czasem owo zarządzanie
dobrami w Uhnowie sprowadzało się tylko do ich wynajmu i ściągania
czynszu, w końcu w części zostały sprzedane, a niektóre wskutek „zasiedzenia” przeszły na własność mieszkańców miasta.
Jak długo istniała w Uhnowie parafia prawosławna – trudno dokładnie
określić. Zapewne powstała w okresie, gdy notowano podobne parafie
w pobliskich miejscowościach. Na początku XVIII w. obie parafie (miejska
i za wałami) były już unickie. Kiedy w 1780 r. miejska cerkiew (pobazyliańska) spłonęła, na jej miejscu wzniesiono nową. Budowę rozpoczęto od
prezbiterium; budowano je z cegieł pozyskiwanych z rozbiórki dawnych
murów obronnych, a jako materiał dla pozostałej części cerkwi wykorzystano drewno.
W wieku XIX, w czasach austriackich, w Uhnowie przeważali Ukraińcy.
Szczególną rolę odegrał miejscowy Rusin Stefan Żukowśkyj, jeden z najbogatszych w okolicy, który dorobił się na handlu bydłem i mięsem. Założył
fundację swego imienia, z której środków zbudowano w Uhnowie obiekty
użyteczności publicznej zarządzane przez Rusinów, m.in. szkołę i bursę
dla chłopców, czytelnię „Proswity” z 1885 r. i kaplicę na cmentarzu, gdzie
Żukowścy zostali pochowani. W ostatnim ćwierćwieczu XIX w. w Uhnowie notowano następujące rusińskie stowarzyszenia: filia Towarzystwa
„Proswity”, filia „Gospodarza Wiejskiego” („Silśkyj Hospodar”), „Narodna

Torhowla”, „Ruska Kasa”, „Narodnyj Dim” (Dom Ludowy) i Czytelnia
Kaczkowskiego. W tym okresie należy odnotować znaczną rolę rusińskiego
szkolnictwa. Ukraińcy coraz częściej posyłali swoje dzieci do szkoły ludowej, a starszą młodzież do szkół średnich i wyższych (z Uhowa wyszło
w tym czasie około 160 greckokatolickich duchownych).
W latach 1855–1857 Stepan Żukowśkyj (zm. 1875) zlecił dobudowanie
na własny koszt do prezbiterium pozostałej murowanej części obecnej
świątyni. Były na niej, prócz największej, dwie mniejsze kopuły, a w narożach dwu bocznych kolejne nieco mniej okazałe. W ścianach, południowej i północnej, było po pięć dużych okien. W uznaniu za ten dar
S. Żukowśkyj otrzymał z Watykanu odznaczenie; w cerkwi zawieszony był
jego portret z uwidocznionym na nim papieskim krzyżem. W roku 1893
cerkiew przebudowano według projektu Wasyla Nahirnego, a w latach
1902–1914, w czasach probostwa Wasyla Romanowśkiego, dobudowano
do niej kruchtę i wspartą na kolumnach galerię na fasadzie frontowej (to
z niej 7 lipca 1941 r. radośnie ogłoszono w Uhnowie powstanie Państwa
Ukraińskiego). Przebudowano również chór, a w ścianie północnej przebito
otwór na małe dodatkowe wejście. Wewnątrz uwagę zwracała ambona
z 1907 r., w kształcie łodzi, a przy niej dwóch Apostołów trzymających
w rękach sieć z rybą2. Całość uzupełniała lokowana w pobliżu cerkwi
trójkondygnacyjna drewniana dzwonnica z XVIII w.
Kiedy w 1930 r. proboszczem został ks. Ołeksander Tresznewśkyj, postanowił – mimo braku środków – „rozpisać” na nowo wnętrze świątyni.
Liczył na uhnowskich emigrantów w Ameryce i ci go nie zawiedli – sprowadził więc z Krakowa malarza Damiana Horniatkewycza. „Rozpisanie”
nowej polichromii rozpoczęto od wielkiej kopuły; znalazła się w niej duża
kompozycja Wniebowstąpienie. Z wielkich przedstawień figuralnych artysta namalował tam jeszcze Ukrzyżowanie, a po obu stronach ikonostasu
Apostołów Piotra i Pawła, jako dwa filary katolickiej Cerkwi. Wszystkie
ściany świątyni wypełnił bogatą ornamentyką, na pilastrach obficie złoconą.
Na szerszych płaszczyznach znalazły się brokatowe wzory. Szczególną
uwagę malarz zwrócił na łuki arkad, które migotały bogactwem zdobień,
inspirowanych motywami rękopisów z czasów książęcych. Pod gzymsem
kopuły rozciągał się fryz z motywem krzyża i kiści winogron. Wzorując
się na polskim malarzu Janie Henryku Rosenie, który idąc śladem wielkich
mistrzów renesansu i baroku, nadawał postaciom świętych oblicza znanych
osobistości, Horniatkewycz przedstawił w uhnowskiej cerkwi po jednej
stronie główne postacie ukraińskiego życia narodowego (św. Andrzeja,
św. Olgę, św. Włodzimierza Wielkiego, kronikarza Nestora, króla Daniela
i inych), a po drugiej – przedstawicieli miejscowej ludności (z Żukowśkym
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i jego żoną, parą nowożeńców w charakterystycznych uhnowskich strojach
i innych). Odnowione wnętrze 24 czerwca 1936 r. uczczono nabożeństwem
odprawionym przez przemyskiego władykę (ordynariusza) bp. Jozafata
Kocyłowskiego, który wówczas cerkiew na nowo poświęcił. Zachwycony jej
wyglądem miał powiedzieć: „Wasza cerkiew mogłaby być katedrą biskupa”.
Jeszcze przed wkroczeniem do Uhnowa „drugich Sowietów” proboszcz Tresznewśkyj – w obawie przed aresztowaniem ze względu na
prowadzaną działalność polityczną – w lipcu 1944 r. wyjechał z Uhnowa.
We wrześniu parafię objął ks. Jurij Mencinśkyj. Zastał tu sytuację skomplikowaną i niejasną: tylko dziesięć parafii dekanatu uhnowskiego było po
stronie polskiej, reszta po sowieckiej. Nominację otrzymał dopiero 3 maja
następnego roku. Po latach pisał:
Cerkiew przetrwała wojnę w dobrym stanie; wszyscy wierni na miejscu, dużo młodzieży
szkolnej, odnosi się wrażenie, że to miasteczko powiatowe.

Taki stan rzeczy trwał jednak krótko. Na mocy porozumienia pomiędzy PKWN a USRR z 9 września 1944 r. rozpoczęto pierwsze wysiedlenia
uhnowskich Ukraińców na wschodnie tereny USRR. Początkowo miały
one dobrowolny charakter, z czasem jednak przybrały inny obrót. Jak
wspominał wcześniej cytowany ks. Jurij Mencinśkyj:

Uhnów – zarys dziejów

Rocznik Tomaszowski 4

cerkiew prawosławna. W latach 1988–1994 dokonano podziału wiernych
na część prawosławną i greckokatolicką. Obecnie nabożeństwa dla każdej
grupy odbywają się oddzielnie w określonych dniach i godzinach.
Wspólny pozostaje natomiast dla tych grup wyznaniowych miejski
cmentarz położony na wschodnim skraju miasteczka z wejściem od zachodu.
Użytkowany był do 1947 r. przez miejscową parafię greckokatolicką i do
1951 r. przez parafię rzymskokatolicką. Wiernych z tej pierwszej chowano
po prawej stronie od wejścia głównego, wiernych z drugiej – po lewej
stronie, ale nie było to regułą, bo wiele małżeństw było mieszanych. Cechą
charakterystyczną cmentarza są dość liczne, pięknie rzeźbione, kamienne
krucyfiksy i krzyże z powtarzającym się motywem zdobniczym w postaci
wieńców z kwiatów lub cierni wykutych na skrzyżowaniu ramion (brak
tu nagrobków o większej wartości artystycznej, jednakże wpisują się one
w nurt tzw. kamieniarki bruśnieńskiej). Wśród licznych grobów znajduje
się też jeden z kręgu mojej rodziny – dziadka Eugenii Rabiej oraz mego
dziadka stryjecznego – Franciszka Kukiza. Nie zachował się natomiast
grób mego rodzonego dziadka Pawła Kukiza (i jego żony Dominiki
z Ordyczyńskich). W lipcu 2013 r. postanowiliśmy z synem Pawłem ich

28 lutego 1946 r. z okolic Lubaczowa przybyło sowieckie i polskie wojsko celem przeprowadzenia wysiedleń ludności ukraińskiej. Nikt nie chciał jechać, bo każdemu milsze są strony
rodzinne. Wówczas zaczął się przymus: w połowie marca, czy kto chciał jechać, czy nie, czy
zapisywał się na wyjazd, czy nie – brali siłą i wieźli na stację kolejową. […] Brakowało wagonów,
przesiedleńcy z małymi dziećmi i starcami, z żywym inwentarzem siedzieli pod gołym niebem
w śnieżną pogodę. Trwało to kilka tygodni, aż z Rawy Ruskiej zaczęły przybywać pociągi.

Wysiedlenia zakończyły się na początku czerwca 1946 r. Wówczas cerkiew znalazła się pod opieką władz polskich. Nie zawsze jednak udawało
się ją w pełni zabezpieczyć, czego dowodzą wezwania księży z kościelnej
ambony: „by zwrócić uwagę na dzieci, które włażą do cerkwi i ją niszczą”.
W czerwcu 1947 r., podczas kolejnego przesiedlenia w ramach operacji
„Wisła”, wysiedlono pozostałych ukraińskich mieszkańców Uhnowa,
głównie do województwa wrocławskiego i na Mazury, wtedy to świątynia
opustoszała już zupełnie. W latach 1947–1956 cerkiew była nieczynna, a od
1951 do 1956 r., za Sowietów, był w niej ulokowany garaż samochodów
ciężarowych. W tych warunkach niektóre postacie przedstawione na polichromii z czasem „zniknęły” (zapewne zostały zniszczone). W roku 1956
cerkiew została uprzątnięta i otwarta dla prawosławnych (Cerkiew unicką
władze sowieckie w 1946 r. zlikwidowały podczas tzw. soboru lwowskiego). W roku 1960 rozpoczęto odnawianie zewnętrznej części świątyni,
w 1980 r. odrestaurowano wnętrze, m.in. pozłacając dolną część ikonostasu;
od 1983 r. prowadzono dalsze prace renowacyjne, jednakże wciąż była to

Nagrobek Franciszka Kukiza z Uhnowa (fot. ze zbiorów Mariusza Skorniewskiego)
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upamiętnić i jego staraniem na bocznej ścianie kaplicy Żukowśkych, od
strony prawej części cmentarza, została umieszczona tablica z napisami
w języku polskim i ukraińskim, następującej treści:
Na tym cmentarzu spoczywają
Ś.†P.
Paweł Kukiz (1843–ok. 1905)
– burmistrz miasta Uhnów
Dominika Kukiz (1856–1917)
Tablicę tę w 2013 r. umieścili
wnuk Tadeusz i prawnuk Paweł
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Życie mieszkańców Uhnowa i okolic w czasach dawnej Polski przedstawiało się różnorodnie, od 1462 r. sytuacja była unormowana – obowiązywało prawo magdeburskie. Był wójt, rada gminna, burmistrz i ławnicy.
Mieszkańcy miasteczka, zwani mieszczanami, nie byli zobowiązani do
pańszczyzny; obowiązek ten – na rzecz łacińskiego proboszcza – mieli tylko
ci zamieszkujący jurydykę (część dóbr wydzielona jeszcze przez Wawrzyńca
Trzcińskiego, wyłączona spod zarządu miasta i sądownictwa miejskiego).
Wiele zależało od właściciela dóbr, bo nie wszyscy dbali o gospodarczy
i kulturalny rozwój oraz życie religijne w miasteczku. Sytuacja ludności
pogarszała się z czasem wskutek podziału majątku między spadkobierców,
powiększała się bowiem liczba kolejnych właścicieli. Taki stan wprowadzał
częściową dezorganizację w życiu codziennym miasta i jego mieszkańców.
W XVII i XVIII w. bywały w Uhnowie takie dziesięciolecia, że miał on tylu
wójtów, ilu było właścicieli dóbr, co prowadziło do bałaganu i powolnego upadku miasteczka. W roku 1804 wśród 20 radnych było 5 Polaków
(Kasper Szurkowski, Walenty Drzazgowski, Jakub Mirkowski, Wojciech
Ornat i Michał Cichoński). W roku 1850 wójtem uhnowskiej gminy został
Ukrainiec Stepan Żukowśkyj, burmistrzem – Mychajło Dmuchowśkyj,
a deputowanymi (radnymi) – Wasyl Reszetyłowicz i Dmytro Skrypczuk.
Według roczników kościelnych (w języku łacińskim zwanych Schematyzmami) w 1822 r. kolatorem (opiekunem) parafii był Jan Wilhelm
Romanowski, co zwykle oznaczało, że był właścicielem dóbr. W okresie
po zniesieniu pańszczyzny (1848), co najmniej do 1868 r., właścicielem był
Franciszek Romanowski.
Według Schneidera w połowie XIX w. Uhnów posiadał 675 domostw,
w tym dwa domy „skarbowe” – ratusz i dawny dom zajezdny w Rynku.
Dwa młyny pod jednym dachem, propinacja i browar piwny należały do
dziedzica. Rynek w Uhnowie był czworobocznym placem; w XIX w. na
jego środku stały dwa drewniane budynki: starszy – ratusz i obok drugi,
z należącymi do Żydów sklepami, tzw. bławatnymi. W budynku ratusza
już w czasach Rzeczypospolitej szlacheckiej mieścił się szynk. Widocznie
Fredro był w miasteczku lub słyszał coś o tym, bo w swej wierszowanej
humorystyczno-satyrycznej opowieści Szewc i diabeł napisał:
W sławetnym mieście Uhnowie
W środku rynku stoi ratusz,
Z przodu urząd, z tyłu szynk.

Tablica umieszczona na ścianie kaplicy Żukowśkych w Uhnowie, poświęcona pamięci
Pawła i Dominiki Kukizów (fot. ze zbiorów Mariusza Skorniewskiego)

Wielki pożar strawił Uhnów 13 lutego 1862 r. Spaliły się wówczas
stodoły ze zbożem w 24 gospodarstwach, w 1869 r. pożar zniszczył całą
zachodnią pierzeję Rynku: 28 domów, 16 sklepów i kramów oraz 3 składy
towarów. Kolejny pożar 2 sierpnia 1875 r. strawił 9 domów należących do
Żydów i 9 stodół chłopskich z nowymi zbiorami.
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Na kilka dni zatrzymała się w Uhnowie, leżącym kilka kilometrów od
kordonu rosyjsko-austriackiego, grupa polskich powstańców styczniowych.
Wycieńczeni i ranni otoczeni zostali przez mieszkańców serdeczną i troskliwą opiekę. Ten powstańczy epizod opisał w Moich wspomnieniach. Rok 1863
Stefan Brykczyński, jeden z uczestników powstania (w 2013 r. Telewizja
Polska kilkakrotnie emitowała film wyprodukowany na podstawie jego
wspomnień). W latach 1877–1890 (a być może dłużej) dziedzicem Uhnowa
i sąsiedniego Zastawia był Romuald Morawski. W miasteczku było wówczas 777 domostw i 4277 mieszkańców, w tym 1837 grekokatolików, 1846
osób wyznania mojżeszowego i 497 katolików rzymskich. Była dwuklasowa
szkoła, tzw. etatowa, i prywatna szkoła dla dziewcząt prowadzona przez
ss. felicjanki, urząd podatkowy, notariusz, młyn wodny „amerykański”
i olejarnia. W latach 1905–1909, zapewne i dłużej, właścicielami dóbr byli
Zofia i Kazimierz Morawscy.
Kolej zbliżyła Uhnów do świata. W roku 1884 został on włączony do
linii Jarosław (Munina)–Rawa Ruska–Bełz–Sokal (Zabuże), liczącej 151 km
(przez Jarosław można było jechać do Krakowa), ale do Żółkwi, Kulikowa,
a nawet do Gródka Jagiellońskiego, Rudek czy Komarna mieszkańcy
Uhnowa i okolic nadal jeździli zaprzęgami konnym lub przemierzali
odległości pieszo. Niestety ówczesna kolej do Lwowa prowadziła tylko
przez Jarosław (Muninę) i Przemyśl. Gdy w roku 1887 zbudowano linię
Lwów–Bełżec przez Rawę Ruską, Żółkiew i Kulików, czas jazdy koleją
z Uhnowa do stolicy Galicji znacznie się skrócił. W roku 1915 wojska
austriackie (właściwie służące w nich oddziały czeskie i okoliczni chłopi)
ułożyły około 80 km linii kolei wąskotorowej z Uhnowa przez Werbkowice,
Hrubieszów i Uściług do Włodzimierza Wołyńskiego (ruch na niej zawieszono w 1991 r.). Stacja Uhnów dla obu tych linii kolejowych, normalnoi wąskotorowych, znajdowała się w sąsiednim Zastawiu. Od roku 1894
do 1897 burmistrzem Uhnowa był Paweł Kukiz (wcześniej radnym). Na
przełomie XIX/XX w. w miasteczku swoją siedzibę miały następujące urzędy: Urząd Miejski z Radą Gminną i wybieranym przez nią burmistrzem,
Sąd Powiatowy, Urząd Podatkowy i Notarialny, Ewidencyjny Urząd
Gruntowego Katastru, Poczta i Telegraf, Komisariat Straży Skarbowej,
Posterunek Żandarmerii, apteka i stacja kolejowa; było po dwóch lekarzy
i adwokatów. W roku 1900 Uhnów ponownie ogarnęła seria pożarów; spaliła
się, podpalona przez nieznanego sprawcę, świetnie prosperująca garbarnia,
a w zamieszaniu zaginęły wyniesione na zewnątrz wyprawione już skóry. W tym samym roku wybuchł wielki pożar w południowo-zachodniej
części Rynku i przeniesiony przez wiatr objął sąsiednią część miasteczka;
spalił się wtedy drewniany budynek sądu i więzienie przy ulicy Pańskiej
(nowy, murowany budynek wystawiono dwa lata później). Wiele rodzin
pozostało bez dachu nad głową i bez środków do życia. W roku 1869
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Fragment austriackiej mapy z 1855 r. pokazujący Uhnów i Rawę Ruską
(Administrativ-Karte von den Königreichen Galizien und Lodomerien
mit dem Grossherzogthume Krakau und den Herzogthümern Auschwitz, Zator
und Bukowina in 60 Blättern, C. R. von Kummersberg, 1855, 1:115 000.
Wien, Verlag u Eigenthum von Artaria)
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w Uhnowie powstało Stowarzyszenie Rzemieślników, które funkcjonowało do II wojny światowej pod nazwą Stowarzyszenie Przemysłowe
Rękodzielników. Aby zostać samodzielnym majstrem, każdy rzemieślnik
musiał przejść dwa etapy szkolenia: po dwóch lub czterech latach nauki
(terminowania) i zdaniu egzaminu zostawał czeladnikiem, a dopiero
później majstrem. Uhnów słynął z wyrobu butów zwanych uhnowskimi.
Zgodnie z nadanym miasteczku prawem magdeburskim odbywały się tu
w czwartki tradycyjne targi tygodniowe. Pisał o nich Aleksander Fredro
we wspomnianym utworze:
A na świecie po dawnemu
I w Uhnowie znowu targ.
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wano oddział kawalerii przy IX Uhnowsko-Bełskiej Brygadzie Ukraińskiej
Galicyjskiej Armii (UHA). W odpowiedzi na zaistniałą sytuację 21 listopada
1918 r. z Lublina w kierunku Rawy Ruskiej wyruszyły polskie oddziały
mjr. Wacława Wieczorkiewicza. Uhnów w owym czasie był silnym punktem oporu na regularnym froncie wojny polsko-ukraińskiej. Dowództwo
nad oddziałami ukraińskimi w mieście sprawował wówczas Wołodymyr
Ochrymowycz. W miasteczku miejscowych Polaków poddano wojennym
ograniczeniom i wojennym represjom; kilku znaczniejszych mieszkańców
zatrzymano jako zakładników, a 1 grudnia 1918 r. dokonano aresztowań
wśród miejscowej inteligencji. 2 stycznia 1919 r. Piłsudski mianował gen.
Jana Romera dowódcą Grupy Operacyjnej „Bug”, której głównym zadaniem
było przerwanie blokady Lwowa. Tego samego dnia na front ukraiński
został skierowany ze swym batalionem znany już wówczas mjr Leopold
Kula Lis. W tym czasie doszło do zaciętych walk z Ukraińcami; 4 stycznia
oddział mjr. Lisa zajął Uhnów, ale wkrótce wycofał się stąd. Miasteczko
ostatecznie zostało przez oddziały polskie zdobyte 19 stycznia 1919 r.
Od przełomu XIX i XX w., zwłaszcza kiedy Bolesław Heller został komisarycznym burmistrzem, zaczęła się zarysowywać zwiększona aktywność
Polaków. Przeważali w Radzie Gminnej, mieli kilka polskich organizacji
(TG „Sokół”, Stowarzyszenie Przemysłowców i Rękodzielników „Gwiazda”,
klub sportowy piłki nożnej i inne), kierowali Strażą Pożarną, ale Gminą
rządził Ukrainiec Iwan Dorożyński (1900–1919).
O wydarzeniach 1920 r. w Uhnowie tak m.in. pisał ówczesny tutejszy
wikary ks. Tomasz Marszałek:

Uhnowskie buty wożono wówczas na sprzedaż aż do Lwowa. Późniejszy
rozwój przemysłu obuwniczego w znacznej mierze przyczynił się do upadku
w miasteczku tego rzemiosła. W roku 1889 powstał w Uhnowie Krajowy
Naukowy Warsztat Szewski. Szkoła początkowo nie rozwijała się należycie,
dlatego po dwóch latach ją zreorganizowano. Podjął się tego członek Komisji
Przemysłowej Arnulf Nawratil, który wykształcił przyszłego kierownika;
w 1899 r. szkoła została rozwiązana. Jej restytucji podjął się z kolei Leopold
Mazurek; utrzymała się do 1918 r. Z nową inicjatywą wystąpił Kornyło
Cełewycz, jednakże próba ta nie doprowadziła do powstania szkoły i po
sześciu tygodniach warsztaty zlikwidowano. Wybuch I wojny światowej
zaznaczył się w Uhnowie lokalnym wydarzeniem – aresztowaniem przez
władze austriackie tutejszego proboszcza greckokatolickiego Wasyla
Romanowśkiego, podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji. Podczas
dwudniowych walk znacznych szkód doznał kościół – strącono jego dwie
wieże, spłonęła też zachodnia część miasta. Pierwsze wkraczające oddziały
rosyjskie dopuszczały się licznych grabieży. Pod rosyjską okupacją miasteczko było przez dziewięć miesięcy – do 27 czerwca 1915 r. Po powrocie
wojsk austriackich życie powoli zaczęło się normalizować. We wrześniu
1915 r. podjęto prace przy odbudowie kościoła; zdecydowano się też na
podwyższenie hełmów wg planów Leopolda Mazurka, na czym świątynia
wielce zyskała. Wydarzenia w Uhnowie i okolicy w okresie wojny polsko-ukraińskiej trudno jednoznacznie zobrazować, ponieważ informacje pochodzące ze źródeł polskich i ukraińskich nierzadko diametralnie się różnią.
Kiedy 19 października 1918 r. we Lwowie przewodniczący Ukraińskiej
Rady Narodowej Jewhen Petruszewycz ogłosił niepodległość Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej, wśród delegatów był też przedstawiciel
Uhnowa Kornyło Cełewycz. Tu dowiedział się, że doszło do przewrotu;
delegatom wręczono instrukcje i powiedziano: „Wracajcie do domu i róbcie
to, co my zrobiliśmy”. Po powrocie Cełewycza do Uhnowa tutejsze urzędy
były już w rękach ukraińskich, utworzono Komisję Poborową i zorganizo-

Na plebanii bolszewicy byli sześć razy – jedli, pili, robili rewizje trzy
razy we wszystkich pokojach, ale ks. Marszałek, znający rosyjski jeszcze
z czasów pobytu na Syberii, wpłynął na nich tak, że na plebanii łacińskiej
nie ruszyli zupełnie nic.
Polacy zachowywali się z wyczekiwaniem i strachem. Rusini się cieszyli.
Bolszewicy jednak dali się i im we znaki.
Z I wojny światowej i walk 1919–1920 Uhnów wyszedł z dużymi
stratami w zabudowie i ze zmniejszoną liczbą ludności. Według spisu
powszechnego z 30 września 1921 r. liczył 653 budynki i 3575 mieszkańców, w tym mężczyzn 1661 i 1914 kobiet. Z ogólnej liczby ludności
narodowość polską podało 1947, rusińską (ukraińską) 964, żydowską
664 osoby. Wynika z tego, że oprócz rzymskich katolików narodowość
polską zadeklarowało 276 osób wyznania greckokatolickiego i 1168 osób
wyznania mojżeszowego. Zatem osób deklarujących narodowość polską
miałoby być w miasteczku prawie czterokrotnie więcej niż rzymskich
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Patrole bolszewickie przybyły do Uhnowa 19 sierpnia 1920 r. i były 20 i 21, potem już
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Uroczystości 3 Maja w Uhnowie w 1937 r. (fot. ze zbiorów Stanisława Górnickiego)

katolików, których liczba na ogół odpowiadała liczbie Polaków. Pozostaje
to w sprzeczności z informacjami z innych źródeł i tymi, które otrzymałem
od dawnych mieszkańców Uhnowa, według nich Rusini byli tam liczebnie
drugą narodowością po Żydach.
Typową uhnowską zabudowę stanowiły domy z drewna, budowane
zwykle długą osią równolegle do ulicy i zwrócone do niej gankiem; były
też podobne do siebie i tych z okolicznych wsi. Dawniej kryte słomą, potem
drewnianymi gontami, a wreszcie coraz częściej ocynkowaną blachą. Dom
składał się zwykle z jednej-dwu izb, alkierza, sieni i komory. Uhnowscy
mieszczanie byli ze swego stanu bardzo dumni, zachowywali swe zwyczaje i tradycje. Tutejszy ubiór był ponoć jedynym takim w Galicji. Strój
ten przedstawiono w zainspirowanej przez austriackiego następcę tronu
Rudolfa 24-tomowej encyklopedii Monarchia Austro-Węgierska w słowach
i obrazach (Wiedeń 1898).
W okresie dziesięciolecia (1921–1931) liczba budynków zwiększyła
się do 770, a ludności do 3639. W latach 30. nazwę Sądu Powiatowego
zmieniono na Grodzki, a Uhnów i sąsiednie Zastawie połączono w jedną
gminę; funkcję burmistrza sprawował wówczas Stanisław Wierzchleyski.
W mieście praktykę prowadziło trzech lekarzy: Polak – Stanisław Ożarowski,
Żyd – Józef Adler i Ukrainiec – Iwaneć. W Przewodniku po Polsce z 1937 r.
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podano, że „mieszkańcy trudnią się garbarstwem i szewstwem”; była
to informacja spóźniona, gdyż już wówczas liczba zajmujących się tym
rzemiosłem zdecydowanie zmalała. W obrębie Rynku, z jego drewnianą,
podcieniową zabudową, skupiało się życie handlowe, rzemieślnicze, a także
i towarzyskie. Jak prawie wszędzie w Galicji, handel był domeną Żydów.
W dzień targowy (czwartek) Rynek i targowica za młynem wypełniały się
wiejskimi furmankami. Wyliczenia Maurycego Horna, oparte na rejestrze
domów żydowskich i podymnego, wskazują, że pod koniec lat 30. XVII w.
Żydzi stanowili około 20% populacji miasteczka. Według kościelnych
Schematyzmów pod koniec lat 20. XVIII w. było ich 17, w 1840 r. – 873,
w 1856 r. – 906, w 1867 r. – 1181, a w 1882 r. – 1400. Na początku XX w.
Uhnów liczył około 5000 mieszkańców, a Żydzi stanowili wówczas około
40% ogółu ludności miasteczka. Pod koniec lat 20. procentowo przeważali
lub co najmniej dorównywali Ukraińcom i Polakom razem wziętym. Według
mieszkańców w Uhnowie były trzy synagogi, wszystkie murowane. Do
polskich władz Żydzi byli nastawieni neutralnie, zaś Sowietów w 1939 r.
witali entuzjastycznie i wielu z nimi współpracowało. Z chwilą wkroczenia
Niemców do Uhnowa 22 czerwca 1941 r. miejscowi Żydzi zostali wyjęci
spod władzy burmistrza i oddani pod zarząd tzw. Judenratu z żydowską
policją. Na początku 1942 r. zostali doprowadzeni do getta w Rawie Ruskiej,
a stamtąd wywiezieni pociągiem do obozu zagłady w Bełżcu. W publikacji
S. Siekierki wskazuje się również:
W latach 1942–1943 wszyscy Żydzi [z Uhnowa] zostali zamordowani przy aktywnym
udziale policji ukraińskiej – część na miejscu, część w obozach zagłady.

W kilka dni po wybuchu wojny w 1939 r. nad Uhnowem pojawiły się
niemieckie samoloty i zrzuciły bomby na stację w Zastawiu. 14 września
1939 r. do Uhnowa wkroczyły bez walki zmotoryzowane oddziały niemieckie, ale po kilku godzinach wycofały się i miasteczko wraz z okolicą zajęły
oddziały polskie przebijające się z rejonu Zamościa do Lwowa. Niemcy
ponownie zaatakowali Uhnów ogniem czołgów i armat, czego wynikiem
był pożar prawie czwartej części miasta, jednakże znowu się wycofali, a do
miasteczka ponownie weszło wojsko polskie; między Uhnowem a Rawą
doszło wówczas do walk trwających do 20 września, w których oddziały
polskie zostały rozbite. Zgodnie z układem Ribbentrop–Mołotow i wytyczoną linią demarkacyjną wojska niemieckie opuściły Uhnów, a 26 września
weszły oddziały sowieckie. W tym rejonie granicę (rozdzielającą strefę wpływów) między strefami wyznaczono na Sołokii – zaczynając od jej ujścia do
Bugu, „aż do wielkiego mostu w Uhnowie”; od tego mostu granica biegła
na północny zachód, a od Zastawia do dawnej granicy austriacko-rosyjskiej.
W kilka godzin po wejściu do Uhnowa Sowieci zwołali mityng, ogłosili, że
wyzwolili ludność spod jarzma pańskiej Polski i obiecali radosne i szczę-
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zaczęto przesiedlać także Polaków. W ówczesnych środkach masowego
przekazu póki co nie było na ten temat żadnego komunikatu. Dopiero po
ponad trzech miesiącach podano m.in.:

śliwe życie. Na burmistrza „wybrano” przez aklamację Żyda dr. Parnesa,
którego z czasem zastąpił Ukrainiec Iwan Pyriżok. Zimą z 1939 na 1940 r.
Sowieci ustawili wzdłuż granicy zasieki z drutu kolczastego oraz wieże
obserwacyjne. Przejście tej granicy stało się prawie niemożliwe, a przy
takich próbach – zwykle dla zdobycia po stronie niemieckiej produktów
spożywczych – strzelano do śmiałków jak do przysłowiowych kaczek. Sądu
za „pierwszych Sowietów” w Uhnowie nie było; „radzili” sobie bez niego.
W dniu wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej (21/22 czerwca 1941 r.) bez
walki wkroczył do Uhnowa (sowiecka służba graniczna uciekła) niewielki
niemiecki oddział. Trzeciego dnia rozstrzelano 12 osób spośród tych przekraczających granicę, jakoby podejrzanych o komunizm (listę sporządzili
ukraińscy nacjonaliści). 7 lipca 1941 r. w miasteczku świętowano ogłoszenie we Lwowie powstania ukraińskiego państwa i sformowanie rządu
Jarosława Stećki. Wkrótce Niemcy członków tego rządu i jego mocodawców,
w tym Stepana Banderę, aresztowali i osadzili w obozie Sachsenhausen.
Podczas okupacji niemieckiej burmistrzami w Uhnowie byli wyłącznie
Ukraińcy.
W roku 1943 utworzono w rejonie Uhnowa jednostki UNS-UPA, które,
według źródeł ukraińskich, „jesienią opanowały całą Uhnowszczyznę”.
UNS-UPA ustanowiła we wsiach własną administrację i dodatkowy –
oprócz ściąganego przez Niemców – podatek. Szczepan Siekierka i współredaktorzy w swej źródłowej publikacji (Wrocław 2006) przytaczają także
zbrodnie UNS-UPA na mieszkańcach Uhnowa i okolic; w marcu 1944 r.
zamordowano 70 Polaków (w tym podczas napadu na samochód ciężarowy – 6 osób), w kwietniu – Ludwika Krausa, w lipcu – Konstantego
Sirocińskiego, radnego, w grudniu – Jana Piroszego, uhnowskiego wójta.
3 października 2009 r. na cmentarzu w Ustrzykach Dolnych uczczono ich
i tych z sąsiednich powiatów okazałym pomnikiem. W lipcu 1944 r. Niemcy
wycofali się z Uhnowa bez walk; wraz z nimi wyjechała część ukraińskich
nacjonalistów, którzy osiedlili się w krajach Europy Zachodniej, ale głównie w USA i Kanadzie. „Drudzy Sowieci” weszli do Uhnowa pod koniec
lipca 1944 r. Z wojskiem wróciły te same urzędy, a z nimi prawie ci sami
urzędnicy i enkawudziści. Zaczęto wprowadzać te same porządki; sądu nie
przywrócono. Jeszcze w tym samym roku przywrócono polską administrację
i ustanowiono nową granicę, tym razem między ZSRR a Polską; biegła ona
Bugiem (z Sokalem po stronie sowieckiej), a od Krystynopola – Sołokiją,
pozostawiając go wraz z Bełzem po stronie polskiej; potem, koło Karowa,
skręcała na południe, zostawiając po polskiej stronie również Uhnów, ale
przecinała linię kolejową łączącą go z Rawą Ruską, którą zagarnęli Sowieci.
Jesienią 1951 r. w wyniku umowy zawartej 15 lutego 1951 r. przez
wicepremiera Aleksandra Zawadzkiego z sowieckim ministrem spraw
zagranicznych, znanej jako umowa o wymianie terenów przygranicznych,

Więcej o motywach wymiany Aleksander Zawadzki mówił w Sejmie
w maju 1951 r., twierdził, że wymiana jest podyktowana interesami
polskiej gospodarki – pozyskaniem złóż ropy naftowej znajdujących się
w Bieszczadach po stronie radzieckiej. W zamian za „te bogactwa naturalne” ZSRR miał uzyskać jedynie „pewne udogodnienia w komunikacji
kolejowej”. Zawadzki oświadczył też, że „umowa stanowi nowy akt braterskiej pomocy dla nas ze strony ZSRR”. Wyglądało na to, że Sowieci
robią nam prezent. W czasie gdy Sejm rozpatrywał przedłożoną mu do
ratyfikacji ustawę, prace przygotowawcze do wysiedleń były już w toku.
Do dziś panuje ogólnie podzielana opinia, że przyłączenie do ZSRR
terenów nad górnym Bugiem wynikało z zamiarów Sowietów przejęcia
od Polski części linii kolejowej Lwów–Kowel, biegnącej przez miasteczka Krystynopol, Bełz, Uhnów i Waręż, oraz odkrytych tam już przed
wojną złóż węgla kamiennego. Jednak jeśli wierzyć byłemu członkowi
Biura Politycznego PZPR Jerzemu Morawskiemu, z inicjatywą wymiany
rzeczywiście wystąpił rząd Polski, jednak miało chodzić o odzyskanie
części linii kolejowej Przemyśl–Ustrzyki Dolne, a mianowicie odcinka
Niżankowice–Dobromil–Chyrów–Krościenko. Jak się później okazało,
sprawa przybrała całkiem inny obrót. Tak czy owak, na tej wymianie
straciliśmy. Plan wysiedlania Polaków z wymienionego obszaru otrzymał
kryptonim „H-T” (od nazw powiatów hrubieszowskiego i tomaszowskiego).
Pełnomocnikiem rządu do tej akcji został sam A. Zawadzki, który czasem
kwaterował w klasztorze ss. Felicjanek w Bełzie lub w Uhnowie. Tu na
spotkanie z przysłanym z Warszawy agitatorem przyszły same kobiety,
a mężczyźni na wszelki wypadek zostali w domu. Już po kilku zdaniach
prelegenta podniósł się krzyk; kobiety ściągnęły „specjalnego” gościa ze
sceny i rzuciły się na niego. Sytuację rozładowała straż pożarna, polewając
tłum skłębionych kobiet wodą. Później przybyło wojsko i milicja. Ciężarowe
fiaty i zisy, ściągnięte z przedsiębiorstw całego kraju wraz z robotnikami
do załadunku, woziły dobytek do podstawionych wagonów. W ogóle ze
strony Państwa Polskiego organizacja przesiedlania była sprawna. Przed
wyjazdem kazano nawet dokładnie posprzątać mieszkania i obejścia!
W roku 1951, przed wysiedleniem z Uhnowa Polaków, w świątyni – poza
ołtarzem głównym – było pięć bocznych ołtarzy (św. Antoniego, Chrystusa
Ukrzyżowanego, Świętej Rodziny, Matki Bożej Śnieżnej i Najświętszego
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Serca Jezusowego). Większość wyposażenia kościoła uratowano i przewieziono do Polski. Kobiety przed wyjazdem zapalały świece na grobach
najbliższych, zawiązywały węzełki z rodzinną ziemią, by kiedyś włożyć
pod głowę tych, którzy spoczną gdzieś tam na wieki. Po wyjeździe Polaków
kościół – przejęty przez sowieckie władze – stopniowo ulegał dewastacji;
wprawdzie bryła budowli zachowała się, ale z wież spadły zniszczone
hełmy. W ostatnich latach zamieszkali w Uhnowie Ukraińcy starają się
kościół uratować: wykonano nową więźbę dachową i pokryto ją dachówką;
rozpoczęto też prace wewnątrz świątyni.
Wysiedlanym zostawiono teoretycznie wolną wolę: kto chciał, mógł
na własną rękę szukać nowego miejsca w całym kraju, większość jednak
zdała się na władze i została przesiedlona w okolicę Ustrzyk Dolnych.
Po przyjeździe na stację przetrzymywano ludzi w wagonach do zmroku.
Później wojsko ładowało sprzęt i wysiedlonych na ciężarówki i rozwoziło
do z góry ustalonego miejsca. Rano, kiedy się ocknęli, patrzyli, gdzie są:
chałupy kurne z pozabijanymi oknami, brudne i niesprzątane (zupełnie
odwrotnie niż w przypadku wysiedlenia z Uhnowa). Także Ustrzyki Dolne
nie zachwyciły nikogo… Część wysiedlonych na własną rękę pojechała do
Tomaszowa Lubelskiego i okolicznych miejscowości, a także do Przemyśla,
Szczecina, Rzeszowa, Lublina, Zamościa… Ci, co pozostali, pogodzili się
z tym, że znaleźli się tu, gdzie ostry klimat, bo miniona wojna i późniejsze
losy nauczyły ich pokory. Nie mogli jednak darować tego, że ich oszukano. Było to nie tylko bezprawie, była to wielka krzywda wyrządzona
tym, którzy dla cudzego interesu musieli pozostawić dorobek pokoleń,
gospodarstwa i ziemię ojców, w którą wsiąkł pot i krew.
Kilka lat temu w artykule Bieszczady: przebój sezonu „Rzeczpospolita”
pisała: „Bywa tu elita polskich polityków, biznesmenów, a przede wszystkim aktorów, artystów, malarzy…”. Czy o tym wiedzą?
W roku 1991 utworzono Związek Wysiedlonych HT-51. Jednym z jego
zadań było opracowanie monografii akcji „H-T”, jak wiemy do dzisiejszego
dnia nienapisanej. Jak wiele innych środowisk Polaków wysiedlonych po
II wojnie światowej, również dawni mieszańcy Uhnowa i okolic na ogół
chętnie odwiedzają rodzinne strony. Zwykle wyjazdy organizowane są
dla dawnych mieszkańców całego obszaru akcji „H-T”. W jednym z nich,
w maju 1991 r., brałem udział, niestety na pobyt w Uhnowie przeznaczono około dwóch godzin, co pozwoliło mi tylko na bardzo pobieżne
zwiedzenie miasteczka; obejrzałem kościół, cerkiew, Rynek i cmentarz.
21 maja 2001 r., w 50. rocznicę przesiedlenia, do Uhnowa i pozostałych
miejscowości objętych niegdyś akcją „H-T” wyruszyła wycieczka (zwana
teraz pielgrzymką). Do miasta przyjechały trzy autokary z mieszkańcami
Ustrzyk Dolnych i okolic, a także z innych odległych miejscowości. W uroczystości w Uhnowie wzięli też udział przedstawiciele miejscowych władz

z merem oraz liczni mieszkańcy miasteczka. Msza św., koncelebrowana
przez księży wywodzących się z uhnowskiej parafii, odbyła się pod północną ścianą kościoła. Rozpoczynając nabożeństwo, ks. Bronisław Bucki
przypomniał, że ks. Andrzej Gromada i on w świątyni tej byli chrzczeni
i przystępowali do Pierwszej Komunii, ale z powodu wysiedlenia nie mogli
odprawić w niej Mszy Prymicyjnej i dopiero po latach mają tę możliwość,
chociaż niestety tylko pod jej murem (kościół wprawdzie został z tej okazji
uprzątnięty z zalegających w nim śmieci, ale pozbawiony był wyposażenia). Ks. Gromada zwrócił się do zgromadzonych w języku ukraińskim,
przypominając życie Polaków i Ukraińców w okresie przedwojennym
i wysiedlenie z 1951 r. Kończąc, mówił:

B i s a g a T., Geografia kolejowa Polski, Warszawa 1938.
B o j k o R., Kosteł Uspenia Bohorodyci w Uhnowi, „Wisnyk” Instytutu Ukrzachidprojektrestawracija, Lviw 2007, nr 17, s. 52–63.
Catalogus universi venerabilis cleri saecularis et regularis archidioeceseos Leopolitanae r.l. pro
Anno Domini [Schematismus] 1822, 1840, 1856, 1877, 1882.
C h a n d e r y s S., Kompletny skorowidz miejscowości w Galicyi i Bukowinie, Lwów 1909.
D e m e l F., L i p i ń s k i W., Pułkownik Leopold Lis-Kula, Warszawa 1932 (reprint – Rzeszów 1990).
Die Osterreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild, Wien 1898.
S.M. D m o w s k a B., Rozwój i stuletnia działalność Zgromadzenia Sióstr Felicjanek w Polsce,
Rzym 1961.
F r e d r o A., Pisma wszystkie, t. 11, Wiersze, Warszawa 1960.
H a u s e r Z., Podróże po cmentarzach Ukrainy – dawnej Małopolski Wschodniej, t. 3, Kraków 2007.
Historia Zgromadzenia SS. Felicjanek na podstawie rękopisów, cz. 3, Kraków 1932.
H o r n u n g Z., Wojciech Lenartowicz. Nieznany architekt polski z końca XVII wieku, „Biuletyn
Historii Sztuki i Kultury” 1934, nr 3, s. 216–221.
H u b e n i H., K a n i u k a N., Najmensze misto w Ukrajini, Lwiw 2006.
J a n e c z e k A., Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV
do początku XVI w., Wrocław–Warszawa–Kraków 1991.
K r a w c z y k J., Galicyjskie szkolnictwo zawodowe w latach 1860–1918, Kraków 1995.
K r y c z y ń s k i S., Tatarzy litewscy, „Rocznik Tatarski” 1938, s. 158.
Liber memorabilium Ecclesiae Uhnoviensis, rkps, Archiwum abp. E. Baziaka w Lubaczowie
(obecnie w Krakowie).
Ł u k o m s k i G., P a r t a c z C., P o l a k B., Wojna polsko-ukraińska 1918–1919, Koszalin–Warszawa 1994.
R o m e r J., Pamiętniki, Warszawa 1938.
S i e k i e r k a S., K o m a ń s k i H., B u c z a c k i K., Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich w województwie lwowskim 1939–1947, Wrocław 2006.
S z e w c z y k Z., Podróż sentymentalna, „Gazeta Bieszczadzka” 2001, nr 13, s. 7.
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Bóg pozwolił nam znowu znaleźć się u siebie, by w duchu przebaczenia i współpracy
wspólnie z obecnymi mieszkańcami odbudować tożsamość Uhnowa. Przykładem dla nas są
nasi praojcowie, którzy od około 600 lat tu żyli.
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ABSTRACT
Tadeusz Kukiz
UHNOW – THE OUTLINE OF ITS HISTORY
This article about a small town in the pre-war Poland eastern borderland – Uhnow
recreates the most important moments of its colorful history. Although today it lies on the
Ukrainian side of the border, it constituted part of Poland until 1951 and due to its location it
had always interfaced and connected different cultures, nations and religions, the place where
one could easily find churches of different denominations standing side by side serving Poles,
Ukrainians, Jews and Tatars. Daily interactions made different ethnic groups cooperate and so
it brought up mutual respect and tolerance to diversity. Unfortunately, some mistakes were
not avoided, which resulted in ethnic and religious conflicts.
This article draws up a lot of information from the literature, it might serve as a scientific
guide presenting the history of the town of Uhnow from the time of Casimir III the Great
until the dramatic and tumultuous events that culminated in the forced displacement of its
inhabitants between 1944–1946 and also after the so called ‘border correction’ in 1951, however,
the author emphasizes the period from the second half of the 19th century until the WWII.
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Dzieje cukrowni w Wożuczynie w latach 1944–1970

Bolesław Fus
(Tomaszów Lubelski)

DZIEJE CUKROWNI W WOŻUCZYNIE
W LATACH 1944–1970

Pierwsza część dziejów Cukrowni „Wożuczyn”, obejmująca lata od 1913
do 1944, została przedstawiona w „Roczniku Tomaszowskim” nr 1(2)1. Niniejszy artykuł analizuje następny etap historii zakładu, tj. lata 1944–1970.
Rok 1944 wiąże się z końcem wojny na tym terenie i inwentaryzacją
strat, które poniósł zakład w latach 1939–1944. Końcowa data – rok 1970 –
to ostatni etap wielkiej modernizacji cukrowni. Artykuł składa się z trzech
części. W części pierwszej (obejmującej lata 1944–1949) omawiane są zniszczenia wojenne i straty bezpośrednio po zakończeniu wojny. W części
drugiej przedstawiono problemy zakładu w latach 1950–1960 i brak możliwości przerobu buraków cukrowych, co spowodowało przetransportowanie ich do innych cukrowni w kraju. Natomiast w części trzeciej (lata
1961–1970) opisana została wielka modernizacja zakładu.
Artykuł został oparty na materiałach archiwalnych zgromadzonych
w Archiwum Zakładowym Cukrowni „Wożuczyn” w Wożuczynie, na
relacjach byłych pracowników i informacjach zawartych w Internecie i ma
on na celu ukazanie roli zakładu w życiu gospodarczym powiatu tomaszowskiego w latach 1944–1970.
PRZEDSIĘBIORSTWO W PIERWSZYCH LATACH POWOJENNYCH
I PODCZAS TRZYLETNIEGO PLANU ODBUDOWY (1944–1949)
Cukrownia „Wożuczyn” oraz gospodarstwo rolne Michalów poniosły
znaczne straty wojenne we wrześniu i październiku 1939 r. głównie ze
strony Armii Czerwonej, o czym już częściowo wspomniano w pierwszej
części artykułu, oraz ze strony Niemców, głównie pod koniec wojny.
1
B. F u s, Dzieje cukrowni w Wożuczynie w latach 1913–1944, „Rocznik Tomaszowski” 1(2),
Tomaszów Lubelski 2013.
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Już 8 lipca 1944 r. na polecenie dyrektora Waldemara Plaula Niemcy
wywieźli z zakładu urządzenia i materiały, głównie do Cukrowni
„Józefów”, a przy wycofywaniu się część obiektów została zaminowana
lub zniszczona podczas wybuchu min. Następne straty zakładu to liczne
rekwizycje ze strony Armii Czerwonej lub wręcz rabunek na własną rękę

Nazwa maszyny, urządzenia
lub narzędzia i firma

Lp.
1

Silnik parowy firmy Orthwein i Kurasiński

1

118 242

2

Podnośnik kubełkowy do cukru

1

7 608

3

Podnośnik-sortownik do cukru, sys. Kreissa

1

5 798

4

Przystawka pędna do przenośnika i podnośnika

1

1 200

5

Przystawka pędna do rozdzielania cukrzycy

1

700

6

Samochód ciężarowy Chevrolet 3 tony

1

20 000

Tabela 2. Maszyny pomocnicze, narzędzia i materiały magazynowe
wywiezione przez Niemców
Liczba
1

Nazwa przedmiotu

Pierwotna wartość
w zł

Samochód ciężarowy Chevrolet 3 tony

20 000

1

Samochód osobowy Chevrolet na 6 osób

12 000

2

Samochód osobowy Opel i Steyer

12 000

1

Armatura do tablicy rozdzielczej z 3 motorkami elektrycznymi

35

Motory prądu zmiennego od 2,6 do 36 kW

zniszczony
przez minę

7

Rozruszniki do prądu zmiennego

7 140

5

Siewniki do buraków 6-rzędowe

4 725

spalony

1

Maszyna do liczenia Torpedo

2

Maszyny do pisania F.K.

3 600

60% spalony

1

Maszyna do pisania Underwood

1 500

1

Waga handlowa, sprężynowa ze skalą laboratoryjną

1 000
1 800

Tabela 1. Maszyny i urządzenia zniszczone lub wywiezione przez Niemców
Cena pierwotna
Liczba sprzed 1939 r.
w zł

Dzieje cukrowni w Wożuczynie w latach 1944–1970

Rocznik Tomaszowski 4

Uwagi

6 000
52 632

950

spalona

1

Polarymetr

wywieziony

1

Refraktometr Zeissa

1 000

1

Potencjometr do oznaczania pH

1 100

1

Pirometr samopiszący

7

Samochód osobowy Chevrolet 6-osobowy

1

12 000

zniszczony

8

Przenośnik żelazny z pasem gumowym
i motorkiem elektrycznym

1

7 000

spalony

1

Termometr prosty Richarda

9

D-tto

1

6 000

2

Wiertarki elektryczne

1 015

10

Sortownik rotacyjny do cukru z kompletem sit

1

6 000

3

Wagi setne, wozowe, przenośne

4 500

11

Armatura do tablicy rozdzielczej
z 3 motorkami elektrycznymi

1

6 000

1

Pompka elektryczna do nabijania kiszek

2

Wagi dziesiętne do 250 kg z odważnikami

12–44

Motory prądu zmiennego trójfazowego
Lahmeger J. Homle – Braunschweig 2,6–36 kW

33

50 202

wywiezione

45–47

Motory prądu zmiennego Drek Stromer/
d-Aulasser J. Homle od 30–49 kW

4

4 440

wywiezione

48–50

Wyłączniki d-Aulasser J. Homle

3

2 700

wywiezione

51–55

Siewniki do buraków 6-rzędowe

5

4 725

wywiezione

56

Maszyny do pisania

3

3 600

wywiezione

57

Maszyna do liczenia

1

1 020

wywiezione

58

Waga handlowa sprężynowa do 10 kg

1

1 000

wywiezione

59

Polarymetr półcien.

1

1 800

wywiezione

spalona

60

Potencjometr do oznaczania pH

1

1 100

wywiezione

61

Refraktometr Zeissa

1

1 000

wywiezione

62

Wagi setne wozowe, przenośne

3

4 500

wywiezione
wywiezione

63–132

Różne drobne narzędzia i urządzenia

400

6 411,99

Razem

xxx

273 046,99

Źródło: AZCW, sygn. 18.

xxx

308

Różne narzędzia rzemieślnicze, wózki do worków i inne

300
890
2 488

Materiały magazynowe

260 972

4300 q

Cukier biały

375 175

305 q

Cukier II rzutu w 80% = 244 q cukru białego

21 289

Razem pierwotna wartość (wg cen z 1939 r.)

792 794

Źródło: AZCW, sygn. 18.

przez żołnierzy i oficerów sowieckich, jak również zbrojne napady na
zakład w latach 1945–1946.
Zestawienie ogólnych strat w latach 1939–1946 opracowano 10 lutego
1947 r.; kwoty są podane w złotych przedwojennych2:
1) Budynki: magazyn cukru z wewnętrznymi urządzeniami, pakownia,
most łączący pakownię z magazynem, dach nad maszynownią
i 2500 szyb w budynkach fabrycznych, które zostały zniszczone
podczas wybuchu min. Łącznie straty na kwotę  . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2

148

410

279 244 zł,

Archiwum Zakładowe Cukrowni Wożuczyn (dalej: AZCW), sygn. 18, s. nlb.
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2) Urządzenia fabryczne: maszyny, ruchomości i inwentarz żywy na
kwotę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 790 328 zł,
3) Zapasy, wyroby, surowce, gotówka na kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

411 251 zł,

Ogółem kwota poniesionych strat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 480 823 zł.

Kwota 2 480 823 zł to straty spowodowane przez Niemców, Wojsko
Polskie, wojska innych narodowości (taka nazwa występuje w dokumentach, czytaj: radzieckie), nieznanych sprawców i miejscową ludność od
1 września 1939 r. do 31 grudnia 1946 r.
8 lipca 1944 r. z polecenia dyrektora Waldemara Plaula wywieziono
do Cukrowni „Józefów” 13 skrzyń różnych urządzeń i sprzętu.
Stwierdzono, że podczas wycofywania się Niemców z polecenia dyrektora W. Plaula Ludwik Kokowski zabrał z kasy 31 378,03 zł, zostały
też zabrane przez Niemców materiały pędne na kwotę 284 661,55 zł oraz
7635,3 q melasy na kwotę 103 840,08 zł. Niemcy w miesiącach czerwiec–
lipiec 1944 r. z magazynu cukru wywieźli różne materiały i urządzenia
na 261 342,08 zł, ponadto wojsko zabrało inwentarz na kwotę 2103,50 zł.
Sowieci natomiast zarekwirowali w 1944 r.3:
–
–
–
–
–
–

zabrano lub celowo zniszczono narzędzia i urządzenia na . .     6
sprzęt p-lot. i p-gaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
zboże  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
różne materiały magazynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
różne ruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5
cukier II rzutu – 900 q . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     9

406,32
427,80
740,98
081,33
714,55
662,40

zł,
zł,
zł,
zł,
zł,
zł.

758,07
657,82
250,00
586,35

zł,
zł,
zł,
zł,

Ponadto w latach 1944–1945:
–
–
–
–
–

różne materiały magazynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
różne materiały magazynowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     2
70 sztuk owiec (29.07.1944 r.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12
drzewo opałowe i deski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3
samochód ciężarowy 1,5 tony Renault (II 1945 r.)
przez Komendanta Miasta Tomaszów Lubelski . . . . . . . . . . . .  77

000,00 zł.

Materiały i narzędzia bez wystawienia pokwitowań, które należy uważać
za zwykły rabunek dokonany przez żołnierzy i oficerów sowieckich, i tak:
–
–
–
–
–

24 lipca 1944 r.: różne narzędzia i materiały . . . . . . . . . . . . . . .     
25 lipca 1944 r.: pilniki, żarówki, karbid  . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
28 lipca 1944 r.: beczka z olejem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
różne materiały w latach 1944–1945  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     1
materiały z magazynu efektów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1

386,31
115,05
840,40
100,70
758,07

zł,
zł,
zł,
zł,
zł.
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I wreszcie straty zakładu w wyniku napadów grup zbrojnych w latach
1945–1946. Podczas nocnych napadów 22 lutego i 10 marca 1945 r. zrabowano z magazynu akcyzowego:
– cukier I rzutu – 101 q (1 q – kwintal – to 100 kg) na kwotę . . . . 15 150 zł,
– cukier I rzutu – 90,3 q na kwotę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 045 zł,
– cukier II rzutu – 38,8 q na kwotę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    5 820 zł.

Ponadto podczas napadu 10 marca zabrano z magazynu efektów różne narzędzia na kwotę 14 775,10 zł. Przy następnym napadzie 1 lutego
1946 r. zabrano z magazynu głównego 4450 kg cukru na kwotę 33 375 zł4.
Łącznie zakład w latach 1939–1946 poniósł straty wysokości 2 480 823 zł
w cenach sprzed 1939 r.
Cukrownia „Wożuczyn” od jej założenia do wyzwolenia w 1944 r. była
zakładem prywatnym w formie spółki akcyjnej. Już w lipcu 1944 r. zakład
został przejęty pod Zarząd Państwa5. Od tej pory wszelkie decyzje dotyczące
odbudowy zakładu, a następnie produkcji Dyrekcja Cukrowni uzgadniała
z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim oraz z Urzędem Skarbowym Akcyz
i Monopolów Państwowych w Zamościu. W związku z wprowadzeniem
w Polsce gospodarki centralnie zarządzanej, tzw. gospodarki planowej,
w 1947 r. powołano Zjednoczenie Przemysłu Cukrowniczego Okręgu
Lubelskiego podległe ministrowi przemysłu. Od tej pory we wszystkich
sprawach Cukrownia podlegała i wykonywała polecenia i zarządzenia
Zjednoczenia. Taki stan organizacyjny istniał w Polsce do stycznia 1982 r.,
tj. do likwidacji Zjednoczeń.
Wraz z przejęciem przez państwo podstawowych środków produkcji
została zlikwidowana gospodarka rynkowa. To administracja państwa od
tej pory decydowała, który zakład ma być rozbudowywany i modernizowany, ile i czego należy produkować. Również ceny ustalano odgórnie
bez względu na koszty. W tej sytuacji dobre zakłady pośrednio dotowały
te złe, które w gospodarce rynkowej musiałyby upaść.
Po przejęciu Cukrowni przez państwo powołano komisję do przygotowania bilansu otwarcia. Komisji przewodniczył dyrektor Cukrowni
„Rejowiec”, a w jej skład wchodzili: przedstawiciel Cukrowni, Rady Zakładowej, Lubelskiej Izby Skarbowej i Delegat Gminnej Rady Narodowej
(który nie przybył). Komisja w wyniku swoich prac ustaliła, że ruchomości gospodarstwa rolnego Michalów na dzień 1 sierpnia 1944 r. zajmują
67 pozycji (maszyny i urządzenia rolnicze) o wartości pierwotnej (wg cen
z 1939 r.) 75 353 zł, a ich zużycie wynosi 26 523,30 zł. Materiały pomocnicze
Cukrowni na 24 lipca 1944 r. oszacowano na kwotę 221 849,27 zł, a urządzenia techniczne na 359 854 zł, z czego zużycie wynosiło 139 981,75 zł.
4

3

Tamże.

5
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Tabela 3. Majątek Cukrowni „Wożuczyn” na dzień 24 lipca 1944 r.
Majątek na 24.07.1944 r. według
wartości bilansowej z 31.03.1939 r.
Grunty
Budynki i budowle
Maszyny i aparatura
Urządzenia transportowe i tabor
Inwentarz żywy
Inwentarz martwy
Materiały pomocnicze
Produkcja wyrobów własnych
Aktywa do wyjaśnienia
Razem

Pierwotna wartość
w zł
901 581
1 770 218
2 272 988
241 382
   3 600
95 563
180 942
38 176
      1

Zużycie
w zł

Uszkodzenia
wojenne w zł

327 120
848 564
96 600

131 491

30 001

5 504 457

1 302 285

131 491

Źródło: AZCW, sygn. 14.

Tabela 4. Bilans otwarcia majątku Cukrowni „Wożuczyn” opracowany w styczniu 1946 r.
Rodzaj majątku
Grunty zabudowane 46,6396 ha
Grunty niezabudowane (rolne) 383,5548 ha
Budynki i budowle
Maszyny i aparaty
Maszyny i urządzenia gospodarstwa rolnego
Urządzenia transportowe i tabor
Inwentarz żywy
Inwentarz martwy
Materiały pomocnicze
Melasa
Razem

Wartość pierwotna (w zł
z 31.03.1939 r.) %
163
737
1 551
2 296
75
274
   6
132
221
38

626,00
961,00
374,00
367,00
353,00
040,00
353,00
503,00
849,27
176,50

5 497 612,77

Stopień zużycia
suma

14
233 318,90
48 1 095 871,70
35
26 523,30
37
102 129,50
45

%

suma

8

117 528,10

59 133,57

1 516 976,97

117 528,10

Źródło: AZCW, sygn. 14.

Ogółem majątek objęty przez Zarząd Państwowy posiadał wartość
(w złotych z 1939 r.) 3 863 107,70 zł, a pasywa do wyjaśnienia 1 634 506,07 zł.
Podczas przejścia zakładu pod Zarząd Państwa w gospodarstwie rolnym
w stertach było 100 000 q zboża wartości 203 840,08 zł (do 1 kwietnia
1948 r. ceny majątku są podawane wg relacji z 1939 r., od 1 kwietnia 1948 r.
nastąpiło przeszacowanie majątku stałego na ceny bieżące).
Oprócz tego Cukrownia posiadała własny tabor kolejowy, tj.: bocznicę
kolejową o torze 750 mm szerokości i długości 6 km, 2 parowozy, 1 lokomotywę benzynową, 12 wagonów otwartych i 1 kryty po 8 t każdy6.
Zaraz po wyzwoleniu przystąpiono do odbudowy zakładu ze zniszczeń
wojennych. I tak już w 1945 r. odbudowano dwa oddziały A i B magazynu
6

AZCW, sygn. 20.
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cukrowego na kwotę 30 000 zł, odbudowano również pakownię cukru za
30 000 zł oraz oborę dla krów pracowników za 30 000 zł. Na remont maszyn i aparatów od 1 stycznia do 31 grudnia 1945 r. wydano 1 173 500 zł7.
Oddział C magazynu cukru odbudowano w 1946 r., natomiast oddział
D był nadal nieodbudowany. Materiały użyte do odbudowy magazynu
cukrowego wg cen bieżących wynosiły 1 042 295 zł. W roku 1947 zakupiono podnośnik do cukru za 746 000 zł, który został zamontowany na
parterze, a na II piętrze ustawiono dwa podnośniki – sortowniki Kreissa
wykonane w zakładzie wartości 360 000 zł. W roku 1948 zakupiono wagę
wozową za 163 743 zł, a na odbudowę obory wydano 1 926 2828. Ogółem
na odbudowę zakładu w latach 1944–1949 wydano 24 000 000 zł wg cen
bieżących. Zakład 11 kwietnia 1949 r. uzyskał uprawnienia przemysłowe
wydane przez Lubelski Urząd Wojewódzki. Sześcioletni Centralny Plan
Gospodarczy zakładał zamknięcie fabryki w Wożuczynie po rozbudowie
Cukrowni „Strzyżów” i „Klemensów”9. Zabiegi Dyrekcji Cukrowni, władz
gminnych i powiatowych przyczyniły się do zmiany tych zamierzeń.
Na koniec 1948 r. suma bilansowa w stosunku do 1944 r. wzrosła
115 razy. Tak duży wskaźnik wynika jednak z tego, że w 1944 r. dane
bilansowe liczono według złotego z 1939 r., natomiast w 1948 r. według
nowego złotego.
W wymienionym okresie 1944–1949 w rozrachunkach występują różne
ciekawe płatności lub należności:
– za lata 1946–1947 należności od 8. Pułku Piechoty; żołnierze
tego pułku ochraniali zakład przed napadami zbrojnymi,
– na Komitet Odbudowy Warszawy za lata 1946–1948 występują
3 pozycje na łączną kwotę  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– pożyczka na odbudowę kraju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Fundusz Aprowizacyjny 1947 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Komitet Kuchni Fabrycznej 1947 r.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
– na Kółko Artystyczno-Amatorskie w Wożuczynie w 1948 r.  . . .

112
   
688
132
   5

498
100
054
054
200

zł,
zł,
zł,
zł,
zł10.

Poza tym istniał 5-procentowy odpis na Fundusz Akcji Socjalnej, na
który w okresie od 1 kwietnia do 30 września 1948 r. wydano 922 770 zł.
Pieniądze te zostały wydane na: Stację Opieki nad Matką i Dzieckiem na
terenie zakładu, półkolonie dla dzieci, przedszkole, wczasy i wycieczki,
Higienę i Ochronę Pracy, zasiłki, na stołówkę i pomoce kulturalno-oświatowe.
Fundusz płac w 1948 r. wynosił 65 445 zł, a w 1949 r. – 82 648 zł11.
7
8
9
10
11
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Pierwsza kampania 1944/1945 była bardzo trudna ze względu na zniszczenia zakładu, wywóz przez Niemców i Rosjan dużej ilości urządzeń i narzędzi oraz brak węgla (Śląsk znajdował się nadal pod okupacją niemiecką).
Dodatkowe trudności to przejęcie przez państwo zarówno zakładu, jak
i większości plantacji buraków. Dyrekcja Cukrowni pismem z 6 listopada 1944 r. prosi starostę o pomoc. Informuje, że 10 października 1944 r.
otwarto 3 składy i po 25 dniach skupiono zaledwie 6000 q buraków, tj. na
jedną dobę produkcji, chociaż Cukrownia płaci za buraki cukrem. Rolnicy
tłumaczą się brakiem koni i wozów, odstawianiem kontyngentów, jesienną
orką i siejbą. Natomiast do zakładu docierają informacje, że buraki zostały
już wykopane, że są na polu kopcowane lub zwożone do piwnic i są skarmiane przez bydło lub służą do wyrobu syropu i bimbru. Taka sytuacja
zagraża dostawom dla wojska i na aprowizację ludności12.
W czasie pierwszej kampanii skupiono 68 357 q buraków, z których
przerobiono tylko 43 515 q, natomiast pozostałych 24 842 q nie przerobiono
z powodu braku węgla.
W czasie kampanii zużyto tylko 7479 q węgla, gdy już w następnej
1945/1946 – 20 500 q. Z konieczności opalano drewnem, którego zużyto
7479 q. W kolejnej kampanii drewna już nie używano, gdyż nie spełniało
ono swego zadania (za niska temperatura spalania). Małe dostawy węgla
nadchodziły z opóźnieniem i nieregularnie, dlatego kampanię rozpoczęto dopiero 1 stycznia 1945 r. i dwukrotnie ze względu na brak opału ją
przerywano, tak że trwała aż do 19 marca.
Czas trwania kampanii:
1) od 1.01.1945 r. godz. 1300 do 8.01.1945 r. godz. 700  . . . . . . . . . . . . . . . .    6,75 doby
2) od 1.02.1945 r. godz. 800 do 7.02.1945 r. godz. 1100  . . . . . . . . . . . . . . . .    6,17 doby
3) od 7.03.1945 r. godz. 800 do 9.03.1945 r. godz. 1500  . . . . . . . . . . . . . . . .   2,29 doby
Razem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15,21 doby czynnej
Przestoje razem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,00 doby
Kampania trwała . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77,21 doby
Przeciętny przerób w okresie 15,21 dób czynnych: 2861 q netto lub 3067 q brutto

Podczas tej kampanii otrzymano:
Cukier żółty I rzutu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    2468 q
Cukier żółty II rzutu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     638 q
Razem otrzymano cukru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3106 q
Koszt produkcji 1 q cukru wyniósł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  706,35 zł
Melasy otrzymano 3890 q, a koszt produkcji 1 q  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70,06 zł
Wytłoków (wysłodki) 26 109 q, a koszt produkcji 1 q  . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4,58 zł
Cukru bezpośrednio w burakach było  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15,31%
Straty fabrykacyjne  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     8,19%
Przeciętny wydatek cukru  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     7,13%13
12
13

AZCW, Pismo do PRN w Tomaszowie z 6.11.1944 r.
AZCW, sygn. 14.
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Do drugiej kampanii 1945/1946 brak w archiwum zakładowym większości dokumentów, pomimo to dane na temat produkcji udało się ustalić14:
–
–
–
–
–
–
–
–

cukru białego wyprodukowano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 620 q,
cukru III rzutu 480 q, co w przeliczeniu na biały  . . . . . . . . . . . . . .     240 q,
razem w przeliczeniu na cukier biały . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 860 q,
wydatek cukru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    13,7%,
melasy otrzymano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 564 q,
wysłodków otrzymano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 580 q,
plantatorzy dostarczyli buraków (wszystkie przerobiono) . . . . . . . 79 272 q,
w czasie kampanii zużyto węgla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 500 q.

A oto niektóre ceny z dwóch pierwszych kampanii:
–
–
–
–

za buraki płacono plantatorom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 zł za 1 q,
całkowity koszt 1 q buraków  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      30,30 zł,
wysłodki zakład sprzedawał po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 zł za 1 q,
melasę zakład sprzedawał po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 zł za 1 q.

Dane na temat kampanii w latach 1946–1949 zebrano w tabeli 5.
Cukrownia „Wożuczyn” w 1949 r. posiadała 18 punktów odbioru buraków15: na placu fabrycznym oraz w Ostrówku, Łaszczowie, Tuczapach,
Telatynie, Komarowie, Krynicach, Wólce Pukarzowskiej, Rokitnie, Uhnowie
(obecnie na Ukrainie), Bełzie (obecnie na Ukrainie), Sokalu (obecnie na
Ukrainie), Witkowie, Lubyczy Królewskiej, Warężu (obecnie na Ukrainie),
Zubowicach, PGR Poturzyn i PGR Chobarów (obecnie na Ukrainie).
Bardzo duże trudności sprawiała dostawa buraków w czasie kampanii
przez Państwową Kolejkę Wąskotorową z powodu braku lokomotyw i taboru oraz potrzeby doprowadzenia istniejących linii kolejowych na składy
w Poturzynie i Witkowie do stanu używalności.
Wartość produkcji w poszczególnych latach wg kursu złotego z 1949 r.
przedstawia się następująco16:
1944/1945  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
1945/1946  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
1946/1947  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 590
1947/1948  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483
1948/1949  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555

328
015
634
279
112

380
320
370
156
502

zł,
zł,
zł,
zł,
zł.

W sprzedaży cukru przez Cukrownię istniały dwie ceny: urzędowa,
ustalana przez rząd, i komercyjna (rynkowa). Zakład był zobowiązany
odprowadzić do Urzędu Skarbowego Akcyz i Monopolów Państwowych
w Zamościu uzyskaną różnicę pomiędzy ceną komercyjną a urzędową ze
sprzedanego cukru po cenach komercyjnych.
14
15
16

Tamże.
AZCW, sygn. 35.
AZCW, Kwestionariusz...
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q
q
q

13. Produkty uboczne:
a) melasa
b) wysłodki świeże
c) wysłodki pozostałe w stanie świeżym

Źródło: AZCW, sygn. 35; dane do 1949 r. sygn. 57; obliczenia własne.

q
%
%
%

Produkcja cukru netto w przeliczeniu na cukier biały
Zawartość cukru w burakach (wg polaryzacji)
Straty przerobowe
Osiągnięty wydatek cukru z przerobionych buraków

  7 020
153 813
156 813

36 901
19
2,53
16,47

700
–
700

9,15
0,60
4,47
10,4

q
q
q

%
%
%
m2

11. Zużycie materiałów:
a) węgiel na 1 q przerobionych buraków
b) koks na 1 q przerobionych buraków
c) kamień wapienny na 1 q przerobionych buraków
d) tkaniny na 1000 q przerobionych buraków

0,96
7,38
8,34

36 929
–
–
672
37 601

rbh
rbh
rbh

10. Liczba roboczogodzin na 1 q cukru:
a) przy odbiorze buraków
b) przy przerobie buraków
Razem

35 622
272 344
307 956

92
860
952

723,80
879,60
085,00
688,40

  7 180
139 449
139 449

29 893
17,56
2,56
15,0

486
–
486

29 761,5
–
617,95
–
30 379,45

9,48
0,56
5,00
4,32

1,04
7,74
8,78

31 220
231 439
262 659

131
794
925

18 X
22 XI
35

88
79
33
201

5691

201 688,4
–
201 688,4
   1 363,0
200 305,4
198 213,0
  2 092,4
1,04

066,00
608,00
049,00
723,00

  8 029
140 233
140 233

34 911,85
17,54
2,61
14,93

12,25
32,70
44,95

34 147,5
11,5
–
797,8
34 956,80

8,80
0,55
4,42
4,15

2,46
5,81
7,64

84 055
176 921
260 926

264
555
820

20 X
26 XI
37

75
146
12
233

6274

236 493,0
–
236 493,0
   1 380,0
235 058,6
233 723,0
   1 335,6
0,56

161

6310

1320,88
1456,43
    0,23

1948/1949

938,00
628,00
026,00
026,00

13 732
206 377
206 377

66 352,79
19,15
2,47
16,68

14,45
–
14,45

65 753,5
590,97
–
22,87
66 367,34

8,46
0,49
4,65
4,25

2,55
4,27
6,82

168 127
281 075
449 202

326
545
871

10 X
13 XII
64

110
256
30
   8

6486

394 087,0
   3 939,0
398 026,0
–
398 026,0
397 812,0
    214,0
0,05

159,90

10 500

2286,88
2456,43
    0,23

1949 r.
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q
q
q
q
q

rbh
rbh
rbh

9. Liczba efektywnie przepracowanych roboczogodzin:
a) przy odbiorze buraków
b) przy przerobie buraków
Razem

282,70
314,60
268,80
866,10
22 X
5 XII
44

101
99
27
227

5142

297,5
568,6
866,1
612,0
254,1
019,0
235,1
1

149

6051

1356,00
1426,25
   0,22

1947/1948
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12. Wyprodukowano cukru:
a) białego rafinowanego
b) żółtej mączki
c) II rzutu
d) III rzutu
Razem w przeliczeniu na cukier biały
Mniej wprowadzono do produkcji:
e) cukier biały zabrudzony
f) zmiotki (48/49) 60 q (rdt. 54)
Razem wprowadzono do produkcji

szt.
szt.
szt.

8. Liczba zatrudnionych robotników podczas trwania kampanii:
a) przy odbiorze buraków
b) przy przerobie buraków
Razem

7. Data:
a) rozpoczęcia krajania buraków
b) zakończenia krajania buraków
c) liczba dni trwania kampanii (krajania buraków)

q
q
q
q

q

5. Przeciętny przerób na 1 dobę
6. Sposoby dostarczania buraków do cukrowni:
a) furmankami i samochodami
b) kolejami państwowymi
c) kolejkami własnymi
Razem

q
q
q
q
q
q
q
%

198
29
227
   1
226
224
   2

135

q

4. Dostarczone buraki:
a) z własnych plantacji
b) otrzymane z innych cukrowni
Razem otrzymano:
c) odstąpiono innym cukrowniom
d) pozostało do przerobu
e) przerobiono
f) manko składowe, transportowe i przewozowe
g) manko procentowe

3. Przeciętny zbiór z 1 ha

5833

szt.

2. Liczba plantatorów

1972,85
1468,80
   0,25

1946/1947

ha
ha
ha

Jednostka

1. Obszar plantacji:
a) zakontraktowano
b) obsiano
c) przeciętny obszar plantacji

Wyszczególnienie

Tabela 5. Dane statystyczne do kampanii 1946/1947, 1947/1948, 1948/1949 i 1949 r.

B. Fus
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Źródło: AZCW, teczki bilansowe z lat 1950–1960. Obliczenia własne.

–
  57,01

–
–

–
   9,00

150,00
–

   9,00
   9,00

–
–

9,00
–
Koszt własny wapna palonego

Wysłodki suszone

6

7

–

–

–
–

–
–

–
140,00

   1,20
   1,20

140,00
–

–
1,20

–
122,50

1200,00

639,83
586,33

1200,00
1146,00

621,81
542,00

1146,00
1146,00

1960

   60,00
  51,20

1959
1957

  49,00
  48,00

1956
1955

496,45
409,44

1241,50
–

–
197,08

  1,20

Koszt własny melasy 50%

Koszt własny wysłodków prasowanych

AZCW, Kwestionariusz...

4

Cukrownia „Wożuczyn” w omawianym okresie jako przedsiębiorstwo
państwowe zrzeszona była w Okręgu Lubelskim Zjednoczenia Przemysłu
Cukrowniczego, to zaś podlegało Centralnemu Zarządowi Przemysłu

5

CUKROWNIA „WOŻUCZYN” W OKRESIE PLANU 6-LETNIEGO
(1950–1955) I PIERWSZEJ PIĘCIOLATKI (1956–1960)

468,00

Przeciętny zarobek dzienny robotnika to 465 zł, a miesięczny pracownika
umysłowego 21 280 zł (1949 r.). Praca w Cukrowni od 1945 r. odbywała
się na trzy zmiany.
Ze względu na sezonowy charakter produkcji istniały duże różnice
w zatrudnieniu, np.: w 1949 r. przed kampanią zatrudniono 359 pracowników, natomiast w IV kwartale w czasie trwania kampanii 949 (z tej liczby
w grupie przemysłowej – 687, nieprzemysłowej – 9, plantacyjnej – 253),
w tym pracownicy fizyczni – 831, a pracownicy umysłowi – 118.

Koszt własny cukru białego

małoletnich,
małoletnich,
małoletnich,
małoletnich,
małoletnich,
małoletnich.

Cena zbytu cukru białego

36
41
39
42
43
79

2

i
i
i
i
i
i

3

kobiet
kobiet
kobiet
kobiet
kobiet
kobiet

1954

31
47
49
40
35
80

1952

tym
tym
tym
tym
tym
tym

1951

w
w
w
w
w
w

Rodzaj wyrobu

osób,
osób,
osób,
osób,
osób,
osób,

Lp.

398
411
388
314
299
527

Tabela 6. Ceny niektórych wyrobów z lat 1951–1960 w złotych za 1 q

1944 –
1945 –
1946 –
1947 –
1948 –
1949 –

  48,00

– cukier biały  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 500,00 zł,
– melasa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391,50 zł,
– wysłodki mokre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     38,30 zł.

–

Ceny urzędowe wyrobów za 1 q:

–

– przeciętny koszt na 1 q przerobionych buraków  . . . . . . . . . . . .  560,66 zł,
– przeciętny koszt na 1 q wyprodukowanego cukru białego . . . . 3 837,50 zł.

37,00

Dla przykładu podaję niektóre ceny z kampanii 1948/1949:

Cukrownia zaopatrywała swoich plantatorów w nasiona, i tak w okresie od 1 kwietnia do 30 września 1946 r. wydała na ich zakup 61 856 zł.
Dyrektorem Cukrowni w omawianym okresie był inż. Józef Liro (który
w okresie od 1935 do 1940 pełnił funkcję wicedyrektora), wicedyrektorem był
Ludwik Marczewski, szefem biura Klemens Pietrzak, głównym księgowym
Józef Kleczkowski do 1948 r., a po nim Stanisław Franke, przewodniczącym Związku Zawodowego Pracowników Cukrowni „Wożuczyn” był Jan
Kulik, przedstawicielami Rady Zakładowej – Paweł Śleboda i Aleksander
Wojciechowski.
Cukrownia w poszczególnych latach zatrudniała17:
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Rocznik Tomaszowski 4

Zakup buraków

Rocznik Tomaszowski 4

1

B. Fus

Cukrowniczego przy Ministerstwie Przemysłu Spożywczego i Skupu. Rozliczenia
z budżetem centralnym (finansowanie
inwestycji centralnych) odbywało się poprzez Konto nr 1524-111-93 w V O/M
NBP w Warszawie. Inwestycje ze środków
Zjednoczenia rozliczane były poprzez
Bank Inwestycyjny Oddział Wojewódzki
w Lublinie nr rachunku 971-9, natomiast
inwestycje i wszelkie operacje zakładu
poprzez NBP O/Zamość nr rachunku
1083 i NBP O/Tomaszów Lubelski nr
rachunku 154. Podatek obrotowy zakład
przekazywał do Wydziału Finansowego
PPRN w Tomaszowie Lubelskim.
Ponieważ to administracja państwowa
ustalała ceny na sprzedawane wyroby,
już w planie budżetowym zakładano,
jaka będzie strata bilansowa i ile zakład
otrzyma dotacji na pokrycie strat: za 1954 r.
– 687 407,66 zł, za 1956 r. – 3 154 000 zł,
a w roku 1957 dodano jeszcze 860 000 zł,
gdyż zakład w 1956 r. poniósł straty
w wysokości 4 016 000 zł18. Straty zakładu wynikały z kilku czynników, między
innymi, dużego podatku obrotowego
(np. w 1957 r. cena fabryczna 1 t cukru
wyniosła 6083 zł, a podatek to 5377 zł).
Razem koszty, jakie poniósł zakład na
produkcję 1 t cukru, wyniosły 11 460 zł.
Zakład sprzedawał cukier po cenie ustalonej przez rząd, tj. po 11 460 zł, a koszty
sprzedaży tworzyły stratę, tym bardziej że
od 1956 r. Ministerstwo Rolnictwa poleciło
Cukrowni zaopatrywać w cukier Kraków
i województwo krakowskie, co znacznie
zwiększyło koszty transportu.
Mimo to na 76 cukrowni w kraju
Cukrownia „Wożuczyn” w 1960 r. miała
koszty fabryczne produkcji 1 t cukru wy18

AZCW, sygn. 145.
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noszące 6398,29 zł, co dawało jej 20. miejsce przy średnim koszcie w całym
przemyśle 6666,36 zł, a pierwsze w Zjednoczeniu (na 11 cukrowni).
Tabela 7. Wyniki sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 1956 r.
Lp.

Asortyment

1
2
3
4

Kwota sprzedaży w tys. zł

Cukier biały
Żółte mączki
Melasa
Wysłodki mokre

88
  
2
  

Wynik sprzedaży w tys. zł

085
171
892
927

–
–
+
+

4360
   7
   60
  92

Źródło: AZCW, sygn. 146.

Zakład generował corocznie straty na działalności pozaoperacyjnej,
głównie na utrzymaniu mieszkań.
Tabela 8. Działalność pozaoperacyjna Cukrowni „Wożuczyn” z lat 1954–1960
Rodzaj działalności
Gospodarka mieszkaniowa (112 mieszkań)

Wynik działalności pozaoperacyjnej w tys. zł
1954

1955

– 151

1956

1957

1958

1960

– 224

– 360

– 375

– 124

– 25

+ 40

– 21

Hotel robotniczy

– 87

Stołówka

– 36

Sklep stołówkowy

– 82
+ 22

Źródło: AZCW, dane pochodzą z teczek bilansowych poszczególnych lat. Obliczenia własne.

Ponadto straty Cukrowni przynosił skup i suszenie roślin oleistych,
np. w 1952 r.19:
–
–
–
–

lnianka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11
rącznik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3
rzepak ozimy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
rzepak jary  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
Ogółem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157

719,69
450,81
901,21
874,90
605,61

zł,
zł,
zł,
zł,
zł.

Dodatkowe koszty tworzyły odsetki od zaciągniętych kredytów w NBP.
I tak w 1954 r. tylko odsetki od kredytów przeterminowanych wyniosły
28 680,87 zł, gdy w tym samym czasie odbiorcy zalegali wobec Cukrowni
kilka milionów złotych. Taka sytuacja powtarzała się corocznie.
Narzucanie służbom plantacyjnym coraz wyższych planów kontraktacji powodowało, że zawierano często po 2–3 umowy w tej samej rodzinie razem gospodarującej lub na znacznie większy areał, niż później
siano, albo wcale nie zamierzano siać. Rolnicy ci na podstawie zawartej
umowy brali zaliczki z Cukrowni, nawozy i narzędzia rolnicze. Niewielka
19

AZCW, sygn. 14.
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dostawa buraków lub jej brak tworzyły zaległości, które trudno było potem odzyskać.
Zadłużenie plantatorskie na przykład na dzień 31 grudnia 1956 r. wyniosło ogółem 3 956 803,44 zł20, w tym:
– plantatorów buraka cukrowego . . . 3
– plantatorów roślin oleistych  . . . . . . 
z tego: z 1955 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 2
		
z 1954 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 
		
z 1953 r. . . . . . . . . . . . . . . . . 
		
z 1952 r. i poprzednich . . . 

215
741
726
902
262
64

244,70
558,74
965,15
633,78
207,74
996,77

zł,
zł,
zł (w tym kary umowne 1 109 911 zł),
zł,
zł,
zł.

Aby zmniejszyć zadłużenie plantatorów wobec Cukrowni, zakład wniósł
w 1957 r. 2991 pozwów sądowych przeciw dłużnikom, z czego 1379 orzeczeń zapadło. Mimo odzyskania części długów ich stan nadal wzrastał i na
31 grudnia 1957 r. wyniósł 4 712 000 zł21.
A oto niektóre koszty i wyniki sprzedaży za 1954 r. w tysiącach złotych22:
– koszt zakupu buraków . . . . . . . . . . . . . . . .    3 157,2,
– materiały pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . .       36,1,
Razem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    3 193,3,
– koszty administracyjno-gospodarcze . . . .     33,7%,
– koszty ogólnoprodukcyjne . . . . . . . . . . . . .     66,3%.
Plan sprzedaży – wykonany:
– wyroby gotowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 056,3,
– usługi przemysłowe  . . . . . . . . . . . . . . . . . .       59,8,
– usługi nieprzemysłowe . . . . . . . . . . . . . . . .      714,9,
– towary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 833,5,
Razem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 016,4.

Rada Robotnicza, która odgrywała ważną rolę w zarządzaniu zakładem
(wszystkie ważniejsze decyzje musiały uzyskać jej akceptację), zaplanowała
na 1957 r. obniżkę kosztów o 2352 tys. zł. Na naradzie 28 marca 1958 r.
potwierdzono obniżkę aż o 11 751 tys. zł23.
Tak jak cały kraj odbudowywał stolicę, tak też w akcję włączyła się
Cukrownia „Wożuczyn”, np.: w 1953 r. wpłacono 7000 zł na Wojewódzki
Komitet Odbudowy Warszawy, a w 1954 r. wykupiono znaczki na odbudowę Warszawy za 10 000 zł24.
Sumując omawiany okres: w latach 1951–1960 (za 1950 r. brak danych)
suma bilansowa wzrosła 6-krotnie, wyroby gotowe 5-krotnie, finansowanie
bankowe 4-krotnie, fundusz statutowy 6-krotnie, a inwestycje aż 21-krotnie.
20
21
22
23
24
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Tabela 9. Baza surowcowa 1950–1960
Wyszczególnienie

Jednostki

1950

1951

szt.

12 500

ha
ha
ha
q/ha

2799
2762
0,22
179

1. Liczba plantatorów
2. Obszar plantacji:
a) zakontraktowany
b) obsiany
c) przeciętny obszar plantacji
d) przeciętny zbiór z 1 ha obsianych plantacji
3. Dostawane buraki:
a) z własnych plantacji
b) z innych cukrowni
Razem
c) odstąpiono innym cukrowniom (przerzuty)
d) odstąpiono na inne cele (np. susz buraczany)
e) pozostało do przerobienia na cukier
f) przerobiono na cukier
g) polaryzacja
h) manko ogólne ilościowe
i) manko ogólne procentowe
4. Sposób dostarczenia buraków do cukrowni
a) furmankami i samochodami
b) kolejkami państwowymi
c) kolejką własną

1953

1954

13 007

11 417

11 845

3162
2920
0,22
132,2

3082
0,27
203,4

q
q
q
q
q
q
q
%
q
%

495
   9
505
43

854,8
289,6
144,4
720,9
–
461 423,5
460 970,0
–
    453,5
0,1

400 404,0
–
400 404,0
30 723,0
–
369 681,0
356 208,0
–
13 473,0
3,64

q
%
q
%
q
%

131 205,5
29
296 452,0
64
33 766,0
7

111 094
90
207 530
56
51 057
14

1952

423 873,0
22 181,1
446 054,1
–
14 661,8
431 392,3
428 317,0
–
   3 075,3
0,7

626
26
653
71

948,4
066,4
014,8
638,1
–
581 376,7
565 387,0
–
15 989,7
2,45

1955

1956

1957

3540,0
3742,5
0,32
197,5

2153

3714,5
4054,0

4225

6871

192

226

233,8

739 038
     44
739 082
176 807
   1 396
560 879
546 037
18,95
14 842
2,65

779 924
    287
780 211
169 118
     365
610 728
598 886
17,81
19 910
1,9

778 291
  1 050
779 371
190 764
–
588 577
573 748
17,75
   3 830
3,61

1 123 299,0
   6 126,0
1 129 435,0
467 962,0
–
661 500,3
643 843,0
19,18
26 657,3
3,44

193 597
34,5
308 469
55,0
58 813
10,5

108 293
17,7
449 537
73,6
46 975
8,7

1958

1959

1 468 295,0
  5 519,0
1 473 814,0
705 244,0
–
768 590,7
725 020,0
17,87
43 570,7
2,96

1960

1 606 389

2 388 919,0
50 384,0
2 439 303,0
1 605 582,0
–
833 721,0
788 247,0
–
45 474,5
1,9

1 606 389

Źródło: AZCW, teczki bilansowe z lat 1950–1960. Obliczenia własne.

Tabela 10. Struktura plantacji w latach 1953–1954
PGR
Plantacja

Burak
cukrowy

Rok

liczba
gospodarstw

Inne uspołecznione

Spółdzielnie Produkcyjne

obszar pomierzony
ha

% całości

liczba
gospodarstw

obszar pomierzony
ha

% całości

liczba
gospodarstw

Gospodarstwa indywidualne

obszar pomierzony
ha

% całości

liczba
gospodarstw

obszar pomierzony

Razem

ha

% całości

liczba
gospodarstw

obszar
pomierzony
w ha

1953

20

157

5,7

18

52

1,7

3

5

0,1

11 376

2850

92,4

11 417

3082,0

1954

20

217

5,7

32

103

2,7

4

9,5

0,25

11 789

3413

90,9

11 845

3742,5

Źródło: AZCW, Analiza bilansu... Obliczenia własne.

162

163

164

  5,57

728,96

734,53

259

285

Rącznik

5,0

  1,22
   3,52

165

Źródło: AZCW, sygn. 14.

t
Remanent pozostały w spółdzielniach na 31 XII

   0,39

648,82
386,70
t
Zakontraktowano spółdzielniom

392,53

650,04
390,22
t
Odebrano od plantatorów na 31 XII

392,53

330
94
ha
Zasiano

452

578
114
ha

634

Lnianka
Rzepak jary
Rzepak ozimy
Jedn.
Wyszczególnienie

Źródło: AZCW, Analiza bilansu z lat 1953–1954. Obliczenia własne.

Tabela 12. Uprawa oraz skup roślin oleistych w 1952 r.

6,6
13,4
156
36 400
1954

16 999

685 038

168

203

4,42
6,7
7,5
157
–

–

164

206

gosp.
indywidualne
spółdzielnie
produkcyjne
spółdzielnie
produkcyjne

gosp.
indywidualne

PGR

Zanieczyszczenia w %

gosp.
indywidualne

PGR

–

AZCW, Sprawozdanie opisowe, surowcowe za 1957 r. z 21.01.1958 r.
AZCW, Analiza bilansu...

Zakontraktowano

26

1953

25

spółdzielnie
produkcyjne

Szczegółowe dane przedstawia tabela 10, natomiast zbiory buraków,
wydajność i zanieczyszczenie – tabela 11.
Poza burakami cukrownia kontraktowała, skupowała i suszyła rośliny
oleiste. Jedyne dane szczegółowe zachowały się w dokumentach z roku
1952, które przedstawia tabela 12. Podczas kontraktacji przemieszczano się
w terenie, mając do dyspozycji 4 pary koni i czasami samochód ciężarowy.
Do roku 1953 istniało 5 punktów odbioru buraków z dostaw kołowych
i 8 kolejowych, w 1954 r. utworzono nowy punkt odbioru w Hulczu. W roku
1956 istniało już 19 punktów odbioru – 17 stałych i 2 ruchome: Ostrówek,
Łaszczów, Wólka Pukarzowska, Telatyn, Rokitno, Tuczapy, Dobużek,
Wasylów, Witków, Byków, Wieprzów, Krynice (Budy), Zubowice, Komarów, Werszczyca, Hulcze i Żniatyn oraz plac fabryczny. W roku 1957 uruchomiono skład w Przewalu, aby odciążyć skład w Zubowicach, na obu
przyjęto 120 000 q buraków, przeniesiono na nowe miejsce skład w Łaszczowie, gdzie w 1956 r. przyjęto 70 000 q buraków, a już w 1957 r. 103 000 q.

PGR

plantacji,
plantacji,
plantacji,
plantacji.

Rok

Państwowe Gospodarstwa Rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,7%
Spółdzielnie produkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 1,7% do 2,7%
Inne uspołecznione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 0,1% do 0,25%
Gospodarstwa indywidualne  . . . . . . . . . . . . . . . . od 90,9% do 92,4%

Plony w q z 1 ha

Cukrownia kontraktowała buraki na terenie powiatu tomaszowskiego
i hrubieszowskiego – w roku 1957 w 203 wsiach, z tego 178 w tomaszowskim i 25 w hrubieszowskim25. Do roku 1954 obszar plantacyjny dzielił
się na 4 rejony, w 1955 r. już na 10 rejonów, a w 1957 na 11. W roku 1954
w rejonach pracował 1 główny inspektor, 4 rejonowych, 4 agrotechników
i 4 pomocników inspektorów rejonu. W tymże roku zatrudniono 7 pracowników sezonowych i 4 oddelegowano spoza pionu plantacyjnego. Ci
pracownicy współpracowali ze 198 pracownikami terenowymi26.
Najlepszy rejon był w północnych terenach plantacyjnych (miał dobre
gleby i stosunkowo dobre drogi). Najgorszy był rejon trzeci, położony na
zachodniej stronie (miał uboższe gleby, drobne plantacje i złe drogi). Od
roku 1957 na każdy rejon przypadało około 1200 plantatorów i 385 ha
plantacji. Od 1 maja 1956 r. w miejsce pełnomocników terenowych zatrudniono 19 instruktorów agrotechnicznych.
Do połowy lat 50. liczba plantatorów wahała się od 11,5 tys. do 13 tys.,
średni obszar plantacji od 0,22 do 0,32 ha, a obsiany obszar plantacyjny od
2762 ha w 1950 r. do 6871 ha w 1959 r., przeciętny zbiór z 1 ha w kwintalach
od 132 w 1951 r. do 266 w 1957 r. Szczegółowe, dostępne w dokumentach
dane przedstawia tabela 9.
Struktura plantacji pod względem form własności gospodarstw w latach 1953–1954:
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Tabela 11. Zbiory buraków cukrowych, wydajność i zanieczyszczenie w latach 1953–1954
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Cukrownia ponosiła znaczne straty na składach, ponieważ wszystkie
były nieutwardzone, buraki składowano wzdłuż torów wraz z innymi
towarami, a przejeżdżające traktory i samochody niszczyły je.
W roku 1957 przeprowadzono bocznicę kolejową na stację Witków
i przeniesiono skład w Bykowie na inne miejsce, wybrukowano plac i drogi
dojazdowe w Cukrowni i kilku składach27.
W roku 1959 funkcjonowały 22 punkty odbioru, w tym 12 samochodowych, 9 kolejowych i plac fabryczny. Spiętrzenie dostaw, gdy drogi były
suche, oraz ograniczone moce przerobowe powodowały, że 250 000 q
buraków przeznaczano do przechowalnictwa w pryzmach, polewając je
mlekiem wapiennym, aby nie wyschły i nie psuły się.
Wykopki rozpoczynano około 10 września i trwały do pierwszej połowy
listopada, a dostawy kończono w pierwszej dekadzie grudnia. Dziennie
na jednym punkcie odbioru obsługiwano do 500 furmanek. Cukrownia
corocznie borykała się z przewozem surowca, kolej podstawiała do 20%
zamawianych wagonów, a PKS miał stale w remoncie 30–50% taboru. W tej
sytuacji ściągano tabor nawet z odległych miejscowości, np.: w 1957 r.
ze Stalowej Woli, Elbląga i Poznania28. Brak wagonów powodował, że
przywiezione buraki zrzucano najpierw na plac, a później ładowano na
wagony, kiedy były już podstawione, co znacznie podrażało koszty. Do
przeładunku buraków Cukrownia posiadała tylko jeden transporter taśmowy – 15-metrowy na prąd – zakupiony w 1952 r., który na punktach
odbioru nie mógł być wykorzystany (ze względu na brak prądu), a tylko
na placu fabrycznym. Wszystkie inne prace wykonywano ręcznie. Na
placu fabrycznym w czasie 8 godzin załadowywano lub wyładowywano
75 t buraków, a w czasie kampanii w ciągu 16 godzin do 90 t. W roku
1957 dokupiono jeden transporter z silnikiem spalinowym.
Sama Cukrownia posiadała bardzo skromny tabor transportowy. Były
to 4 ciągniki „Ursus” z przyczepami i 4 samochody ciężarowe, przeważnie 2 z nich były stale w remoncie (były to samochody stare, brakowało
części, ogumienia), a ponieważ nie posiadano samochodu osobowego, do
wyjazdów służbowych używano ciężarowego. W czasie kampanii 1957 r.
zakład otrzymał 1 nowy samochód ciężarowy29. Cukrownia otrzymywała
buraki z punktów, bezpośrednio z pola, z plantacji Cukrowni „Klemensów”,
„Strzyżów”, „Rejowiec”, a oddawała również bezpośrednio z pola lub
terenowych punktów odbioru do Klemensowa, Strzyżowa, Przeworska.
Wraz ze zwiększaniem się areału zasiewu plantacji i skupu buraków już
w 1958 r. oddano 705 222 q do 18 cukrowni, a w 1960 r. aż 1 605 583 q do
27
28
29
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Tabela 13. Buraki oddane i otrzymane z tytułu przerzutów w 1960 r.
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Liczba buraków z przerzutów w q

Nazwa cukrowni

oddanych

Baworów
Chełmża
Chybie
Garbów
Głogów
Gostyń
Góra Śląska
Janikowo
Klemensów
Łagiewniki
Łubna
Miejska Górka
Nakło
Nowy Staw
Opalenica
Otmuchów
Pelpin
Przeworsk
Racibórz
Rejowiec
Środa
Strzelin
Strzyżów
Tuczno
Witaszyce
Wschowa
Wróblin
Zduny
Zębice

147 157
20 555
272 803
461
77 642
2 513
50 521
1 555
76 844
102 819
3 499
25 511
3 488
28 658
12 226
24 026
1 567
145 096
115 697
9 532
1 957
13 962
323 215
8 524
6 878
14 879
24 038
16 615
73 432

Razem

1 605 581

otrzymanych

11 008

39 375

50 383

Źródło: AZCW, Bilans na dzień 31.12.1960 r.

29 cukrowni. Wykaz cukrowni i ile otrzymały one buraków przedstawia
tabela 13.
W omawianym okresie barierą wzrostu plonów był brak nawozów
sztucznych, środków ochrony roślin, a nawet niepełne zaopatrzenie
w nasiona. W roku 1954 zaopatrzenie w nasiona wyniosło 673 q i było
o ¹⁄³ mniejsze niż potrzeby, a środki ochrony roślin – 21 q, co stanowiło
zaledwie 10% zapotrzebowania. W tym też roku śmietka zaatakowała 38%
plantacji, a chwościk 5% plantacji i 12% areału30.
W roku 1955 Cukrownia sprzedała rolnikom 9615 q nasion i 23 590 q
nawozów, zaś plantatorom roślin oleistych 104 płachty żniwne. W tym też
30

166

Dzieje cukrowni w Wożuczynie w latach 1944–1970

AZCW, Analiza bilansu…

167

B. Fus

Rocznik Tomaszowski 4

roku znacznie mniej rolników zakontraktowało buraki, gdyż nie otrzymali
oni należnych im wysłodków. Cukrownie, do których przerzucano surowiec z własnych plantacji, dostarczały tylko 50% należnych wysłodków.
W roku 1956 Cukrownia sprzedała 8748 q nasion i 26 721,20 q nawozów
mimo znacznego wzrostu areału zasiewów. 70% plantacji było nawożonych obornikiem w ilości 30 q na 1 ha, w 4% plantacji stosowano nawozy
zielone. Brak nawozów pogłównych obniżał plon z hektara. Również
w 1957 r. na plantacjach wystąpiła pchełka, omarlica i chwościk buraczany. Plantacje opylano azotoxem i insexem. Największe straty ponieśli
plantatorzy w 1959 r., wówczas to aż 60% plantacji zostało zaatakowanych
przez mszycę burakową, a stopień zniszczeń to 40%. Po mszycy plantacje
zostały zaatakowane przez żółtaczkę wirusową i chwościka. Cukrownia
w tymże roku rozprowadziła 17 571 kg środków chemicznych. Służby
agrotechniczne dla uświadomienia plantatorów przystąpiły do realizacji
akcji „Plon 59”. Rozprowadzano ulotki i afisze, wygłaszano pogadanki
przez radiowęzeł na temat zwalczania szkodników i uprawy buraków,
odbywały się pokazy oprysków. Przeprowadzono 22 narady z mężami
zaufania, zlustrowano 3200 plantacji.
Przyznano 41 tys. zł na nagrody dla wyróżniających się plantatorów,
za które zakupiono prenumeraty czasopism: „Rolnik Lubelski” – 207 egzemplarzy i „Hasło Agrotechniczne” – 450 egzemplarzy. Odbyły się 264
narady z 7128 plantatorami na temat pielęgnacji buraków, wykopków
i zwalczania szkodników. Zorganizowano 48 pokazów dla 856 rolników,
3 wycieczki (1 do wzorowego PGR, 2 do indywidualnych gospodarstw),
a także wyjazd na Targi Poznańskie dla 173 wyróżniających się plantatorów. Rozprowadzono 4765 t wapna defekacyjnego dla odkwaszenia
gleb. Przekazano rolnikom na kredyt lub za gotówkę narzędzia służące
uprawie i pielęgnacji plantacji: 1435 opielaczy „Gryf”, 32 opielacze RH3,
40 wyorywaczy KB-1 i 1482 ogławiacze ręczne31. Ze znacznie mniejszym
rozmachem przeprowadzono akcję „Plon 60”. Od 19 do 24 maja odbyły się
narady w Łaszczowie, Poturzynie, Tomaszowie, Wożuczynie i Komarowie
z mężami zaufania. W naradach tych uczestniczyło 101 osób, omawiano
na nich, jak zwalczać szkodniki, odbywały się także pokazy. Odwiedzono
203 jednostki organizacyjne32.
W omawianym okresie osiągnięto większy przerób buraków z 461 423,5 q
w 1950 r. do 833 721 q w 1960 r., tj. o 80%, głównie dzięki wydłużeniu
kampanii z 73 dni w 1950 r. do 109 w 1960 r. Niewiele natomiast zwiększyła się dobowa produkcja cukru – z 6447 q do 7200 q, tj. o 12%.
Wydłużona kampania i znacznie większy przerób buraków przyczynił
się do znacznego zwiększenia ilości wyrobów finalnych: cukier z 75 216 q
31
32
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do 118 038 q, tj. o 57%, a wysłodki z 230 485 q do 409 180 q, tj. o 74%.
Wzrosło również zużycie głównych materiałów: węgla z 36 647 q do
79 028 q, tj. o 116%, koksu z 2258 q do 4250 q, tj. o 88%, i kamienia wapiennego z 20 467 q do 39 060 q, tj. o 91%. Szczegółowe dane, które dało
się ustalić na podstawie dokumentów, przedstawia tabela 14.
Poza niewielkim eksportem melasy całość produkcji była sprzedawana na rynku krajowym. Każdą ilość można było sprzedać, gdyż rynek
cierpiał na brak towarów. Od połowy lat 50. Cukrownia „Wożuczyn”
miała obowiązek zbywać większość cukru w Krakowie i województwie
krakowskim. Warsztaty mechaniczne Cukrowni wykonywały proste narzędzia dla swoich plantatorów, np. w 1956 r. do 30 września wykonano
100 sztuk motyk i 1000 sztuk gracek. Produkowano również widły do
buraków i wspomniane już ogławiacze.
Największe kłopoty, jakie istniały podczas produkcji w 1954 r., to:
–
–
–
–
–
–
–

dyfuzja 14-naczyniowa o pojemności 40 Hl zamiast 60 Hl,
stare aparaty i urządzenia,
płuczka gazowa – jej mała pojemność,
mieszadełko błotne,
podnośnik kubełkowy,
wyparka najmniejsza w Polsce o łącznej powierzchni grzewczej 880 m2,
dostawy złego węgla (dużo miału i mała kaloryczność) powodujące przeciążenie
kotła wodno-rurkowego,
– brak noży dyfuzyjnych i frezów do ich ostrzenia.

W ramach remontów zwykłych w 1954 r. przeprowadzono remont
kotłowni i siłowni, zamontowano warnik po remoncie (remont trwał do
drugiej połowy września ze względu na brak materiałów), ze względu na
niską kaloryczność węgla wystąpiły kłopoty z maszyną Schichan.
Na remonty kapitalne wydano 501 000 zł. Wykonano komorę pierścieniową cieplną na warnikach, co skróciło czas gotowania cukrzyc. Pracę tę
wykonano sposobem gospodarczym. Trudności, jakie wystąpiły podczas
prac, to późno otrzymana dokumentacja i braki materiałowe – zwłaszcza
hutnicze. Inwestycje wykonano na kwotę 1 115 000 zł.
Nakłady przemysłowe to: zakup maszyn elfa, wykonanie fundamentu
pod maszynę, zamontowanie tablic rozdzielczych i w stacji pras wysłodków
(wykonanie części budowlanych – adaptacja budynku siłowni). Nakłady
plantacyjne zaś to: budowa budynku nawozów i nasion, wykonanie budek
wagowych i zakup wag na składy.
W ramach nakładów kulturalno-socjalnych ukończono budynek przedszkola i sześciorodzinny dom mieszkalny33.
33
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Tabela 14. Przerób buraków, zużycie materiałów podczas przerobu, produkcja cukru i produktów ubocznych
Wyszczególnienie

Jedn.

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

q
q
%

461 423,5
460 970,0
0,1

369 681
356 208
3,64

431 392,3
428 317,0
2,07

581 376,7
565 387,0
2,45

560 879
546 037
2,67

610 728
598 886
3,38

588 577
573 748
3,61

661 500,3
643 843,0
3,44

768 590,7
725 020,0
2,97

833 721
788 247
1,9

2. Data
a) rozpoczęcia krajania buraków
b) zakończenia krajania buraków

10 X
19 XII

8X
5 XII

3. Liczba dni trwania kampanii (krajania buraków)

73,75

56,60

ok. 88

107

109

7175

7200

1. Pozostało buraków do przerobu
a) przerobiono na cukier
b) manko przerobowe

4. Przeciętny przerób dobowy

q

6447

6287

5. Przeciętna dobowa produkcja cukru

q

1008

1045

6. Zużycie materiałów
a) węgiel
b) koks
c) kamień wapienny
d) tkaniny na 1000 q przerobionych buraków
e) smary i oleje
f) noże dyfuzyjne
7. Wyprodukowano cukru:
a) białego rafinowanego
b) surowego
c) żółta mączka II rzutu
d) żółta mączka III rzutu
Razem w przeliczeniu na cukier biały
e) wsypy wprowadzone do produkcji:
– cukier biały zabrudzony
– żółte mączki
Razem cukry wprowadzone

q
q
q
m2
kg
szt.
q
q
q
q
q

36
2
20
2

74
  
  
  
75

647
258
467
853

363,5
   6,5
836,8
  9,0
215,8

33
1
15
1
3

377
603
887
610
716

59 206,0
–
   705,9
   39,1
59 951,0

6X
28 XII
66

38
2
17
2

ok. 82

867
137
930
283

65 252,5
–
   880,6
–
66 855,6

92 252,5
–
   222,6
   539,8
93 014,9

83,58

ok. 83

ok. 81

6652

7100

57 199
2 680
26 140
2 264
8 670
612

56 297
3 110
28 942
2 333
6 004
864

48 560
   309
28 560
3 101
4 565
952

86 904,0
–
   30,4
   55,6
86 990,0

85 926
   469
–
–
86 395

81 118
–
1 561
–
82 679

79 028
4 250
39 060
3 631
9 062
904
103 773,0
–
    26,5
    333,0
104 371,0

106 780,0
–
–
    46,4
107 224,0

9,05
9,05
18,10

191,83
191,83

333
333

Produkcja cukru z buraków w przeliczeniu na cukier biały

q

75 197,75

59 759,18

106911

Zawartość cukru w burakach (polaryzacja)

%

18,80

19,53

Osiągnięty wydatek cukru z przerobionych buraków

%

16,31

16,78

q
q
q
kWh
q

15 456
230 485

12 610
213 005

9. Udział przerobu buraków w całości produkcji towarowej wg cen zbytu

%

17,81

17,75

19,48

17,87

Brak
danych

117 496
      9
    533
–
118 038
32
32

16,46

15,94

14,43

14,14

16,04

14,75

14,97

14 810
224 596

16 555
345 129

17 036
288 744

19 260

18 950

19 708

15 950

27 287

311 420

354 660

244 311

409 180

234,2

207

304 440
860
180

160

580

393

99,44

90,83

94,96

175
83,94

Źródło: AZCW, Bilansy z lat 1950–1960. Obliczenia własne.
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1960

28 IX

q
q
q

8. Produkty uboczne:
a) melasa
b) wysłodki świeże
c) wysłodki prasowane
d) energia elektryczna
e) wapno palone

1959
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W roku 1955 w ramach remontów bieżących wykonano odwodnienie
głównego budynku i naprawiono wały pól irygacyjnych. Przeprowadzono
dalszy remont elektrowni i kotłowni, transportu kolejowego, wag na punktach odbioru, maszyn i urządzeń na łączną kwotę 1208 tys. zł.
W ramach kapitalnych remontów do 30 września wydano 301,4 tys. zł
na: warnik I cukrzycy, rynnę spławiakową, płuczkę do gazu saturacyjnego,
przenośnik grabkowy, linię kolejki, parowóz „Ryś”, samochód ciężarowy
„Renault”, samochód osobowy „Willys” i parowóz „Jagna”. Natomiast na
inwestycje scentralizowane do 30 września wydano 610 tys. zł. W ramach
tychże środków zakupiono maszyny i tablicę rozdzielczą, przebudowano
stację wysłodków, magazyn nawozów i dom mieszkalny oraz opłacono
nadzór techniczny nad wyżej wymienionymi pracami34.
W roku 1956 na remonty bieżące wydano 372 tys. zł (maszyny i urządzenia, wagi, kolejka, kotłownia i elektrownia). W ramach inwestycji przeprowadzono elektryfikację 6 punktów odbioru w Zubowicach, Komarowie,
Krynicach, Telatynie, Wieprzowie i Bykowie. Na placu fabrycznym wymieniono 8-tonowe wagi samochodowe na 20-tonowe, wykonano obramowania dwóch kotłów „Fairbairna” i wymieniono rury w kotle „Frembs”,
zamontowano analizator spalin w kotłowni. W ramach BHP wykonano
osłony przy agregatach w fabryce i piecu wapiennym, urządzono łazienki
w warsztatach i ambulatorium35.
W roku 1957 zakończono następujące inwestycje: sieć hydrantowa,
budynek mieszkalny, bocznica z budynkiem wagowym w Łaszczowie,
stacja pras wysłodkowych i zakupiono urządzenie „Elf” do spłukiwania
buraków. Łącznie w 1957 r. wydano na te inwestycje 1 319 793,26 zł36.
Koszt remontów w tymże roku to kwota 1439 tys. zł. Brak jest natomiast
danych dotyczących inwestycji i remontów na lata 1958–1960.
W omawianym okresie dyrektorami zakładu byli: Józef Liro – do końca 1950 r., Stanisław Miszczak – od początku 1951 r. do lutego 1955 r.,
Mieczysław Dziedzic – od marca 1955 r. do 31 marca 1957 r. i Jan Damski
– od 1 kwietnia 1957 r. do 31 stycznia 1973 r. Głównymi księgowymi byli:
Stanisław Franke – od 1949 r. do stycznia 1955 r. i Antoni Horbowski –
od 15 lipca 1955 r. do 1967 r. Zastępcą dyrektora do spraw surowcowych
był Wacław Kozioł, naczelnym inżynierem Edward Wąsiel, a od 1954 r.
Bogusław Pankiewicz. Funkcję głównego mechanika pełnił Włodzimierz
Mazurek, przewodniczącym Rady Zakładowej był Józef Bielecki, od 1957 r.
zaś Wacław Mozel. Radzie Robotniczej przewodniczył Tadeusz Leszczyński,
I sekretarzem POP był Stanisław Kot.
34
35
36
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Tabela 15. Kształtowanie się zatrudnienia i płace w 1954 r.
Grupy i stanowiska pracownicze

Liczba pracowników

Średnia płaca w zł

A. Grupa przemysłowa:
a) robotnicy
b) pracownicy inżynieryjno-techniczni
c) pracownicy administracyjno-biurowi
d) uczniowie
e) pracownicy obsługi
f) staże

231
15
26
  2
12
27

Razem

313

xxx

B. Grupa nieprzemysłowa
a) robotnicy
b) pracownicy administracyjno-biurowi

  8
  2

7 037
9 550

10

xxx

37
  1
  1

7 429
13 400
10 300

Razem

39

xxx

D. Grupa plantacyjna
a) robotnicy
b) pracownicy inżynieryjno-techniczni
c) pracownicy administracyjno-biurowi

37
12
32

14 094
13 300
11 050

Razem

81

xxx

443

xxx

Razem
C. Grupa inwestycyjna i kapitalnych remontów
a) robotnicy
b) pracownicy inżynieryjno-techniczni
c) pracownicy administracyjno-biurowi

Ogółem (A+B+C+D)

13
17
11
6
8
8

305
637
896
100
416
660

Źródło: AZCW, Analiza bilansu...

Powyższe zestawienie jest stanem średniorocznym. Ze względu na
sezonowość produkcji istniały duże różnice pomiędzy poszczególnymi
kwartałami, i tak:
I kwartał:
a) pracownicy inżynieryjno-techniczni . . . . . . . . . . .
b) pracownicy administracyjno-biurowi . . . . . . . . . .
c) robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Razem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV kwartał:
a) pracownicy inżynieryjno-techniczni . . . . . . . . . . . .
b) pracownicy administracyjno-biurowi  . . . . . . . . . .
c) robotnicy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Razem  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25
50
192
267
32
96
773
901

Pracownicy jako premię otrzymywali cukier w ilościach zależnych
od grupy zaszeregowania, np. w 1957 r. od 88,20 do 153,86 kg na osobę,
a w 1958 r. od 111,04 do 194,20 kg na osobę.

AZCW, sygn. 146.
Tamże.
AZCW, Bilans na 31.12.1957 r.
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W zakładzie istniało tzw. współzawodnictwo socjalistyczne, w 1954 r.:
– w IV kwartale współzawodnictwo międzyzmianowe – 3 zmiany po 140 osób mających
na celu zwiększyć wydajność, zmniejszyć straty, obniżyć koszty,
– I kwartał dla uczczenia II Zjazdu Partii podjęto zobowiązania na kwotę 1373 zł, wykonane w 100%,
– II kwartał, z okazji Święta 1 Maja wzięło udział 14 brygad w ogólnej liczbie 57 osób,
wartość zobowiązania – 2625,88 zł, wykonano w 100%,
– w II i IV kwartale zobowiązania długofalowe związane ze zwiększeniem wydajności
i obniżką kosztów, zobowiązania na sumę 127 522,37 zł wykonano w 92%37.

ZAKŁAD W LATACH „MAŁEJ STABILIZACJI” (1961–1970)
W latach 1961–1970 aktywa i pasywa zakładu zwiększyły się ponad trzykrotnie. Gwałtowny wzrost nastąpił od 1967 r., gdy Cukrownia rozpoczęła
wielką modernizację, wówczas to inwestycje zwiększyły się siedmiokrotnie,
w tym głównie inwestycje centralne, które do 1967 r. nie występowały, by
w 1969 r. osiągnąć kwotę 86 742 tys. zł. Poza finansowaniem ze środków
centralnych zakład otrzymał również środki na rozbudowę ze Zjednoczenia.
Trzy i pół razy wzrósł fundusz statutowy, podwoiły się kredyty bankowe
na działalność bieżącą. Nakłady na remonty wzrosły pięciokrotnie.
Cukrownia corocznie ponosiła straty na działalności pozaoperacyjnej
(utrzymanie mieszkań, hoteli, stołówki, ogrodu, hodowli krów, chlewni,
cieplarni, domu kultury) – od 329 tys. zł w 1970 r. do 1807 tys. zł w 1967 r.
W omawianym okresie zakład ponosił również corocznie straty z tytułu
płacenia różnych kar, jak przetrzymywanie taboru PKS, przetrzymywanie
lub niedoładowanie taboru PKP w kwotach od 700 tys. zł do 1200 tys. zł
rocznie, za złą jakość cukru, czy np. w 1966 r. za wytrucie ryb w Bugu
242 512,80 zł38.
Deficyt przynosiła sprzedaż nasion. W roku 1964 to ponad 100 tys. zł.
Były też straty niezależne od zakładu. W roku 1964 podczas przerzutów
surowca zaginęły wagony z 2170 q buraków na sumę 668 873,37 zł39.
Winnych nie ustalono. Cukrownia, podobnie jak w latach 50., traciła
finansowo w wyniku zadłużeń plantatorskich. W ramach zaliczki na
poczet kontraktacji rolnicy oprócz pieniędzy brali wozy ogumione. I tak
stan zadłużeń z lat poprzednich na 31 grudnia wynosił w 1964 r. –
1 529 770,60 zł, w 1966 r. – 1 945 041,74 zł, w 1969 r. – 3 958 000 zł, a w
1970 r. – 6 876 000 zł40.
37
38
39
40

Tamże.
AZCW, Protokół z badania finansowego cukrowni złożony za 1966 r.
AZCW, Badanie bilansu za 1964 r.
AZCW, Protokół z badania finansowego za 1966 r. i Bilans za 1970 r.
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W omawianym okresie średnia liczba plantatorów wynosiła około
10 000. Średnia produkcja buraków na jednego plantatora wahała się od
19 do 22 t, a zawartość cukru w burakach od 14,34% do 19,05%. Wielkość
produkcji była stabilna, wahania wynikały zaś z warunków atmosferycznych. Najgorszym rokiem był rok 1964, kiedy zebrano 202 269 t, najlepszym
1961 – 275 803 t (za lata 1965 i 1970 brak danych).
Cukrownia prowadziła skup w 22 punktach odbioru, lecz ze względu na trudności z transportem w 1968 r. zlikwidowano 5 punktów: dla
Cukrowni „Werbkowice” – Żulice, Telatyn, Łachowce i Wasylów Wielki,
natomiast dla „Klemensowa” – Krynice (Budy).
Tylko w październiku 1961 r. kolej nie podstawiła 1253 wagonów.
Dlatego też już od połowy lat 60. Cukrownia wycofuje się z przewozów
PKP na rzecz PKS. I tak w 1966 r. przewieziono niżej wymienioną ilość
buraków przez:
–
–
–
–

transport własny  . . . . . . . . .    8 000 t,
PKP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 400 t,
PKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 300 t,
inny obcy . . . . . . . . . . . . . . . . 42 000 t.

Ze względu na ograniczone moce przerobowe i brak transportu znaczne
ilości surowca kopcowano na terenowych punktach odbioru, np.: w 1966 r.
– 114 000 t.
Do załadunku i wyładunku Cukrownia posiadała: 2 ładowarki ŁT,
fadromę, mazura i 2 fiaty. Małe moce przerobowe zmuszały Cukrownię
do przerzutów dużych ilości surowca od 54% do 68%. W roku 1961 zakład
oddał surowiec łącznie dla 26 cukrowni, w tym dla 8 z okręgu pomorskiego,
13 z okręgu śląskiego i 5 z lubelskiego. W roku 1962 oddano surowiec dla
41 cukrowni. Podobnie było w całej dekadzie. Natomiast tylko niewielkie
ilości Cukrownia „Wożuczyn” odbierała prosto z pola z plantacji Cukrowni
„Klemensów” i „Strzyżów” – od 1053 do 7891 t rocznie.
W omawianym okresie Cukrownia płaciła plantatorom po 60 zł za kwintal
buraków plus premię za wcześniejsze dostawy 3 lub 6 zł. Całkowity koszt
1 q buraków wynosił około 180 zł. Cukrownia, tak jak i w poprzednich
latach, zaopatrywała plantatorów w nasiona, nawozy sztuczne (w 1964 r.
– 4394 t), narzędzia i sprzęt rolniczy (w latach 60. były to głównie wozy
ogumione).
Produkcja ogółem cukru w przeliczeniu na cukier biały wzrosła z 13 366 t
w 1961 r. do 20 511 t w 1970 r., tj. o 65%, głównie dzięki kończącej się
modernizacji zakładu.
Brak jest większości danych dotyczących długości kampanii, ale np.:
w 1967 r. zakończyła się dopiero 10 stycznia, a w roku następnym trwała
103 dni. Tak długie kampanie powodowały znaczne straty w wydajności
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Tabela 16. Bilans buraków w latach 1961–1970 w tonach
Wyszczególnienie

1961

1962

1963

1. Liczba plantatorów
2. Buraki:
a) dostarczone przez plantatorów
b) otrzymane z przerzutów
Razem
c) buraki oddane innym cukrowniom
d) pozostało do przerobu
e) przerobiono
f) manko ilościowe
g) manko procentowe
h) polaryzacja
i) wydatek cukru
j) zużycie buraków na 1 t cukru

1964

1965

1966

10 150
275 803,4
   3 170,4
278 873,8
187 420,8
91 453,0
84 058,0
   7 395,0
      2,7
     19,05
      15,88
–

259
  2
262
169
92
85
   7
    
    
    

217,7
858,1
075,8
829,3
146,5
203,3
043,2
  2,72
17,62
14,47
–

253 096,9
   4 635,7
257 732,6
166 446,7
91 285,9
79 772,6
11 513,3
       4,55
     17,74
     12,48
        7,981

202 269,0
  7 891,1
210 160,0
122 935,5
87 224,5
83 400,3
   3 824,2
     4,4
     16,87
     13,77
         7,262

1967

1968

1969

1970

234 513,0
   1 053,2
235 566,2
149 727,4
85 838,8
80 674,0
   5 164,8
     2,2
–
–
–

256 460,0
   2 649,0
259 109,0
186 636,0
72 473,3
68 284,3
  4 189,0
     3,4
     14,34
     10,94
        9,225

207 962,7
  1 494,2
209 457,0
112 543,0
96 914,0
89 178,5
   7 735,5
     3,7
–
     11,69
         8,347

–
–
–
–
189 171,7
182 929,0
–
       3,3
      14,51
    11,1
         9,083

9700

Brak
danych

212
  1
213
120
93
89
   4
    
    
    

303,5
500,7
804,2
565,2
239,1
067,8
171,3
   1,96
15,35
11,98
–

Źródło: AZ, CW, Bilansy z lat 1961–1968, Badania bilansu za 1968, Protokół z badania sprawozdania finansowego 1966–1968. Obliczenia własne.

Tabela 17. Produkcja cukru i wyrobów ubocznych w tonach
Wyszczególnienie
Wyprodukowano cukru białego konsumpcyjnego
Wyprodukowano cukru przemysłowego

1961

1962

1963

1964

13 310,1

12 292,4

9 879,7

–

–

–

1969

1970

11 929,1

10 614,8

9 221,4

6 089,8

5 429,1

20 416,8

–

–

1 568,6

1 300,2

3 860,2

–

–

–

  

38,2

675,5

   91,4

  

56,3

–

–

–

      3,25

     0,9

–

–

Cukier z ponownego przerobu

     0,55

     1,8

  1,5

–

Razem cukier w przeliczeniu na cukier biały

13 366,15

12 329,4

9 953,5

11 998,8

Produkty uboczne:
a) melasa 50%
b) wysłodki prasowane
c) wapno palone
d) energia elektryczna wykonana w tys. kWh,
w tym na zbyt w tys. kWh
e) energia cieplna wytworzona
f) żużel w tonach

3 090,0
46 925,3
   35
–
–
–
160

2 963,2
48 846,4
  25
–
–
–
830

2 996,3
42 538,9
   20,2
–
–
–
   142,2

–

58,3

90,3

Udział procentowy produkcji cukru w całej
produkcji towarowej według cen zbytu

  

1968

Żółtych mączek III rzutu

Cukier z rafinacji

37,9

1967

   51,8

Cukier surowy

  

1966

Żółtych mączek II rzutu

74,3

1965

–

63,8

13,2

69,7

–

72,4

     1,0

–

–

–

    7,6

1 119,0

–

–

–

–

–

–

  

      4,3

–

   8,0

–

   110,5

10 678,6

10 730,8

8 073,1

10 499,7

20 511,3

–
–
  20
–
–
–
   275,9

3 108,8
47 951,0
  24
3 343,8
–
–
–

2 852,5
42 913,0
  24
2 749,0
–
–
–

4 703,3
49 674,3
     8,7
–
–
–
–

7 903,2
97 812,0
   60
5 795,9
   632,4
60 362,0
–

–

89,66

–

–

–

  

  

Brak
danych

2
36
  
4
2
37

–

Źródło: AZ, CW, Dane opracowano na podstawie bilansów z lat 1961–1968, Badania bilansu za 1968, Protokół z badania sprawozdania finansowego 1966–1968 r.
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cukru. Najgorsze lata to rok 1968 i 1969, co wiąże się z całkowitą przebudową zakładu i wyburzeniem całych wydziałów. Wówczas to cukru
białego konsumpcyjnego w porównaniu z 1961 r. wyprodukowano odpowiednio 46% i 41%, natomiast w 1968 r. wyprodukowano 1300 t cukru
przemysłowego, w 1969 r. zaś 3860 t.
Jeśli chodzi o produkcję uboczną, to w 1970 r. w stosunku do 1961 r.
wyprodukowano o 156% więcej melasy, wysłodków o 108%, a wapna
palonego o 71%.
Szczegółowe dane, które udało się ustalić, przedstawiają tabele 16 i 17.
W roku 1964 700 t cukru z kampanii 1963 r. wysłano do Cukrowni
„Chybie” do ponownego przerobu z powodu zbrylenia. Zakład poniósł
na tym straty w wysokości 1137 tys. zł41. Tak jak w poprzednich latach
dostarczany węgiel był złej jakości (dużo miału, mała kaloryczność),
ponadto 20–30% węgla nie spalało się na krótkim ruszcie. W tej sytuacji
można było wytworzyć 30 t pary na godzinę.
W roku 1968 podczas przebudowy zakładu wystąpiły trudności z synchronizacją starej surowni z nowo wybudowaną produktownią, co wpłynęło
na wydłużenie kampanii.
A oto niektóre ceny w 1962 r.42: buraki – 60 zł za q, wysłodki prasowane – 15 zł za q, wysłodki suszone – 171 zł za q, cena fabryczna cukru
– 7665 zł za t, cena zbytu cukru – 11 023 za t, wapno palone – 300 zł za t,
żużel – 8 zł za t.
Globalna produkcja w 1970 r. w cenach porównywalnych z 1961 r.
wyniosła 208 505 tys. zł, a towarowa w cenach fabrycznych, faktycznych
– 216 380 tys. zł43.
Zatrudnienie w Cukrowni w stosunku do poprzedniego okresu nie
zmieniło się, jedynie w czasie rozbudowy zakładu w latach 1967–1970 oddelegowano na dłuższe okresy fachowców z innych cukrowni. Zmieniała
się natomiast kadra kierownicza, powstawały też nowe stanowiska44:
– dyrektorem zakładu był Jan Damski,
– zastępcą dyrektora do spraw surowcowych – inż. Józef Wawro, a następnie mgr inż.
Kazimierz Rejman,
– szef administracji – Wacław Rosół,
– główny księgowy do 1967 r. – Antoni Horbowski, a po nim mgr Stanisław Miedziak,
– zastępca głównego księgowego – Antoni Bora,
– kierownik finansowy, a następnie z-ca głównego księgowego – Mieczysław Jarczyszyn,
– główny technolog – inż. Wacław Nay,
– główny mechanik – inż. Antoni Marcola, a następnie Tadeusz Biniaszewski,
AZCW, Badanie bilansu za 1964 r.
AZCW, Bilans roczny za 1962 r.
43
AZCW, Bilans roczny za 1970 r.
44
AZCW, Badanie bilansu za 1964 r. i Protokół z badania sprawozdania finansowego za
1964 r. Cukrowni „Wożuczyn”.
41
42
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główny inżynier – inż. Bogusław Paszkiewicz,
główny energetyk – Bogusław Paździor,
kierownik produkcji – Longin Kiszczyński,
kierownik budowy – Władysław Romańczuk,
główny inspektor plantacji – Lesław Ziogler,
kierownik ruchu plantacyjnego – Maria Marczewska,
kierownik zaopatrzenia – Władysław Łukowski,
kierownik Działu Zatrudnienia – Antoni Barciszewski,
kierownik placu – Paweł Śleboda,
przewodniczący Rady Robotniczej – Longin Kiszczyński,
przewodniczący Rady Zakładowej – Antoni Bąk,
sekretarz Rady Zakładowej – Józef Stepuch,
sekretarz POP PZPR – Ignacy Wiater, a następnie – Kazimierz Marczewski.

W latach 1967–1971 zakład został rozbudowany, a prawdę mówiąc –
zbudowany od nowa w miejsce starego. Ze starych budynków pozostały
jedynie warsztaty mechaniczne, magazyn techniczny, część magazynu
cukru i komin.
Poniżej przedstawiony jest wykaz inwestycji, kapitalnych remontów
i remontów bieżących w poszczególnych latach zestawiony na podstawie
zakładowych materiałów archiwalnych.
1964
I n w e s t y c j e z j e d n o c z e n i a: Rozpoczęto budowę kotłowni i elektrowni, budowa
magazynu cukru i linii wysokiego napięcia. Wartość inwestycji ma wynosić 1 935 430 zł.
I n w e s t y c j e i k a p i t a l n e r e m o n t y p r z e d s i ę b i o r s t w: budowa fundamentów pod wagę w Lubyczy Królewskiej, zamontowano kocioł parowy oraz zakupiono dwa
podnośniki 10-tonowe.
I n w e s t y c j e r o z p o c z ę t e n a 3 1 g r u d n i a: sieć hydrantowa, stacja pras wysłodkowych oraz zagospodarowanie punktu odbioru w Bełżcu.
Poniesione nakłady do końca roku 408 135 zł
I n w e s t y c j e s o c j a l n o - k u l t u r a l n e: zakończenie budowy ośrodka zdrowia i zakup
domka kempingowego (koszt ośrodka 1 799 074,14 zł), budynku mieszkalnego, zakup kotłów
CO i wybudowanie garaży oraz budynków gospodarczych.
K a p i t a l n e r e m o n t y: aparat „Micka”, podnośnik kubełkowy, ślimak wysłodków,
parowóz „Las”, remont komory sokowej surowni (przewody technologiczne) i zlecenie naprawy
głównej 5 samochodów ciężarowych „Star” oraz samochodu osobowego „Warszawa”. Koszt
remontów bieżących to 5264 zł. Dodatkowo na 31 grudnia koszt dokumentacji przebudowy
cukrowni wyniósł 161 tys.45.
1966
Koszty remontów ogółem 5401 tys. zł, z tego i n w e s t y c j e z j e d n o c z e n i a – zakup
dokumentacji – 1 061 471 zł.
I n w e s t y c j e p r z e d s i ę b i o r s t w na koszt 2 656 159,81 zł to zakup stacji paliw,
pomp i maszyn, zwiększenie zautomatyzowania do kotła OR 32/40, zagospodarowanie punktu
odbioru wysłodków, mechanizacja plantacji, zagospodarowanie punktu odbioru w Rokitnie
i zakup stacji pras wysłodków.
I n w e s t y c j e s o c j a l n o - k u l t u r a l n e: za kwotę 130 003,66 zł wyposażono ośrodek
zdrowia, zakupiono instrumenty muzyczne i urządzono pracownię analityczną.
45

AZCW, Badanie bilansu za 1964 r.
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R e m o n t y k a p i t a l n e na kwotę 803 725,81 zł to remonty szosy od portierni do
dołów wysłodków, przenośnika grabkowego krajalni, podnośnika kubełkowego do buraków,
pędni wirówek, samochodu „Warszawa”, samochodu „Pickup”, samochodu „Nysa”, łopaty
traktorowej TŁ 3 i ciągnika „Ursus” C-325.
Poniesione zostały także nakłady na BHP w wysokości 810 tys. zł46.
1967
I n w e s t y c j a c e n t r a l n a to rozbudowa cukrowni na kwotę 14 918 561 zł.
I n w e s t y c j e p r z e d s i ę b i o r s t w a za 2 487 181 zł dotyczyły zakupu maszyn renowacyjnych, koparki uniwersalnej, przenośnika do wysłodków prasowanych, nadbudowy
ambulatorium, zakupu lokomotywy spalinowej, budowy połączeń telefonicznych, budowa tac
wysłodkowych i fundamentu wagi 15-tonowej oraz zakupu spychoładowarki.
I n w e s t y c j e s o c j a l n o - k u l t u r a l n e: za 23 444 zł zakup instrumentów muzycznych.
I n w e s t y c j e m i e s z k a n i o w e wyniosły 1 496 400 zł.
K a p i t a l n e r e m o n t y dotyczyły bocznicy kolejowej w Łaszczowie, ogrodzenia placu
fabrycznego, remontu ogrzewacza soku przed II saturacją, ogrzewacza soku po II saturacji,
ślimaka wysłodkowego, aparatu „Micka”, ładowarki TŁ 3, ładowarki „Mazur” – 2 sztuki, parowozu „Las”, samochodu „Star”, wywrotki „Star”, ciągnika „Zetor Major”, ciągnika „Ursus”
C-45 i rozdzielni niskiego napięcia.
Łączna wartość wymienionych prac to 1175 tys. zł, z tego systemem gospodarczym wykonano prace na 865 tys. zł47.
1968
I n w e s t y c j e c e n t r a l n e na kwotę 65 850 198,51 zł to budowa zbiorników sokowych,
rynien i lejów zasypowych do budynku surowni, buraczarni i wapielni oraz wyposażenie
zakładu w nowe maszyny i urządzenia.
I n w e s t y c j e p r z e d s i ę b i o r s t w a na kwotę 984 368,28 zł objęły remont kotłowni
i urządzeń wodno-ściekowych (powiększenie odstojników wód dyfuzyjnych).
I n w e s t y c j e m i e s z k a n i o w e: za kwotę 646 922 zł oddano do użytku nowy hotel
robotniczy.
N a i n w e s t y c j e s o c j a l n o - k u l t u r a l n e przeznaczono kwotę 25 000 zł48.

W wyniku podjętych inwestycji zakład znacznie zwiększył swoje moce
przerobowe. Porównując rok 1961 z 1970, wzrosła produkcja:
–
–
–
–

przerób buraków z 84 000 t do 183 000 t,
produkcja cukru z 13 300 t do 20 400 t,
produkcja melasy z 3090 t do 7900 t,
produkcja wysłodków z 47 000 t do 98 000 t.
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Dzieje cukrowni w Wożuczynie w latach 1944–1970

ABSTRACT
Bolesław Fus
THE HISTORY OF THE SUGAR REFINERY IN WOZUCZYN
BETWEEN 1944–1970
The first part of the history of the sugar refinery in Wozuczyn between the years 1913–1944
was published in Tomaszow Yearbook no. 1(2)/2013. This article describes the second part
of the history between the years 1944–1970. Not only does the year 1944 mark the end of the
WWII military activities in this area, but also it indicates the beginning of the cataloguing of
the loss the refinery incurred between 1939–1944. The year 1970 symbolizes the final stage
of significant modernization of the refinery. This article comprises three parts. The first part
lists the damage associated with the war and delineates the losses brought on just after the
war between 1944–1949. The second part that covers the years between 1950–1960 discusses
the problems faced by the refinery due to its inability to process sugar beet in such quantity,
which had to be transported to other refineries in the country. The final part that covers the
period between 1961–1970 portrays significant modernization of the refinery.
The refinery was seized in 1944 and was taken over by the State Board and then its
reconstruction followed. In order to launch a production a series of obstacles connected with
supply and delivery of vital equipment and materials had to be overcome. As harvested beet
acreage increased from 2700 to 6800 ha, the refinery had no choice but to have almost ²⁄³ of
collected sweet beets transported to other refineries, therefore, by the end of that period the
refinery was expanded. The production of sugar increased from 1,000 tons in 1946 to over
20,000 tons in 1970.
The refinery used to be one of the biggest plants in the poviat of Tomaszow employing
between 350 to 950 workers depending on the time of the year – as most were seasonal workers.
Furthermore, it boosted agricultural industry in the region, as between 10 to 13,5 thousand
local farmers had an opportunity to grow a valuable cash crop for the refinery in Wozuczyn.
The material for this article comes from the archival materials collected in the Archives
of the Sugar Refinery “Wozuczyn” in Wozuczyn, oral and written accounts of the previous
employees and information obtained from the internet. This article aims to document the
significant role of the refinery played in both economic and social sphere in the poviat of
Tomaszów between 1944–1970.

Udział procentowy produkcji cukru w całej produkcji według cen
zbytu wzrósł z 58% do 90%. Zmniejszył się przerzut buraków do innych
cukrowni ze 187 000 t do 112 000 t oraz skróceniu uległa kampania, co
przyczyniło się do większej wydajności i zmniejszenia kosztów produkcji.

46
47
48

AZCW, Protokół z badania sprawozdani finansowego za 1966 r.
AZCW, sygn. 146.
AZCW, Protokół z badania sprawozdania finansowego za 1968 r.
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Mariusz Koper
(Lublin–Lubycza Królewska)

O NAZWACH BEŁŻEC, BEŁZ I SOŁOKIJA

Przedmiotem niniejszego artykułu jest problematyka skupiająca się
wokół kilku kwestii. Dotyczy ona historii, analizy onomastycznej oraz
poprawności językowej przedstawionych w tytule nazw geograficznych. Są
to ojkonimy: Bełżec i Bełz oraz hydronimy: Bełz, Bełżec i Sołokija. Niektóre
nomina propria nie figurują współcześnie w poświadczonej dawniej siatce
nazewniczej. Dotyczy to historycznych mian rzek: Bełz i Bełżec. Z pozoru
oddalone od siebie pod względem geograficznym, a funkcjonujące do dzisiaj onimy, ściśle ze sobą korespondują. Trudno bowiem dokonać pełnej
analizy semantyczno-strukturalnej nazwy miejscowości Bełżec bez odwołania się do toponimu Bełz w dawnej ziemi bełskiej (dzisiaj miejscowości
na Ukrainie w obwodzie lwowskim i rejonie sokalskim), Bełzca (dziś wsi
Honczariwka) w historycznej ziemi lwowskiej, jak również kilku hydronimów o tej samej nazwie. Wszystkie te czynniki sprawiają, że należy
z jednej strony uporządkować informacje związane z genezą oraz tradycją
nazewniczą obiektów, a także wymienionych w tytule sygnujących je mian,
z drugiej zaś dokonać próby hierarchizacji etymologii tych onimów. Takie
też zadania wyznaczył sobie autor niniejszego szkicu.
Nazwa Bełżec odnosi się współcześnie do dużej wsi, a zarazem siedziby
gminnych władz samorządowych w powiecie tomaszowskim i województwie lubelskim. Miejscowość ta została założona w początkach XVII w.
Wykorzystywany w studiach historyczno-osadniczych akt lokacyjny mówi
o tym, że Bełżec powstał na tzw. surowym korzeniu w dawnym województwie bełskim1. Osadzony 1 marca 1607 r. na prawie miejskim funkcjonował
jednak jako miasto zaledwie przez kilka lat. Kres jego miejskości przypada
na 28 lutego 1613 r., kiedy to na mocy kolejnego królewskiego przywileju
lokacyjnego fundator Bełżca – Samuel Lipski najprawdopodobniej na skutek zabiegów administracji ordynackiej i samych Zamoyskich postanowił
1
R. S z c z y g i e ł, Początki osady i nieudana lokacja miejska, [w:] Bełżec przez dzieje, red.
A. Urbański, Bełżec 2008, s. 39.
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przenieść swoją inicjatywę lokacji w pobliże istniejącego miasta Florianowa
(Narola)2. W ten sposób powstało nowo lokowane miasto Lipsko, Bełżec
zaś stał się typową osadą wiejską. Potwierdzają to późniejsze notacje tej
miejscowości w źródłach historycznych. Stan taki jest obecny po dzień
dzisiejszy.
Nazwa miejscowości Bełżec znalazła się w kilku opracowaniach poświęconych ojkonimii pogranicza polsko-ukraińskiego3. W studiach tych
nie uniknięto jednak pewnych nieporozumień. Swoiste qui pro quo spowodowane jest miejscowością o tej samej nazwie, wsią o piętnastowiecznej
metryce niegdyś położoną w dawnej ziemi lwowskiej, z której zaczerpnięto
dokumentację źródłową błędnie przypisaną Bełżcowi w ziemi bełskiej4.
Jako pierwszy na mylenie dwóch różnych Bełżców zwrócił uwagę Paweł
Sygowski w niepublikowanym studium historyczno-urbanistycznym dotyczącym Bełżca w powiecie tomaszowskim5. Swoje ustalenia powtórzył
w publikacji poświęconej bełżeckiej cerkwi6. Zamieszanie wokół dwóch
Bełżców szczegółowo omówił również Ryszard Szczygieł w monografii
poświęconej Bełżcowi (temu tomaszowskiemu)7. Zreferował to także
w trakcie sesji naukowej zorganizowanej z okazji 400-lecia powstania tej
miejscowości. Jak zauważył w trakcie swojego wystąpienia, tendencję do
mylenia dwóch Bełżców mają nie historycy, lecz tzw. miłośnicy historii.
Mianem tych ostatnich określił nie do końca rzetelnych, niedysponujących
odpowiednim aparatem naukowym badaczy regionalistów powielających
ustalenia na podstawie wcześniejszego błędnie zinterpretowanego materiału.
Jak już wspomniano wyżej, obok Bełżca w dawnej ziemi bełskiej istniał
Bełżec//Bełzec w sąsiedniej ziemi lwowskiej. Biorąc pod uwagę starszą
metrykę osady położonej współcześnie na Ukrainie (jej pierwsze notacje
Bolszecz > Belzecz pochodzą z drugiej połowy XV w.), można założyć, że
to właśnie nowo powstały Bełżec od niej przejął swoje brzmienie. Byłaby
to zatem typowa nazwa importowana (przeniesiona) z sąsiadującej ziemi
i dobrze już zakorzeniona w ościennej tradycji nazewniczej. Łatwo więc
zadomowiła się w trakcie lokacji „młodszego” Bełżca jako formacja bliźTamże, s. 43.
Zob. B. C z o p e k, Nazwy miejscowe dawnej ziemi chełmskiej i bełskiej (w granicach dzisiejszego państwa polskiego), Wrocław 1988; Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany,
red. K. Rymut, t. I (A–B), Kraków 1996, s. 117.
4
Tamże.
5
P. S y g o w s k i, Bełżec, woj. zamojskie. Historia i rozwój przestrzenny, Lublin 1990 (Maszynopis w Archiwum Wojewódzkiego Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Lublinie –
Delegatura w Zamościu).
6
P. S y g o w s k i, Greckokatolicka drewniana cerkiew św. Bazylego Wielkiego w Bełżcu, powiat
Tomaszów Lubelski, województwo lubelskie, [w:] Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej. Materiały
z międzynarodowej konferencji naukowej 25–26 marca 1995 roku, red. J. Giemza, A. Stepan, Łańcut
1999, s. 293.
7
R. S z c z y g i e ł, dz. cyt., s. 33–34.
2
3
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niacza. Gdyby nawet założyć takie pochodzenie młodszego z toponimów,
to ostatecznie nie została rozwiązana geneza starego Bełżca. Według
ustaleń autorki monografii o nazwach dawnej ziemi lwowskiej formacja
ta ma związek z hydronimem o tej samej nazwie, ten zaś nawiązuje do
pierwiastka polskiego bełz- (ukr. *bołz-) mającego związek z czasownikiem
bełzyć się//bełżyć się ‘błyszczeć, bielić się’8. Na obecnym etapie badań trudno
w sposób jednoznaczny stwierdzić, jakie czynniki przesądziły o adaptacji
nazwy czy też związkach Bełżca lwowskiego z bełskim.
Z uwagi na pojawiające się wątpliwości warto pokusić się o inną interpretację przywoływanej nazwy wsi. Analiza morfologiczna pozwala
wydzielić w niej podstawę słowotwórczą Bełz(ż) oraz sufiks -ec. Biorąc
pod uwagę takie rozróżnienie, autorka studium o nazwach dawnej ziemi
chełmskiej i bełskiej toponim Bełżec klasyfikuje jako nazwę deminutywną
(zdrobniałą), która powstała od osady większej (o nazwie neutralnej).
Zaznacza jednocześnie, że typ ten może obejmować także takie wypadki,
kiedy osady o nazwie deminutywnej i niedeminutywnej powstały niezależnie od siebie i oznaczają obiekty, niewykazujące żadnych związków
historyczno-osadniczych. Do niego zalicza właśnie nazwę Bełżec – miejscowość odległą od tej, która stała się jej bazą. Wprawdzie autorka studium
nie podaje wprost, o jaką nazwę jej chodzi, nietrudno się jednak domyślać,
że ma tutaj na uwadze Bełz. W ten sposób ojkonim Bełżec można porównać
z innymi mianami z sufiksem deminutywnym -ec formacji pochodzących
od nazw większych osad (porównaj Chełmiec od Chełm, Lubliniec od Lublin).
Toponimy tego typu wchodzą w szeroki poczet nazw kulturowych o tzw.
znaczeniu relacyjnym. Chodzi tutaj o nazwy miejscowe tworzone od nazw
terenowych, wodnych czy innych ojkonimów, zarówno przez przeniesienie
lub ponowienie nazwy bez derywacji (np. miejscowość Nysa od nazwy
rzeki Nysa), jak też toponimy powstałe z użyciem derywacji (np. Zawiercie
od nazwy rzeki Warta). Podobna interpretacja podana jest także w leksykonie poświęconym nazwom miejscowym Polski. Jego autorzy zaznaczają
jednak, że ze względu na znaczną odległość od Bełza niewykluczone jest,
iż formacja Bełżec utworzona została bezpośrednio od podstawy prasłowiańskiej *blьzь o znaczeniu ‘coś błyszczącego, białego’9.
Trzecia, spośród wszystkich najbardziej prawdopodobna etymologia
ojkonimu Bełżec w dawnym województwie bełskim, podobnie jak Bełzca
w historycznej ziemi lwowskiej, ma związek z hydronimem Bełżec. Mocnym
argumentem tej interpretacji jest to, że nazwa wodna została potwierdzona
w akcie lokacyjnym nowo powstałej miejscowości. W dokumencie z początku
XVII w. mowa jest m.in. o tym, że świeżo lokowane miasto przyjęło nazwę
od przepływającej przez tę okolicę rzeki. Ojkonim Bełżec byłby zatem formą
8
9

A. C z a p l a, Nazwy miejscowości historycznej ziemi lwowskiej, Lublin 2011, s. 34.
Nazwy miejscowe Polski…, s. 117.
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bezpośrednio importowaną od hydronimu, który najprawdopodobniej był
już dobrze zakorzeniony w lokalnej tradycji nazewniczej. Nazwa wodna
Bełżec wskazuje też na bezpośrednią relację z inną rzeką, której bełżecki
hydronim jest jednym z dopływów. Według badań Józefa Widajewicza jest
nią dawny Bełz – dzisiejsza rzeka Sołokija10. Hydronim ten wyprzedzałby zatem o bliżej nieokreślony czas metrykę położonego nad nią grodu
(późniejszej stolicy województwa bełskiego), który otrzymał taką samą
nazwę. Obecność nazwy wodnej Bełz poświadcza w XV w. Jan Długosz11.
Pierwotny charakter hydronimu Bełz w stosunku do wtórnej nazwy Sołokija
przyjmuje również w swoim studium Andrzej Janeczek12. Zakładając taką
genezę, nazwa wodna Bełz wiązałaby się z pierwiastkiem prasłowiańskim
*blьzъ o znaczeniu ‘coś błyszczącego, białego’, por. gwarowe bełzy się,
bełży się ‘błyszczy, bieli się’. Hydronim ten wpisywałby się w podobne
znaczenie do nazw wodnych typu Biały, Jasny (Potok), oznaczając jasną,
błyszczącą taflę wody13. W języku ukraińskim pierwiastek bełz- definiuje się
najczęściej jako ‘głęboki ciemny wąwóz z urwistymi brzegami, przepaść,
otchłań, głębina, stromy brzeg rzeki’, także ‘miejsce błotne w dolinie rzeki’14. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że temat bełz- obecny jest również
w języku polskim. Świadczą o tym ojkonimy Bełżyce (powiat lubelski),
Bełzów (powiat pinczowski), Bełzatka//Bełżatka (powiat piotrowski) czy
też antroponimy Bełza, Bełża, Bełżecki itp. Szczegółowa analiza materiału
apelatywnego i onimicznego wraz z jego geografią językową wskazuje
na zachodniosłowiańskie pochodzenie badanego toponimu. Trzeba zatem
w tym miejscu zgodzić się z Aleksandrem Brücknerem, który zauważa, iż
jest to prasłowo zachowane tylko w języku polskim15. Potwierdzeniem tej
tezy jest też materiał dialektalny zachodnioukraiński z grupą el zamiast
oł zgodnie z prawidłami rozwoju języka staroruskiego (porównaj postać
prasłowiańską *Bьlzь z l sonantycznym miękkim, od której pochodzi polska
forma Bełz, w językach ruskich zaś *Bolz)16. W podobnym tonie wypowiada
się Władysław Makarski, wskazując, iż znaczenie pierwiastka bełz- w języku polskim i ukraińskim scala związek z rzeką, dzieli jednak rodzaj
J. W i d a j e w i c z, Południowo-wschodnie kresy Polski w X i XI wieku, Poznań 1937, s. 57–58.
Tamże.
12
A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV
do początku XVII w., Warszawa 1983, s. 218, 382.
13
W. M a k a r s k i, Z dziejów mapy osadniczo-nazewniczej współczesnej Zamojszczyzny. Najdawniejszy stan jej onimii (X–XI w.), [w:] Język polski. Współczesność. Historia, red. W. Książek-Bryłowa, H. Duda, Zamość 2010, s. 153.
14
Tamże, s. 156; S. R o s p o n d, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984,
s. 22; W. Ł u c z y k, Etymołogicznyj słownyk toponimiw Ukrajiny, Kyjiw 2014, s. 37.
15
A. B r ü c k n e r, Słownik etymologiczny języka polskiego, Kraków 1970, s. 20.
16
Słownik prasłowiański, red. F. Sławski, t. I (A–B), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
1974, s. 285.
10
11
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jej charakterystyki17. Odwołując się do pierwiastków indoeuropejskich
*bhlg-//*bhelg-//*bheleg-, które wskazują na wcześniejsze znaczenie ‘błyszczeć’, badacz ten zauważa, że motywacja polska jest tutaj pierwotna w stosunku do wtórnej – wschodniosłowiańskiej. Wracając do wyjściowej formy
nazwy rzeki Bełz, innym dowodem na jego istnienie jest poświadczony
filologicznie strumień Bełzanka, przepływający przez Lubyczę Królewską
i uchodzący do Sołokii (dawnego Bełza). Te niewielkie rzeczki bezpośrednio
korespondowałyby z nazwą rzeki głównej, której są dopływami (por. na
Roztoczu Środkowym nazwę rzeki Jeleń oraz jej dopływ Jelonek). Zmiana
nazwy rzeki Bełz na hydronim Sołokija zatarła motywację semantyczną jej
dopływów. Wówczas najprawdopodobniej zmieniono nazwę rzeki Bełżec
na Krynicę. Podobnie też dawna Bełzanka stała się Lubyczką18.
Wracając do ojkonimu Bełżec, warto zauważyć, iż forma ta jest późniejsza w stosunku do pierwotnej *Bełziec (ukr. Bełzec). Pomimo braku w dokumentacji źródłowej zapisu *Bełziec nie ulega wątpliwości, że to właśnie
taki wariant ojkonimu był i jest możliwy na gruncie języka polskiego.
Można do niego porównać współczesne apelatywa z miękką realizacją
spółgłoski przed samogłoską e typu chłopiec (ukr. chłopec’), palec (ukr. pałec’). Niesystemową wymianę ź na ż należy najprawdopodobniej wiązać
z prawem identyfikacji cech niedostatecznie różnych. Zachwianie repartycji
szeregów syczących i szumiących obserwujemy w innych nazwach pogranicza polsko-ukraińskiego. Przykład ich mieszania odzwierciedlają zarówno
nazwy miejscowości Susiec (pierwotny *Suszec), Hołuźne (obecnie Hołużne),
Kmicin (dzisiaj Kmiczyn)19, jak i apelatywa wisznia//wiśnia, drażnić//draźnić20.
Podobną wymianę jak w przypadku interesującego nas Bełżca obserwujemy
w nazwie miejscowości Bełzice (obecnie Bełżyce – miasto w województwie
lubelskim)21. Nie można wykluczyć, że o przyjęciu zapisu z ż w miejsce
oczekiwanego ź zadecydowały względy stricte graficzne oraz identyczny
choć różnie interpretowany zapis tych dwóch odmiennych grafemów i głosek. Odnotowany tak dla hydronimów, jak i ojkonimów zapis Bełzec jest
formą etymologicznie uzasadnioną na gruncie ruskim, jeśliby przyjąć, że
jest to formacja deminutywna od Bełz. Ze względu na podobną motywację
i budowę słowotwórczą nazwę tę można porównać z innymi ojkonimami
Ukrainy typu Kaminec’, Kłynec’, Młynec’22.
W. M a k a r s k i, dz. cyt., s. 157.
M. K o p e r, Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik historyczno-onomastyczny,
Lubycza Królewska 2014, s. 159.
19
B. C z o p e k, dz. cyt., s. 167, 172.
20
Słownik języka polskiego, red. W. Doroszewski, t. IX (T–Wyf), Warszawa 1967, s. 1129;
A. B r ü c k n e r, dz. cyt., s. 95–96.
21
S. R o s p o n d, Słownik etymologiczny miast i gmin PRL, Wrocław 1984, s. 22.
22
D. B u c z k o, Inwersijnyj słownyk ojkonimiw Ukrajiny, Lublin 2001, s. 324–325.
17
18
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Dzisiejsza nazwa rzeki Sołokija doczekała się interpretacji onomastycznej Zbigniewa Babika. Na podstawie obszernej dokumentacji źródłowej
hydronimu z XVIII–XX w. autor monografii o najstarszej warstwie nazewniczej na ziemiach polskich w granicach wczesnośredniowiecznej
Słowiańszczyzny dostrzega w nim związek z ukraińskim i dialektalnym
rzeczownikiem solokwa, definiowanym jako ‘bagno’23. Pierwotną postać
apelatywu sprowadza do prasłowiańskiego rdzenia *solty, -ъve, definiowanego jako ‘słone źródło, bagno’, z nieregularną zmianą -t- > -k-. W językach wschodniosłowiańskich wyraz ten został włączony do typu na -wa.
Jednak analiza sposobów przejmowania nazw wschodniosłowiańskich do
języka polskiego wskazuje, że nazwy tej kategorii trafiały do podtypu na
-wia. Przykładem mogą być tutaj nazwy typu Błozwia, Sołotwia. Według
Z. Babika pierwotne *Sołokwia przekształciło się w *Sołokwja, następnie
zaś w *Sołokja. Zmianę w Sołokija tłumaczy autor wymogami fonotaktyki. Wydaje się, że w nazwie *Sołokwia nastąpiło uproszczenia grupy -kw
i wyrównanie do wzorca na -ija < -yja (por. Maryja, Pasyja)24. Ze względu
na zachowany wschodniosłowiański pełnogłos (grupa TołoT) dzisiejsza
forma Sołokija jest hydronimem o ukraińskich cechach językowych (po
polsku winno być *Słokija). Z uwagi na pierwotną nazwę wodną Bełz oraz
nieodległą metrykę źródłową miana Sołokija należy przypuszczać, że jest
to późna nazwa, być może o lokalnej motywacji. Według Wasyla Łuczyka
może mieć ona związek z polskim dialektalnym słok, *słoka, tłumaczonym
jako ugór. W języku ukraińskim byłby to apelatyw *sołok, *sołoka, definiowany jako ‘nieużytkowana rola, odłóg’ związany z prasłowiańskim
*ugorъ ‘wypalone miejsce, przeznaczone do uprawy roli’25. Ze względu na
wodny charakter nazywanego obiektu interpretacja ta wydaje się jednak
mało prawdopodobna.
Z nazwą wodną Sołokija wiąże się jeszcze jeden problem. Dotyczy on
poprawności ortograficznej. Otóż zarówno w wydawnictwach ogólnopolskich, jak i tych o charakterze regionalnym łatwo zauważyć niekonsekwencje w końcówce dopełniacza, celownika i miejscownika tego hydronimu.
Spotykamy bowiem tutaj dwa warianty: Sołokii lub Sołokiji. Pierwszy zapis
odmiany ma odzwierciedlenie w polskiej zasadzie ortograficznej, w myśl
której po samogłosce, a przed i nie pisze się j, np. aleja – alei, nadzieja –
nadziei, żmija – żmii. Przepis ten jest obowiązujący zarówno dla wyrazów
pospolitych, jak i nazw własnych. Jego reguła pasuje zatem do nazwy

wodnej Sołokija, ponieważ -ja występuje po samogłosce i. Zgodnie z zasadami ortograficznymi winno być zatem Sołokii. Wydawać by się mogło,
że wszystkie wątpliwości zostały rozstrzygnięte. Warto w tym miejscu
postawić pytanie, skąd się wzięła popularność zapisu tej nazwy z jotą
w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku. Według Pawła Ferenca przyczyn
pisowni z zachowaniem -ji zamiast -i w końcówkach przypadków nazwisk
zakończonych na -ja typu Kreja, Leja, Okrzeja należy szukać w chaosie ortograficznym epok poprzednich, chęci odróżniania nazw osobowych od
wyrazów pospolitych, wreszcie w wyrównaniach analogicznych względem
pozostałych form deklinacyjnych, gdzie występują formy z jotą26. Jak się
okazuje, wprowadzenie w 1936 r. ujednolicenia pisowni oraz przepis ortograficzny zalecający zapis z -i nie usunął pojawiających się wątpliwości.
Nieco inaczej kwestię tę wyjaśnia Marian Kucała, stwierdzając, że głównym
argumentem pisowni z -ji jest chęć zachowania przez piszących wygłosowej
spółgłoski tematu fleksyjnego27. Jak zauważa, problem ten dotyczy nie tylko
fleksji, ale również formacji słowotwórczych z kategorii nomina propria typu
Kraik, Maik, pochodzących od apelatywów bądź antroponimów Kraj, Maj.
Jeśliby wprowadzać zapis -ji w nazwie Soi, to byłoby uzasadnione pisanie
Krajik, Majik, ale tego rodzaju pisowni – stwierdza M. Kucała – zmieniać
nie można. Podobnie rzecz ma się z wyrazami pospolitymi, derywatami
rzeczownikowymi w rodzaju gaik, kleik, słoik28. Wydaje się, że argumenty
te można zastosować również do pozostałych nazw własnych, w tym
interesującego nas hydronimu Sołokija. Najprawdopodobniej utrwalony
w lokalnej tradycji nazewniczej zapis Sołokiji wynika z silnej regionalnej
normy i jest związany z wymową tego miana. Jak słusznie zauważa
P. Ferenc, podczas artykulacji tego typu form zawsze pojawi się fonem j,
który wybrzmi tym wyraźniej, im silniej zaakcentuje się poprzedzającą
samogłoskę29. Ponadto zapisy przypadków zależnych typu Okrzeji, Sołokiji,
Ziaji świadczą o świadomym niepodporządkowaniu się regułom ortograficznym przez użytkowników polszczyzny. Popularność niezaaprobowanych przez wydawnictwa poprawnościowe form z jotą to również jeden
z przejawów coraz śmielszego konkurowania normy uzualnej, wybieranej
nierzadko przez większość użytkowników (również tych wykształconych),
z normą skodyfikowaną30. W przypadku nazwy wodnej Sołokija być może
ta odmiana regionalna wiąże się także z wpływem języka ukraińskiego,
gdzie zapis graficzny miana tej rzeki brzmi Солокії, a więc z dyskusyjną

Zbigniew Babik jest autorem publikacji Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich
w granicach wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny, Kraków 2001. Do książki tej nie weszła
jednak etymologia hydronimu Sołokija. Interpretację tej nazwy umieszczam na podstawie niepublikowanej części pracy doktorskiej Z. Babika, którą otrzymałem od autora. Również i on
uważa, że hydronim ten miał dawniej postać Bełz.
24
M. K o p e r, dz. cyt., s. 158.
25
W. Ł u c z y k, dz. cyt., s. 443.

P. F e r e n c, Zakazane -ji. Z zagadnień fleksji onomastycznej, „Język Polski” 2000, LXXX,
z. 2, s. 148–149.
27
M. K u c a ł a, Dopisek do artykułu Pawła Ferenca: Zakazane -ji..., s. 149–150.
28
Tamże, s. 149.
29
P. F e r e n c, dz. cyt., s. 148-149.
30
Z. S a l o n i, Co w roku 2010 obowiązuje w pisowni polskiej?, „Język Polski” 2011, XCI,
z. 2–3, s. 120.
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w polszczyźnie jotą. Podsumowując problematyczną pisownię hydronimu Sołokija oraz innych podobnych nazw własnych, należy zauważyć, że
podejmowane były próby zmiany ich pisowni. M. Kucała odnotowuje, że
nazwiskami typu Leja, Ziaja zajmowała się Komisja Kultury Języka przy
Komitecie Językoznawstwa PAN. Wówczas nie uznała jednak zasadności
zmieniania obowiązującej pisowni. Norma ortograficzna nie dopuszcza
w tym przypadku nawet wariantywnej pisowni z -ji. Pomimo różnych
argumentów przepis ten więc do dnia dzisiejszego nie został zmieniony.
Przedstawione wyżej analizy onomastyczne nazw geograficznych
Bełżec, Bełz i Sołokija na tle szerszego pasa pogranicza polsko-ukraińskiego
pokazują z jednej strony szereg relacji tych nazw z innymi podobnymi
mianami na historycznej i współczesnej mapie osadniczo-nazewniczej,
z drugiej zaś wskazują ważne połączenie ustaleń stricte onomastycznych
z innymi dyscyplinami naukowymi (historią, osadnictwem, geografią czy
też hydrografią danego terenu). Z pewnością owa interdyscyplinarność
badań na obszarach zróżnicowanych pod względem językowo-kulturowym ułatwia formułowanie wniosków ogólnych, również w stosunku do
przywołanych w tym szkicu ojkonimów i hydronimów.

ABSTRACT
Mariusz Koper
ABOUT THE NAMES: BELZEC, BELZ AND SOLOKIJA
The author of this article describes puts forth a detailed onomastic characteristics of
geographical names: Bełz, Bełżec and Sołokija. Etymological analysis performed on a wider strip
of the Polish-Ukraine borderline proves that on one hand there is a strong correlation between
these particular names with other similar names on both the historical and modern territorial
colonization and terminology map, whereas on the other hand the analyses indicates important
association between stricte onomastic and other branches of science (history, colonization,
geography and hydrography of this area).
Another issue that author raises is the problem of spelling of a hydronime Sołokija in Polish
language while conjugating and alternating cases (genitive, dative and locative). Different
spelling versions: Sołokii//Sołokiji are the sign of a competition between the usual norm and
the codified norm.
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Agnieszka Szykuła-Żygawska
(Zamość)

AMBONA Z KOŚCIOŁA PW. NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA JEZUSA W TOMASZOWIE LUBELSKIM.
MATERIAŁY DO DZIEJÓW PRZEMIESZCZONEGO
WYPOSAŻENIA ŚWIĄTYŃ W UHNOWIE
15 lutego 1951 r., na mocy Umowy o zmianie granic, dokonano
tzw. korekty granicznej między Rzecząpospolitą Polską a Związkiem
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Polska odstąpiła ZSRR fragment
województwa lubelskiego z miejscowościami: Bełz, Uhnów, Krystynopol,
Waręż, Chorobrów oraz lewobrzeżną część Sokala – Żwirkę, wraz z linią
kolejową do Rawy Ruskiej1. W zamian za te ziemie ZSRR asygnował Polsce
fragment obwodu drohobyckiego wraz z miastem Ustrzyki Dolne i wsiami:
Czarna, Lutowiska, Krościenko, Bandrów Narodowy, Bystre i Liskowate.
Umowa obejmowała majątek nieruchomy: budynki, infrastruktura. Państwo
odstępujące zachowało prawo do majątku ruchomego. W następstwie decyzji zmieniły się struktury administracji diecezjalnej i w tym parafialnej
wspomnianych miejscowości. Z diecezji lubelskiej zostały wyłączone parafie z terenów przekazanych ZSRR. Nowa miejscowa władza, likwidując
parafie, część kościołów rozebrała lub zniszczyła. Rozpoczęły się trudne
emigracje mieszkańców tych terenów. Ludność z okolic Sokala przesiedlono
w Bieszczady. Osoby, które wyraziły chęć pozostania w Rzeczypospolitej,
zdecydowały o osiedleniu na terenie obecnej diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Widząc postępowanie nowych władz z kościołami z terenów włączonych do ZSRR, parafianie zdecydowani opuścić swoje dotychczasowe
miejsce zamieszkania organizowali wywóz cennego wyposażenia swych
świątyń2.
1
„Gdzie słońce wschodzi i kędy zapada…”. Granice przez czasy, religie, krainy, miasta, wioski,
podwórka, rodziny [katalog wystawy:] Muzeum Zamojskie w Zamościu, Zamość 2001, oprac.
J. Feduszka, Zamość 2001, s. 16–17.
2
Na temat historii Uhnowa, dziejów parafii rzymskokatolickiej i greckokatolickiej pisze
w przygotowywanej pracy, w serii „Materiały do Dziejów Sztuki Sakralnej na Dawnych
Kresach Rzeczypospolitej”, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa bełskiego,
powstałej pod red. Andrzeja Betleja, Michał Kurzej. Autor podjął próbę ustalenia wtórnej lokalizacji wyposażenia, wraz z jego analizą porównawczą. Dziękuję Autorowi za udostępnienie
wartościowego artykułu przed jego drukiem.
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GRECKOKATOLICKA CERKIEW
PW. NARODZENIA BOGURODZICY W UHNOWIE
W przekazanym w ramach korekty granic ZSRR Uhnowie funkcjonowały dwie parafie: rzymskokatolicka i greckokatolicka. Greckokatolicka
cerkiew pw. Narodzenia Bogurodzicy to budowla w najstarszej swej bryle
z końca XVIII stulecia. W tym czasie powstało prezbiterium, do którego
w miejsce drewnianej wzniesiono w latach 1855–1857 murowaną nawę.
W roku 1893 świątynia została przebudowana według projektu Wasyla
Nahirnego, architekta, autora wielu innych projektów cerkwi3. Dwanaście
lat później w uhnowskiej cerkwi usytuowano ambonę w kształcie łodzi.
AMBONA ŁODZIOWA W KOŚCIELE PW. NAJŚWIĘTSZEGO
SERCA JEZUSA W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Jednym z wielu obiektów przemieszczonym z uhnowskiej cerkwi na
stronę polską jest ambona w kształcie łodzi. Uhnowianie, którzy zdecydowali się opuścić swą rodzinną miejscowość, przeznaczyli ją do kościoła
pw. Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim. Ambona została
umieszczona w tym kościele na jednym z południowych filarów nawy
głównej, w sąsiedztwie ołtarza głównego4. Zaprojektowana jest w formie
trójmasztowego okrętu o jednym pokładzie, osadzonego na skałach, chronionego od strony rufy przez ażurową balustradę. Na wysokości lewej
burty umieszczono figury dwóch apostołów wydobywających z morza sieć
z rybami. Przy dziobie okrętu, z zaznaczoną powyżej balustradą, zwisa
kotwica. Okręt ma trzy maszty, na grocie największego – środkowego –
umieszczono bocianie gniazdo oraz miotany wiatrem ku wschodowi żagiel.
Podobnie unoszą się płótna przy dwóch bocznych żaglach zwisających
z niższych masztów. Wszystkie maszty są przechylone nieznacznie w prawą
stronę i wieńczą bandery z krzyżami. Na mównicę prowadzą kręte schody
znajdujące się przy rufie statku z ażurową metalową balustradą. Ambona
prezentuje typ naves et naviculae i stanowi jeden z pięciu przykładów zachowanych obiektów tego typu na terenach wschodnich Rzeczypospolitej5.
Kazalnice w kształcie łodzi mają genezę w pokontrreformacyjnej doktrynie
T. K u k i z, Uhnów. Kresowe miasteczko nad Sołokiją, Wrocław 2010, s. 116–117.
Obiekty, które udało się uratować z kościoła i cerkwi w Uhnowie, zawiera ich wykaz
sporządzony 2 listopada 1951 r. przez ks. Mikołaja Lohra, przechowywany w zbiorach Archiwum Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, por. Aneks.
5
J. S a m e k, Ambony Naves et naviculae, Rokoko. Studia nad sztuką 1. połowy XVIII wieku.
Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, zorganizowanej wspólnie z Muzeum Śląskim we
Wrocławiu. Wrocław, październik 1968, Warszawa 1970, s. 226–229.
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(fot. Agnieszka Szykuła-Żygawska, 2008)
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Ambona w kościele pw. św. Trójcy
w Babicach (fot. Agnieszka Szykuła-Żygawska, 2008)
Ambona w kościele o.o. Karmelitów
pw. św. Teresy w Przemyślu
(fot. Agnieszka Szykuła-Żygawska,
2008)

Kościoła rzymskokatolickiego, według której komponenty wyposażenia
świątyni miały propagować i unaoczniać swym kształtem i barwą Słowo
Boże. Zalicza się je do grupy ukazującej prawdy wiary przez nadanie
obiektom symbolicznego kształt, w tym przypadku łodzi-okrętu6. Stosowano
je szczególnie dla ambon, chrzcielnic, ławek i relikwiarzy. Pierwowzorem
dla wszystkich ambon łodziowych jest wykonana w 1756 r. przez Jana
6
J. S a m e k, Res-imagines. Ze studiów nad rzemiosłem artystycznym czasów nowożytnych
w Polsce (lata 1600–1800), „Rocznik Historii Sztuki”, R. 8, 1970, s. 178–246.
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Jerzego Plerscha kazalnica z kościoła powizytkowskiego pw. św. Józefa
w Warszawie. W obrębie zastosowanego symbolu – łodzi, rozróżnia się
ich trzy typy. Elementem charakterystycznym typu pierwszego, którego
najlepszym przykładem jest wspomniana ambona Plerscha, jest umieszczona z przodu rufa łodzi. Realizacje te powtarzane były najczęściej na
terenach Małopolski. Do drugiej grupy mównic w kształcie łodzi zalicza
się obiekty o bogatych, rozbudowanych walorach artystycznych. Najwięcej
odnotowuje się ich na terenie Śląska.
Uratowaną ambonę z Uhnowa włączymy do zespołu ambon, dla
których prototypem była realizacja Sebastiana Festingera i Jana Jerzego
Pinsla z kościoła Karmelitów pw. św. Teresy w Przemyślu, wykonana
w 1784 r. – podobnie jak świątynia w Uhnowie, na początku XX w. była
ona administrowana przez grekokatolików.
Równie ważna dla poszukiwań genezy ambony łodziowej na terenach
wschodnich Rzeczypospolitej jest skromniejsza, lecz wcześniejsza o około
30 lat ambona z kościoła oo. Trynitarzy pw. św. Mikołaja we Lwowie7.
Ambony zaliczone do tej grupy posiadają pewne elementy zbieżne z dwoma
poprzednimi, ale mają kilka odrębnych cech: ukształtowane są w formę
łodzi ukazanej od strony masztu i osadzonej na skałach. Na burcie okrętu umieszczone są rzeźby co najmniej dwóch apostołów zarzucających
sieć. Ten typ ambony został upowszechniony na wschodnich terenach
Rzeczypospolitej. Odnalazłam trzy przykłady ambon wzorowanych na
przemyskiej bądź lwowskiej. Do tego rodzaju ambon zaliczyć można
wykonaną dziesięć lat później kazalnicę z kościoła pw. Świętej Trójcy
w Babicach oraz podobną z kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii
Panny w Zalesiu. Do tego zespołu ambon w formie łodzi umieszczonych na
skałach, z zarzucającymi sieć apostołami, należy zaliczyć również kazalnicę
z Tomaszowa. Autor ambony z Tomaszowa operował dłutem dosyć sprawnie. Wykonane w drewnie postaci są polichromowane i posiadają złocone
szaty. Sylwetki apostołów są masywne i toporne, a proporcje przysadziste,
szaty układają się w marszczone fałdy sugerujące grubą tkaninę. Draperie
te formowane są sumarycznie, układają się w równoległe, spływające
wzdłuż ciała fałdy, opinające torsy i ramiona. Modelunek postaci, choć
poprawny, nie ma cech indywidualnych. Jest konwencjonalny. Powstało
dzieło eklektyczne, odwołujące się do wcześniejszych blisko 150 lat wzorców
lwowskich lub przemyskich. Być może ambona, wykonana z przeznaczeniem umieszczenia w cerkwi greckokatolickiej w Uhnowie, powstała wraz
z innymi rzeźbami do tej świątyni. Kazalnica jest jednym z pięciu przykładów ambon typu naves et naviculae z figurami apostołów ze wschodniej
Polski.
7

B. K a c z o r o w s k i, Zabytki starego Lwowa, Warszawa 1990, s. 131–132.
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ANEKS
ROZLOKOWANIE RZECZY KOŚCIELNYCH
NALEŻĄCYCH DO PARAFII RZYM.-KAT. W UHNOWIE
Inwentarz sporządzony w Uhnowie, 2 listopada 1951 r. przez ks. Mikołaja Lohra. Zamość,
Archiwum Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, brak sygnatury8. Zachowano pisownię oryginalną.
Ewakuacji podlegały:
1. Kościół parafialny rzym.-kat. w Uhnowie.
2. Kaplica filjalna rzym.-kat. w Korczowie.
3. Cerkiew parafialna grecko-kat. w Uhnowie.
4. Cerkiew parafialna grecko-kat. w Poddębcach.
5. Plebania rzym.-kat. w Uhnowie.
Miejscowości, w których zdeponowano rzeczy z kościoła, z kaplicy Korczów, z cerkwii
uhnowskiej i cerkwii poddębieckiej:
1. Basznia Dolna.
2. Dyniska /pozostała część parafii Uhnów/.
3. Hubinek /pozostała część parafii Uhnów/.
4. Hulcze /ekspozytura z parafii Waręż/.
5. Lubycza /Żurawce/.
6. Machnów /pozostała część parafii Uhnów/.
7. Nabroże /parafia Nabroże – diecezja Lubelska/.
8. Szczepiatyn /kościół filjalny parafii Tarnoszyn/.
9. Tarnoszyn.
10. Tomaszów Lubelski /diecezja Lubelska/.
11. Siostry Felicjanki w Chodywańcach.
12. Narol.
–2–
Paramenty kościelne.
Ornaty:
Zielone	  5
Białe
10
Czerwone	  6
Fioletowe	  4
Czarne	 5
Kapy:
Zielone	  2
Białe	  3
Czerwone	  3
Fioletowe	  1
Czarne	 2
Welony	  3
Stuły fioletowe do spowiedzi 4.
Bursy do chorych 2. /biała i fioletowa/
Szlak do obrusa ołtarzowego /czerwony/ 1 szt.
8

Maszynopis został sporządzony na 4 kartkach (8 stronach) formatu A4.
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Szlak na ambonę – 3 szt.
Ruskie fełony – 2 szt. /czerwony i złoty/.
Kawałki pluszu /czerwone/.
Sztandary – 3.
Sutanny dla ministrantów /czarne/– 8 szt.
Pelarynki dla ministrantów /czerwone/– 8 szt.
„
„
„
/czarne/– 2 szt.
„
„
„
/fioletowe/– 2 szt.
Poduszki – 3 szt.
Umbrakulum – 1 szt.
Dywany:
duże – 2 szt.
			
mniejsze – 7 szt.
Bielizna kościelna
1. Alby – 9 szt.
2. Komże dla księży – 6 szt.
–3–
3. Humerały – 38 szt.
4. Komże dla ministrantów – 20 szt.
5. Komże dla niosących baldachim – 4 szt.
6. Obrusy ołtarzowe: duże – 36 szt.
				
małe – 11 szt.
				
szare płócienne – 6 szt.
7. Obrusy do balasek – 3 szt.
8. Koronki do ołtarzowych obrusów – 14 szt.
9. Serwetki na stolik – 8 szt.
10. Cingula białe – 13 szt.
zielone – 1 szt.
czarne – 1 szt.
11. Ręczniki: duże – 8 szt. /przy lawaterzu/.
12. Szlaki na ambonę /koronka/– 2 szt.
13. Serwetki na świece – 14 szt.
–4–
Basznia Dolna zabrała z kościoła

I. Kościół – Uhnów
Bielizna, kościelna:
Alby – 5 szt. Komże dla księży – 5 szt. Komże dla ministrantów – 18 szt. Cigula – białe
10 szt. Szlaki do ołtarza – 14 szt. Serwety na stoliki – 8 szt. Ręczniki duże – 8 szt. Szlaki na
ambonę – 2 szt. Serwetki na świece – 14 szt. Obrusy ołtarzowe – 31 szt. Obrusy płócienne –
3 szt. Obrusów małych – 11 szt.
Ornaty: białe – 5 szt., zielone – 3 szt., czerwone – 4 szt., fioletowe – 2 szt., czarne – 3 szt.
Kapy: czerwone – 3 szt., biała – 1 szt., czarna – 1 szt., zielone – 2 szt., fioletowa – 1 szt. Welon
naramienny – nowy 1 szt.
Lichtarze ołtarza głównego:
6 szt. /mosiężne duże, ozdobne/
					
4 szt. /srebrne duże, ozdobne/.
Monstrancje – 2 duże.
Kustodja, kielich, z futerałem, puszka stara bez złocenia, puszka bez krzyżyka, kilka starych
kielichów i puszek starych, mszał nowy wielki, mszał nowy amerykański, i kilka mszałów
starych, wota z ołtarza Matki Bożej. Dywan duży z ołtarza głównego. Mszał żałobny nowy.
Umbrakulum.

197

A. Szykuła-Żygawska

Rocznik Tomaszowski 4

Świece sztuczne ozdobne – 6 szt.
Konfesjonał koszykowy – 1 szt.
II. Cerkiew – Uhnów
2 konfesjonały drewniane. 13 ławek dębowych. Ołtarzyk boczny. Drzewca do chorągwi
4 szt. 1 mszał grecko-kat. z cenną, niebieską oprawą, i złotym krzyżykiem.
Dyniska zabrały
Alby 2 szt. Obrusów ołtarzowych 4 szt. i 3 obrusy szare. Cingula 2 szt. białe i 1 czarne.
Komeżek ministranckich 2 szt. Humerałów 2 szt. 1 rytuał duży, 1 rytuał mały, 1 kancjonał,
książka do adoracji i „modlitwy po mszy św.” /4 szt./ewangeliarz
Ornaty: 2 białe, 1 zielony /ich własność/, 1 czerwony, 1 czarny i 1 fioletowy. 1 kapa biała
/stara/, 1 kapa czarna /stara/, welon naramienny biały /stary/, 4 sztandary białe, 2 sztandary czerwone /krzyżowe/, 4 pochodnie, 4 figury z ołtarza głównego /św. Piotr i Paweł,
św. Wojciech i św. Stanisław/. 4 figury z ołtarzy św. Antoniego i Ukrzyżowanego. Figura św.
Rodziny i Serca Pana Jezusa. 6 lichtarzy wielkich i 4 lichtarze mniejsze. Obraz św. Wawrzyńca
/zasłona z ołtarza Serca Pana Jezusa/, feretron z szafką, 2 krzyże duże i krzyż mały złocony
z ołtarza Ukrzyżowanego.
–5–
Szafa z zakrystii na ornaty i komoda z szufladami. Paschał z granami. Sukienka srebrna
z ołtarza Matki Bożej. Stopnie z ołtarzy Serce Pana Jezusa, Matki Bożej i św. Rodziny. Nakrycie na ołtarz kolorowe /czerwone/. Mszał stary, mały. Mszał żałobny. I mszał nowy. 2 ławki
cerkiewne. Antepedium z ołtarza św. Antoniego, Ukrzyżowanego i głównego. Tabernakulum
z ołtarza głównego, z ołtarza Matki Bożej, Serca Pana Jezusa, św. Rodziny i Ukrzyżowanego.
i św. Antoniego. Kandelabry cynowe. 2 szt. Kielich z pateną i puszka. 2 kratki do spowiadania. Klęcznik. Fotel. Dwoje schodków. 1 stołek dla celebransa. Abakum. Droga Krzyżowa.
/14 stacji/. Obraz /Pamiątka oswobodzenia od najazdu tureckiego/. Obraz św. Franciszka
Serafickiego. Obraz św. Rodziny. Męczennik /nierozpoznany/./obraz/. Szopka z figurkami.
16 drążków świecowych. Lichtarzy: cynowych 9, drewnianych 6, ozdobnych 5, mosiężnych
małych 28, posrebrzonych 3. 8 pochodni /greckich/. 1 trianguł. 7 świec ozdobnych. 14 drzewców do chorągwi. 6 świec ozdobnych do nadstawek. Antepedium zniszczone. 2 płaszczennice
cerkiewne. 1 kulisa do Grobu Bożego. 1 pulpit. 1 klęcznik ze siedzeniem. 2 podstawki na
kwiaty. 1 drzewce sztandarowe /stowarzyszenia „Sokół”/. 2 krzyże procesjonalne. Figurka
Pana Jezusa Zmartwychwstałego. 4 Aniołki. Figura: Pan Jezus w grobie. 2 płaskorzeźby
/Pana Jezusa i Matki Bożej/. 4 paczki na owies do Bożego Grobu. 1 gablotka z 2 figurkami
/Matki Bożej i św. Jadwigi/. Lampka wieczna srebrna /zniszczona/. Lampa wieczna mosiężna
/w dobrym stanie/. 2 lampki wieczne małe /od św. Antoniego i od Matki Bożej/. 2 chorągwie
– sztandary /niebieskie/ i 2 chorągwie – sztandary /żółte/. Wosk w skrzynce na paschał.
Instalacja do szopki elektryczna. 5 wyłączników. Paka świec i mniejsza niepełna paka świec.
2 formy do wycinania hostyj i 1 do wycinania komunikantów. Klęcznik z zakrystii. Paczka
z watą. Naczyńka do chrztu św. Harmonium małe dwugłosowe, czterooktawowe. /tłoczące/.
Dzwon kościelny. Sygnaturka. 2 komplety kanonów. Szafka na mszały. Baldachim.
Hubinek
Kościół: Dywan duży nowy, obraz Matki Bożej, komoda z szufladami. Ławka.
Plebania: 2 szafy stojące /ubraniowa i na książki/. 2 stoły. 3 beczki dębowe i 1 beczka
sosnowa. Etażerka na książki. 1 skrzynia na mąkę, /Wojtowicz/. 1 paka na zboże /Baczmaga/.
Grale /widły gęste/. Szufla. /Wronka/. Rydel. /Wojtowicz/. Piła /Ożug/.
Hulcze (expozytuie ks. Węglowski/
Fisharmonium 3 1/2 głosowe, pięciooktawowe. Dywan duży z kościoła. /największy/.
Kielich z pateną. Alba. Pasek. Humerał. Ornaty: 1 zielony, 1 czerwony, 1 biały.
Plebania: Biblioteka parafialna. 2. krowy /biała i czerwona/.
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–6–
Lubycza/i Żurawce/
Kościół: ławki /wszystkie/. 2 konfesjonały dębowe. Dzwon większy /cerkiewny/. Komoda. Stopnie od ołtarzy św. Antoniego i Ukrzyżowanego. Księgi parafialne gromady Kornie
i gromady Machnów.
plebania: Szafa na księgi metrykalne. Szafa ubraniowa stojąca. Szafa kuchenna. Wieszak
/własność ks. Lohra – stojący/.
Machnów
Ornaty: 1 biały i 1 zielony, 1 fioletowy i 1 czarny /wszystko komplety/. 1 stuła fioletowa
do spowiedzi. Stary mszał. Kanony. 2 alby. 2 humerały.
2 paski /biały i zielony/. Kielich z pateną. Bielizna, kielichowa. /korporał, puryfikaterz.
palka/. Kadzielnica.
Cerkiew z Poddębiec: 10 ławek. Ołtarz Serca Pana Jezusa. 2 dzwony. Komoda z nadstawą.
Komoda z zakrystii. Stół. Komoda długa z zakrystii. 18 obrusów.
2 antymissy. 2 dzwonki. Lustro. 2 krzyżyki. Lampka do chorych. Welon na puszkę. Ozdoby ołtarzowe. 2 dywany. 3 chodniki. Drobne prywatne rzeczy /wyjęte z szuflady/. Bielizna
kielichowa. Katafalk. Drążki do chorągwi. Stare feretrony. 2 żyrandole.
Nabroże
2 komody z zakrystii. Żyrandol. 1 kratki do spowiadania. 1 skrzynka mała.
2 dzwonki do mszy św. /poczwórne/.
Szczepiatyn
Zabrał wszystkie rzeczy z kaplicy filialnej z Korczowa /za wyjątkiem ołtarza/ mianowicie:
kapy: czarna i biała ze stułami. Ornaty: 1 biały, 1 zielony, 1 czerwony, 1 czarny, 1 fioletowy
i 1 czerwony zniszczony. Komże: 1 dla księdza, 1 dla ministrantów. 3 alby. 2 paski. 2 welony.
1 pokrowiec na ołtarz. 10 obrusów ołtarzowych. Chorągwie: 4 białe, 2 kremowe, 2 niebieskie, 2 czarne. 4 konopea. 2 welony na puszkę. 2 kielichy z patenami. 1 kielich bez pateny.
1 kielich bez pateny połamany. 1 puszka srebrna i monstrancja. 1 baldachim. 5 humerałów.
31 puryfikaterzy. 5 korporałów. 17 ręczników. 5 ścierek. 1 chustka. 2 dywany. 1 sygnaturka.
1 fisharmonium dwugłosowe pięciooktawowe. 1 dzwonek. 2 małe dzwonki. 6 lichtarzy. 1 mały
rytuał. 2 stuły fioletowe. 1 mszał stary. Naczynko na oleje św.
–7–
Tarnoszyn
Kościół: chrzcielnica marmurowa. Katafalk. Fotel drewniany. 4 chorągwie białe. 1 dywan średni. /posiada go p. Broniowski Franciszek w Tarnoszynie/. 6 srebrnych lichtarzy
ozdobnych. 2 feretrony. Dywan. Relikwiarz. Kielich z pateną /nie konsekrowany/. Kielich
z pateną /nie konsekrowany/. Patena do chorych /nowa/. Naczynka na oleje do chorych.
2 puszki /większa i mniejsza/. Kapa biała. Bursa z naczynkiem do chorych /biała/. Latarnia
do chorych. Księgi metrykalne dla Dynisk, Hubinka, Nowosiółek Przednich i Kardynalskich.
I księgi metrykalne parafii grec.-kat. w Uhnowie. Mszał amerykański mały /nowy/. Mszał
żałobny /nowy/. Stary duży mszał. Kalendarz stały Renovationis Sanctissimi. 3 portatyle
/1 marmurowy/. 1 antymiss. Kasetka z olejami św. /S. Chr., O. Kath., 0. Inf./ Krzyżyk
/pacyfikał/. Zegar z zakrystii.
Plebania: 2 stoły. 1 biurko. 1 łóżko. Protokóły przedślubne/47 egz./
Tomaszów Lubelski
Kościół: Organy – 21 głosów /same piszczałki/, 2 manuały i podwójny miech. Stalle
/prawe i lewe/. Ołtarz z kaplicy korczowskiej. Obrazy: Wniebowzięcia Matki Bożej z głównego ołtarza, św. Antoniego ze srebrną, sukienką, św. Antoni malowany na płótnie, Matki
Bożej Niepokalanie Poczęta /olejny na płótnie/, Matka Boża z srebrną sukienką i koroną,
św. Stanisław Kostka /zasłona Matki Bożej/, św. Józef z ołtarza Matki Bożej, 2 obrazy
z chrzcielnicy, /większy i mniejszy/.
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Plebania: Szafa stojąca ubraniowa /jesionowa/. 1 stół /podstawa dębowa, blat sosnowy/.
Cerkiew Uhnowska: 3 żyrandole /1 duży i 2 małe/. Lichtarze: 7 dużych i 2 małe. Obraz
Matki Bożej – zabytkowy, malowany na desce. 2 obrazy małe Pana Jezusa i Matki Bożej. /na
płótnie/. 7 wot posrebrzanych w formie serca i 2 wota obrazkowe. 24 ławki. Kasa ogniotrwała
z podstawą. Tabernakulum z głównego ołtarza. Mszały grecko-kat. ozdobne i złocone. 2 ołtarze boczne. Komoda z nadstawą. Komoda bez nadstawy. Kilkanaście lichtarzy mniejszych.
Ambona w formie łodzi /bardzo cenna/. Książki: Lexikon Brockhausa i kilka innych książek.
Siostry Felicjanki w Chodywańcach. /z Uhnowa/.
Kościół: kilim i 2 chodniki. Wszystka bielizna kielichowa. Kandelabry dwa mosiężne.
7 butelek wina.
Plebania: łóżko drewniane. Dębowa beczka.
Narol
2 figurki: św. Józef i Matka Boża.
–8–
Rzeczy pozostałe w kościele.
Ołtarz główny bez obrazu i tabernakulum. Ołtarz św. Antoniego bez obrazu. Ołtarz św.
Rodziny bez obrazów i figur. Ołtarz Serca Pana Jezusa bez obrazu i figury. Matka Boża bez
obrazów. Kontuar organowy. Ołtarz w Bożym Grobie. Balaski. Ambona. Kraty żelazne przy
wejściu. Stare stalle.
Księgi metrykalne.
Lubycza pobrała dnia 13 IX 1951:
1. Natorum: Machnów i Kornie
2. Copulatorum: Machnów i Kornie.
3. Mortuorum: Machnów i Kornie.
Tarnoszyn:
1. Natorum: Dyniska, Hubinek, Nowosiółki Przednie i Nowosiółki Kardynalskie.
2. Copulatorum: Dyniska, Hubinek. Nowosiółki Przednie.
3. Mortuorum: Dyniska, Hubinek, Nowosiółki Przednie, Nowosiółki Kardynalskie
Najprzew. Kuria Arcybiskupia:
1. Natorum: Uhnów /brak tomu od 1917–1945 r./ Zastawie /brak tomu od 1892–1945/,
Korczów, Poddębce, Karów, Wierzbica.
Copulatorum: Uhnów, Zastawie, Korczów, Karów. Poddębce /tylko od r. 1945./
Mortuorum: Uhnów, Zastawie, Korczów, Poddębce /od 1947 r./.
Księgi greckie niekompletne złożono w Urzędzie parafialnym w Tarnoszynie.
Uhnów, dnia 2 listopada 1951 r.
Ks. Mikołaj Lohr, adm.
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S Y L W
E T K I

Wojciech Dziedzic
(Tomaszów Lubelski)

JAN MAZUREK
– TOMASZOWSKI KRONIKARZ I REGIONALISTA

W zasobach Biblioteki Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera
w Tomaszowie Lubelskim znajduje się spory, specyficzny zbiór, zawierający kilkanaście zeszytów i oprawionych ksiąg formatu A3 i A5 o różnej
objętości, który stanowi plon życia mieszkańca Tomaszowa – Jana Mazurka.
Zbiór ów, o bardzo zróżnicowanej treści i tematyce, to kronikarskie zapiski
dotyczące głównie miasta Tomaszowa i w mniejszym stopniu powiatu,
obejmujące swą chronologią zasadniczo początki XX w. i lata następne,
a doprowadzone do kwietnia 1984 r.1. Kim był autor tych kronik?
1
W księdze inwentarzowej Muzeum Regionalnego im. dr. Janusza Petera odnotowanych
jest 14 kronik Jana Mazurka z następującymi tytułami i sygnaturami:
– Rys dziejów rzemiosła i kupiectwa polskiego w Tomaszowie Lubelskim 1618–1816–1913–1939,
MT/111/Bz;
– Wykaz ulic w Tomaszowie Lubelskim w latach 1914–1918–1938–1970, MT/111/Bc;
– Powiat tomaszowski w latach międzywojennych 1918–1939, tom 2/15, MT/108/Bc;
– Powiat tomaszowski w latach 1918–1963, 1964–1970, MT/56/Bc;
– Kronika za lata 1939–1941, tom 1, Historyczny zbiór zdarzeń dotyczących Tomaszowa Lubelskiego, MT/196/B, MT/110/Bc;
– Kronika za lata 1939–1946, tom 2, Historyczny zbiór zdarzeń dotyczących Tomaszowa Lubelskiego, MT/196/B, MT/109/Bc;
– Dzieje miasta Tomaszowa Lubelskiego od 1827 do 1938 roku, część I i część II, MT/11,1/Bc;
– Kronika miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz zdarzeń i wypadków ważniejszych na świecie
i w Polsce, MT/107/Bc;
– Dzieje miasta Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego od 1960 do 1962 roku, H/575/MT;
– Dzieje miasta Rachanie, MT/50/Bc;
– Dzieje Ochotniczej Straży Ogniowej w Tomaszowie Lubelskim 1907–1964–1979, MT/115/Bc;
– Opisy kościołów i parafii z wizyty pasterskiej ks. bpa Franciszka Jaczewskiego 1906, MT/133/B;
– Żołnierze Września 1939 pochowani na cmentarzach parafialnych pow. Tomaszów Lubelski,
MT/67/Bc;
– Druga wojna światowa w ilustracjach, MT5/Bce.
Ponadto w posiadaniu Krzysztofa Mazurka, wnuka tomaszowskiego kronikarza, znajdują
się kolejne trzy foliały zatytułowane i oznakowane jak następuje:
– Tom IV/77 Monografia Tomaszowa Lubelskiego, Tomaszów na starej fotografii. Tomaszów na
nowej fotografii 1.I.1977;
– Tomaszów Lubelski na starej fotografii, 1976, tom III, 880;
– Monografia Tomaszowa Ordynackiego. Własność Jana Mazurka.
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Od wielu pokoleń, z dziada pradziada
mieszkaniec Tomaszowa, Jan Mazurek urodził się 21 czerwca 1905 r. jako syn Stanisława
Mazurka i matki, Pauliny z Włochowiczów,
w rodzinie rzemieślniczej, reprezentującej
od pokoleń zawód szewski. Miał trzech braci – Władysława, Mieczysława i Tadeusza.
Wraz z rodzicami mieszkał początkowo
przy ulicy Chocimskiej u swych dziadków
ze strony matki, a następnie już do końca
swych dni przy ulicy Rogózieńskiej 13 (14)2.
Do 1918 r. uczył się w szkole ludowej,
a następnie w Gimnazjum Koedukacyjnym
mieszczącym się nad apteką Emila Frankego
przy ulicy Lwowskiej. Naukę kontynuował
w Gimnazjum Koedukacyjnym przeniesionym na ulicę Tadeusza Kościuszki, któJan Mazurek
rego nie udało mu się jednak ukończyć3.
Wobec tego niepowodzenia szkolnego podjął naukę gry na fisharmonii
u Klimkiewicza w Tomaszowie, a następnie w Krasnymstawie. Nie kończy
jednak terminu i nie zdobywa pełnych uprawnień oraz umiejętności, które
pozwoliłyby mu na pracę i stabilizację w zawodzie organisty. W zaistniałej
sytuacji wraz z ojcem podejmuje pracę szewca, a okresowo jest listonoszem.
W roku 1926 został wcielony do Wojska Polskiego – do 23. Pułku Piechoty
we Włodzimierzu Wołyńskim, by w następnym roku zostać przeniesiony
do rezerwy (pospolite ruszenie) z kategorią „C”4. We wrześniu 1939 r. nie
zmobilizowano go do armii. Podczas okupacji nie należał do konspiracji
niepodległościowej, a wcześniej i później do żadnej organizacji społeczno-politycznej i tylko na krótko przed wybuchem wojny był pierwszym
prezesem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, utworzonego w grudniu
1925 r. przy parafii Zwiastowania Najświętszej Marii Panny przez ks. Jana
Łazickiego, wikariusza parafii pw. ZNMP. W roku 1929 zawarł związek
małżeński z Pauliną Turkot, a dzięki wstawiennictwu i poparciu burmistrza miasta, Kazimierza Ligowskiego, oraz interwencji ojca, podówczas
radnego Rady Miejskiej, w bardzo trudnej sytuacji materialnej rodziny
otrzymał pracę woźnego w Komunalnej Kasie Oszczędności mieszczącej

się w Sejmiku Powiatowym5. 5 czerwca 1936 r. awansował w tej instytucji
na stanowisko pracownika umysłowego. Podczas okupacji był jednocześnie
i urzędnikiem, i woźnym w KKO oraz dorabiał jako szewc, by z najwyższym trudem zdobywać środki niezbędne do utrzymania rodziny. Po
wojnie nadal pracował na zajmowanym wcześniej stanowisku, a kolejny
awans na likwidatora KKO zapewnił mu status bardzo ważnej osobistości
w tej instytucji, od której zależało przyznanie interesantom kredytu. Od
maja 1949 r. (już po zlikwidowaniu KKO) uzyskał stanowisko kierownika
Działu Kredytów Inwestycyjnych w nowo utworzonym Banku Rolnym
w Tomaszowie, a następnie starszego referenta, lecz mimo uzyskanych
awansów 31 marca 1955 r. został zwolniony z pracy6.
W krytycznej sytuacji cennej pomocy udzielił mu prezes Powiatowego
Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Henryk Płoński,
zatrudniając go w strukturach tej instytucji. Skierowano go wówczas na
niezbędne na nowym stanowisku pracy różnorodne kursy dokształcające, po ukończeniu których uzyskał wreszcie stabilizację zawodową.
W PZGS pracował m.in. jako referent artykułów opałowych, produktów
naftowych i nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin. Był także starszym towaroznawcą, posiadając stosowne uprawnienia uzyskane
w Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” i Gminnej
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”. W roku 1951, dzięki wrodzonemu
uporowi, ukończył Wszechnicę Radiową, a z dniem 30 czerwca 1970 r.,
w wieku 65 lat, po 41 latach pracy zawodowej przeszedł na upragnioną
emeryturę7. Pracował jednak nadal w niepełnym wymiarze godzin i, dysponując teraz wolnym czasem, zajmował się gospodarstwem domowym
oraz porządkował i prowadził systematycznie zapiski kronikarskie. Jego
charakterystyczną sylwetkę elegancko ubranego starszego pana, z nieodłącznym zeszytem w ręku, przemierzającego nieśpiesznie ulice miasta
i przystającego tu i ówdzie, by porozmawiać z mieszkańcami, otoczonego
mgiełką dymu z nałogowo palonych papierosów – dobrze zapamiętali starsi
tomaszowianie.
Zapiski kronikarskie prowadził do końca swych dni. W międzyczasie sam
wyszedł z inicjatywą skierowaną do tomaszowskiego Muzeum Regionalnego
sprzedaży wybranych kronik, co miało miejsce w latach 1970–1972 i po raz
drugi w latach 70.8. Jan Mazurek zmarł 30 czerwca 1984 r. i pochowany
został w rodzinnym grobowcu na cmentarzu parafialnym.

Informacje zawarte w biogramie Jana Mazurka pochodzą z opracowania autora Mój
prawdziwy życiorys od 1905–1970 roku, udostępnionego przez jego córkę – Janinę Pyź-Bednarczyk
l6 lutego 2004 r.
3
Kserokopia świadectwa Jana Mazurka datowana na 15 czerwca 1920 r. z teczki osobowej
autora (zał. do: Mój prawdziwy życiorys…).
4
Odpis książeczki wojskowej Jana Mazurka z teczki osobowej (zał. do: Mój prawdziwy
życiorys…).

Obok obowiązków woźnego KKO Jan Mazurek wykonywał obowiązki urzędnicze,
takie jak: prowadzenie dziennika korespondencji i ekspedycję korespondencji, zawiadomienia
o płatności weksli, wypełnianie czeków na przelewy. Przy tej okazji nauczył się biegle pisać
na maszynie.
6
Mój prawdziwy życiorys…
7
Tamże.
8
Relacja pracownika Muzeum Regionalnego – Bożeny Domańskiej z 18 lutego 2014 r.

202

203

2

5

W. Dziedzic

Rocznik Tomaszowski 4

Rocznik Tomaszowski 4

Jan Mazurek – tomaszowski kronikarz i regionalista

We wspomnieniach rodziny, sąsiadów i znajomych, jak potwierdza to
przeprowadzona ankieta, był głęboko wierzącym i praktykującym katolikiem.
Przez lata utrzymywał cenną znajomość z dr. Januszem Peterem i cieszył
się jego przyjaźnią, na co wskazuje m.in. serdeczna dedykacja doktora
złożona na podarowanej mu książce. Obaj panowie często spotykali się,
wymieniając różnorodne informacje i wyjaśniając wątpliwości. Jan Mazurek
z racji nauki u organisty potrafił grać na organach, miał w domu własną
fisharmonię, umiał także prowadzić chór kościelny. Jako zasadniczą jego
cechę charakteru rodzina wymienia ogromną pracowitość, systematyczność
i planowość w działaniu, a także pedanterię, a przy tym stale objawianą
serdeczność i chęć bezinteresownej pomocy innym ludziom, ugodowość
i obycie towarzyskie. Cechował go także upór nie tylko w dążeniu do celu,
ale i w przypadku przekonania o własnej racji, łatwość w nawiązywaniu
kontaktów i niezwykła komunikatywność, nawet po krótkiej znajomości
z obcymi. Ponadto bez większych problemów potrafił dostosować się do
stawianych mu wymagań i obowiązków na stanowisku pracy, łatwo też
adaptował się do nowego miejsca9.
Jan Mazurek posiadał wielu znajomych wśród mieszkańców Tomaszowa, co było o tyle łatwe i zrozumiałe, że za jego życia miasto był stosunkowo niewielkie, liczyło znacznie mniej ludności niż obecnie, a rodzina
Mazurków należała do jednego z najstarszych, zasiedziałych i powszechnie szanowanych tu rodów. Wnosząc z treści zapisków w kronikach
i z pozostawionej własnoręcznej biografii, Jan Mazurek rekompensował
sobie z nawiązką niepowodzenia szkolne przez wyjątkowo aktywne czytelnictwo, korzystając z kilku funkcjonujących w Tomaszowie bibliotek10.
Był samoukiem, przy tym, mimo niewysokich zarobków, systematycznie
prenumerował i kolekcjonował czasopisma: „Mówią Wieki”, „Przekrój”,
„Stolica”, „Ziemia Tomaszowska”, „Sztandar Ludu”. Miał też bogatą
prywatną bibliotekę, a posiadaną wiedzę i doświadczenie życiowe cenił
znacznie wyżej niż formalne świadectwa czy zaświadczenia. Pisał o sobie:
„Moją praktykę i doświadczenie życiowe uważam za ważniejsze od byle
jakiego świadectwa…”. Bardzo lubił słuchać audycji radiowych, w tym
Wypowiedź Janiny Pyź-Bednarczyk podczas ankietyzacji z 16 lutego 2004 r.
We wspomnieniach Jana Mazurka daje się wyraźnie odczuć i zauważyć kompleks
braku wykształcenia: „I znowu męka się zaczęła. Żądano świadectw szkolnych, których ja nie
miałem. Wszystko, co umiałem, zdobyłem tylko wytrwałą pracą we wszystkich instytucjach,
gdzie pracowałem. Mnie nie można było powiedzieć, że ja tego nie mogę zrobić, bo nie potrafię. Ja muszę wszystko umieć i wszystko zrobić, bo ten, co ma wykształcenie na papierze,
ten się może mylić, może nie potrafić czegoś zrobić i nikt mu nie zarzuci nieuctwa. Taki pisze
nawet błędy ortograficzne i jemu wybaczają, a mnie by nie wybaczyli i przeto ja nie mogę się
zapytać, jak i co się pisze, czy jak to zrobić? Czytałem dużo i czytam nadal. Uczę się z książek
szkolnych, nie ustępy, jak uczeń, lecz ważne wydarzenia historyczne, pisownię itp.” – Mój
prawdziwy życiorys…

Strona tytułowa z opracowania Jana Mazurka Mój prawdziwy życiorys od 1905–1970
roku. Na fotografii z 1935 r. od lewej: klient Komunalnej Kasy Oszczędnościowej –
Wardach, Jan Mazurek, w okienku kasy – G. Sosnowiec, przy biurku siedzi Janina
Gołębiewska, ostatni z prawej dyrektor KKO Jerzy Zarzycki
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dziennika, śledził pilnie bieg wydarzeń w kraju i na świecie, po czym
korzystając ze zdobytych informacji, zażarcie dyskutował i politykował
z sąsiadami11. Natomiast swój brak zaangażowania politycznego w okresie
przedwojennym, okupacji i po II wojnie uzasadniał następująco:
Do spraw politycznych nigdy się nie pchałem z uwagi na stan rodzinny, ubóstwo
i w przekonaniu, że zawsze z owoców walki żyje ktoś, kto albo mały włożył wkład, albo
wcale nie uczestniczył i żadnych sankcji nie poniósł. Przykładów miałem dość z czasów po
I wojnie, Legionach, partyzantce, no i dziś również to można zauważyć, kto zbiera owoce
z walki politycznej.

Z kolei w innym miejscu Jan Mazurek wspomina:
W okupację wiedziałem o wszystkim, gdyż brat mój, Mietek, mnie informował i widziałem
u niego często obcych ludzi mnie nieznanych. Dawałem mu często informacje różne o biurze
Landrata i mieszkaniu przylegającym do tegoż, gdyż był to jeden gmach – Sejmik, mieszkanie
prywatne obok12.

Tomaszowskiemu dziejopisowi życie nie szczędziło trosk, kłopotów
zdrowotnych, rodzinnych i zwykłej prozaicznej biedy. Wspominał po latach:
W drugą zimę okupacji było najgorzej – pobory przedwojenne, a ceny wojenne, w domu
było nas do jedzenia pięcioro. Wtedy, żeby przeżyć, sprzedałem nasze ślubne obrączki. A największy głód był u nas w 1942 roku – brakowało nawet kartofli, po które chodziliśmy ze
Zbyszkiem do Szarowoli. Na potrzeby domowe sprzedałem nawet kożuch. Żyliśmy wyłącznie
z poborów i przydziałów urzędowych i żywności na kartki. Polepszyło się nam dopiero po
wyzwoleniu13.

Prowadzenie zapisków kronikarskich, jeśli brać pod uwagę cel i motywację tego hobby, stanowiło być może formę dowartościowania się po
niepowodzeniach szkolnych, co autor dodatkowo wzmocnił kilkoma różnymi pieczątkami z własnym nazwiskiem i imieniem, jakby dla uwiarygodnienia tekstów. Pisanie rozpoczął w wieku kilkunastu lat, przeznaczając
na to wiele czasu wolnego, później odbywało się to i kosztem rodziny,
a kontynuował je z samozaparciem do początków lat 80. Można sądzić,
że działania te, w jego własnym przekonaniu i nie tylko, awansowały
go w lokalnej hierarchii społecznej z dotychczasowo zajmowanej pozycji
szewca bliżej małomiasteczkowej elity14.
Jan Mazurek zaprzestał pisania kronik na kilka miesięcy przed śmiercią,
gromadząc już wtedy i wklejając do kronik jedynie wycinki i fotografie
prasowe – głównie pochodzące ze „Sztandaru Ludu”. W prowadzonych
kronikach dokonywał zapisów tego, co sam zaobserwował lub czego
dowiedział się od innych. Był nadzwyczaj bystrym i analitycznym obserStrona 2 z opracowania Jana Mazurka Mój prawdziwy życiorys od 1905–1970 roku. Tekst
wiersza autorstwa tomaszowskiego kronikarza nt. budowy kościoła pw. Najświętszego
Serca Jezusowego z 1949 r., fotografia autora z 1951 r., u góry z prawej strony wnętrze
Banku Rolnego przy ul. 1 Maja – róg ul. Czugały (dziś: ul. Lwowska – ul. Drugaka)
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Wypowiedź Janiny Pyź-Bednarczyk...
Mój prawdziwy życiorys…
Tamże.
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watorem, a przy tym zapewne nie myślał o tym ani nie liczył na to, że
jego praca przyniesie mu jakiekolwiek korzyści materialne, i to jeszcze za
życia. Cenił prawdę i bardzo denerwował się, a nawet klął, gdy spostrzegł,
że w prasie lub książce pojawiają się opisy znanych mu z autopsji zdarzeń, rzeczy i ludzi, odbiegające od znanej mu rzeczywistości i jego stanu
wiedzy15.
Dla jasności obrazu wiedzieć trzeba, że o jego zainteresowaniach i pasji
prowadzenia kronikarskich zapisków wiedziała nie tylko najbliższa rodzina,
ale także sąsiedzi i wielu mieszkańców miasta. On sam się z tym także nie
krył, choć w pewnych okresach, jak okupacja i czasy powojenne, za treść
merytoryczną kronik i wymowę polityczną zawartych w nich informacji,
za krytyczne oceny oraz odautorskie komentarze mógł być poważnie
represjonowany16.
Jan Mazurek w świetle swego kronikarskiego dorobku, który nie ma
zbyt wielu naśladowców, wyjątkowo pozytywnie prezentuje się nie tylko jako dziejopis, z benedyktyńską wręcz cierpliwością i pracowitością
utrwalający dla potomnych wszelkie fakty i wydarzenia z przeszłości
miasta, ale także jako regionalista i lokalny patriota. Treść jego kronik
jest na wskroś przesiąknięta osobistymi emocjami i ocenami, niekłamaną
dumą i satysfakcją z efektów rozwoju i rozbudowy Tomaszowa oraz jego
infrastruktury. Z drugiej zaś strony, daje niejednokrotnie osobisty wyraz
szczerego żalu i wręcz bólu oraz goryczy, gdy opisuje rozmiary zniszczeń
wojennych miasta:
Miasto Tomaszów tak pięknie się rozwijające za czasów Rzeczypospolitej do 1939 r. obecnie
z każdym dniem upada. Przed wojną liczyło 14 tysięcy mieszkańców prócz wojska i policji,
około 2 tysięcy[?] sklepów, dwa tartaki, pięć młynów, przedstawiało widoki imponujące, brukowane ostatnio, czyste i duże z przyłączonymi przedmieściami. Obecnie – spalone pół miasta,
zniszczone rozbiórkami na opał, domy nowo wybudowane też są rozbierane z braku cegieł do
robót niemieckich. Sklepy to chyba na palcach można policzyć i to przeważnie niemieckie. […]
A tak zwane stare miasto, to raczej nie miasto, a osada jakby Jarczów – zniszczone, zaniedbane aż strach patrzeć na taki upadek. Tak pięknie się rozwijające miasto powiatowe a obecnie
dziura gminna. Domy można na palcach policzyć, rozebrano nawet żelazne ogrodzenie Domu
Ludowego i Straży Ogniowej17.

Z kolei jako regionalista autor bardzo dobrze znał i opisywał ze szczegółami tomaszowskie tradycje i zwyczaje, wspominając je i utrwalając w formie
pisanej, przekazując na kartach kronik dla następnych pokoleń. Nie krył
przy tym także smutku i żalu, że tradycje te zanikają i idą w niepamięć18.
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TEMATYKA I TREŚĆ KRONIK JANA MAZURKA
Po bliższym i dokładnym zapoznaniu się z kronikarskimi zapiskami
Jana Mazurka okazuje się, że zawarte w nich treści mają charakter wielotematyczny. Znajdują się tam zarówno wiadomości o I wojnie światowej
i poprzedzającym ją bezpośrednio okresie, o wypadzie bolszewików na
Tomaszów w sierpniu 1920 r., o walkach polsko-ukraińskich pod Lubyczą
w 1918 r., o bitwie pod Komarowem, jak i o nadciągającej II wojnie światowej oraz bitwach tomaszowskich we wrześniu 1939 r., o warunkach życia
tomaszowian podczas okupacji, o akcji wysiedleńczej, napadach UPA oraz
akcjach AK i BCh, w tym likwidacji szpicli w Tomaszowie, o wkroczeniu
Armii Czerwonej 25 września 1939 r. i tzw. wyzwoleniu w lipcu 1944 r.,
o operacji „Wisła” w Tomaszowie i okolicy, a także o pierwszych latach
„władzy ludowej”. Jedno z doświadczeń, wynikające z metod działania
tejże władzy, tomaszowski kronikarz ujął następująco:
Urząd Bezpieczeństwa sfabrykował fikcyjny napad i aresztował gości na zabawie z 5/6
stycznia 1946 roku i po pijanemu prowokatorzy bili niewinnych obywateli razem z NKWD,
grozili rozstrzelaniem jak się nie przyznają do niepopełnionych win. Pokazali nam Sowieci
z naszymi, co potrafią lepiej od Gestapo.

W uzupełnieniu dodajmy, że ów bal karnawałowy odbywał się w Sejmiku, a więc tuż obok „cybulówki” – siedziby UB, zaś interwencję ubeków spowodował wystrzał w powietrze, zapewne oddany przez któregoś
z funkcjonariuszy celowo, by mieć powód wkroczenia na salę i represjonowania imprezowiczów. Część aresztowanych spędziła pod strachem
noc w lochu UB, mając czas na refleksje o zaufaniu do nowej władzy
i początkach stalinowskiego terroru19.
Obok tego autor odnotowuje zarówno formy życia kulturalnego w mieście, obchody rocznic i świąt państwowych, uroczystości religijne i wojskowe, jak i wizyty ważnych osobistości – bp. Franciszka Jaczewskiego,
bp. Mariana Fulmana, marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Walerego Sławka.
Warto, choćby w telegraficznym skrócie, przytoczyć kilka imprez z okresu międzywojnia odnotowanych przez Jana Mazurka, w których mogli
uczestniczyć mieszkańcy Tomaszowa.
1923 rok: luty – przedstawienie w Domu Ludowym Dom otwarty,
Szkalmierzanki, marzec – Szkalmierzanki, kwiecień – Mąż z grzeczności, maj
– Bolszewicy, październik – Klub kawalerów, listopad – zręczność okazywał
magig [tak w oryginale]. Autor kronik podaje przy tej okazji ceny biletów
wstępu: 30–60 tys. marek polskich.

Tamże.
Kronika za lata 1939–1946, tom 2, Historyczny zbiór zdarzeń dotyczących Tomaszowa Lubelskiego, MT/196/B, MT/109/Bc.
17
Tamże.
18
Tamże.

19
Kronika miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz zdarzeń i wypadków ważniejszych na świecie i w
Polsce, MT/107/Bc.
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1924 rok: 13 stycznia – przedstawienie Chłopi arystokraci, 19–20 stycznia
– Małżeństwo Loli, 27 stycznia – Kordian, 3 lutego – Gwiazda Syberii (bilety po
500 tys. – 2 mln marek polskich – galopująca inflacja), 9–10 lutego – Skąpiec,
21 lutego – wielkie przedstawienie humorystyczne – artyści z Warszawy
(bilety po 1–5 mln marek), 16 marca – Mąż z grzeczności, 5–6 kwietnia
– Kłopoty pana Złotopolskiego, 3 maja – Bolszewicy, 7–8 maja – Strażacy –
zespół z Krynic, 19 października – Grube ryby, 16 listopada – Grzmią pod
Stoczkiem armaty, 27–28 grudnia – Farbiarze, Nazajutrz po ślubie, Flisacy,
Wróg kobiet.
Inne zapisy ujmują historię tomaszowskich świątyń – kościoła pw.
ZNMP, cerkwi, synagogi, kaplicy na Piaskach i cudami słynącego obrazu
Matki Boskiej Tomaszowskiej20. Ponadto autor zamieścił na kartach kronik
informacje o tomaszowskich koszarach, o garnizonie III batalionu 9. Pułku
Piechoty Legionów oraz o najważniejszych obiektach architektonicznych
miasta, jak Dom Legionisty, Sokolnia, Sejmik, Dom Związku Ziemian,
elektrownia, resursa, Dom Rodziny Policyjnej, lazaret przy ulicy Tadeusza
Kościuszki, hale targowe, obiekty szkolne, remiza Straży Ogniowej, czajnia,
dom dr. Cybulskiego21.
W kronikach znalazły się także teksty kilku tomaszowskich legend, np.
O Andrzeju Kuszu czyli Mańce, Nieodnaleziony skarb, Legenda o podziemiach
i jeziorze w ogrodzie miejskim oraz o cudownym źródle i ukazaniu się św. Wojciecha
na Piaskach. Pierwsza z tych legend, związana tematycznie z ostatnią, należy do bardzo mało znanych opowieści. Najprawdopodobniej pochodzi
ona z materiałów zaczerpniętych od ks. Kwiatkowskiego, a spisana została
według kanonów i zasad typowych dla okresu kontrreformacji22.
Kroniki zawierają także, ujęte w lapidarnej formie, informacje o aktualnych cenach produktów sprzedawanych w mieście oraz o wysokości
zarobków przedstawicieli różnych zawodów i ludzi na różnych stanowiskach. Dużo uwagi poświęcił autor rozwojowi i rozbudowie miasta
oraz powstawaniu nowych obiektów, jak np. kąpielisko, basen pływacki,
infrastruktura komunikacyjna. Inne z kolei zapisy zawarte w kronikach
obejmują ciekawostki, jak przelot szarańczy wędrownej, klęski żywiołowe – pożary, burze, gradobicia czy oberwanie chmury nad Pasiekami.
Odnotować także należy zamieszczoną w jednej z kronik tomaszowskiego
dziejopisa próbę z pogranicza socjologii, w której podjął się on kategoryzacji
mieszkańców. Autor wymienia liczne nazwiska prawosławnych mieszkańców Tomaszowa, Żydów, rodowitych Polaków, wysiedlonych w operacji
„Wisła” Ukraińców, a także pozostałych w mieście po przeprowadzonej
akcji osiedleńców przybyłych do Tomaszowa po 1944 r., a ponadto nazwi20
21
22

Tamże.
Tamże.
Dzieje miasta Tomaszowa Lubelskiego od 1827 do 1938 roku, część I i część II, MT/11,1/Bc.
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ska „wygasłe” mieszczan mieszkających tu do 1939 i do 1914 r., których
już nie odnotowują akta Urzędu Stanu Cywilnego. Jan Mazurek zamieścił
także wykazy osiedleńców z Małopolski Wschodniej oraz nazwiska szpicli
i volksdeutschów z okresu okupacji23. Pewne urozmaicenie tekstów kronik
stanowią z rzadka zamieszczane w nich aforyzmy i wiersze odautorskie,
znajdujące się także w Moim prawdziwym życiorysie…. Wielokrotnie też Jan
Mazurek w swych kronikarskich zapiskach wychodzi poza tematykę ściśle
miejską, wkraczając na teren powiatu i podejmując tematykę historyczną
Rachań, Łaszczowa, Łosińca itp.24.
Ponadto w treści kronik, obok krótkich, niekiedy tylko kilkuzdaniowych
notatek, znalazły swe miejsce dłuższe, monotematyczne artykuły, jak:
– Rys dziejów Ochotniczej Straży Ogniowej w Tomaszowie Lub. 1907–1964;
– Rys dziejów rzemiosła polskiego w Tomaszowie Lub. i kupców polskich;
– Rys dziejów miasta Tomaszowa;
– Rys dziejów szkolnictwa tomaszowskiego;
– Rys historyczny powiatu tomaszowskiego 1864–1918;
– Podział administracyjny powiatu tomaszowskiego;
– O tomaszowskich drukarniach;
– O zajazdach i hotelach w Tomaszowie;
– O tomaszowskich cmentarzach;
– O miejscowym ziemiaństwie;
– Lecznictwo i szpitale tomaszowskie oraz dr Peter;
– Tomaszowscy Żydzi i ich zagłada;
– Wykaz tomaszowskich ulic;
– Wykaz tomaszowskich wójtów, burmistrzów, lekarzy, proboszczów25.
Należy dodać, że na treść kronik Jana Mazurka składają się nie tylko
odręcznie sporządzane zapiski oraz kilka opracowań w maszynopisie, ale
także kilka tomików o charakterze albumów – Tomaszów w nowej i starej
fotografii ze zdjęciami Antoniego Tujaka, Galisiewicza, Piaseckiego i własnymi autora oraz licznymi wycinkami prasowymi. Te ostatnie odnoszą się
m.in. do Zamościa, rodu Zamoyskich, Tomaszowa – szczególnie z okresu
lat 60.–80., II wojny światowej i duchowieństwa. Tu i ówdzie w treści kro23

MT.

Dzieje miasta Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego od 1960 do 1962 roku, H/575/

24
Kronika miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz zdarzeń i wypadków ważniejszych na świecie i w
Polsce, MT/107/Bc.
25
Dzieje miasta Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego od 1960 do 1962 roku, H/575/
MT; Powiat tomaszowski w latach międzywojennych 1918–1939, tom 2/15, MT/108/Bc; Powiat
tomaszowski w latach 1918–1963, 1964–1970, MT/56/Bc; Kronika miasta Tomaszowa Lubelskiego
oraz zdarzeń i wypadków ważniejszych na świecie i w Polsce, MT/107/Bc; Kronika za lata 1939–1946,
tom 2, Historyczny zbiór zdarzeń dotyczących Tomaszowa Lubelskiego, MT/196/B, MT/109/Bc;
Dzieje miasta Tomaszowa Lubelskiego od 1827 do 1938 roku, część I i część II, MT/11,1/Bc; Dzieje
Ochotniczej Straży Ogniowej w Tomaszowie Lubelskim 1907–1964–1979, MT/115/Bc; Rys dziejów
rzemiosła i kupiectwa polskiego w Tomaszowie Lubelskim 1618–1816–1913–1939, MT/111/Bz.
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nik autor zamieszcza własnoręcznie wykonane ilustracje (ołówek, kredki)
oraz mapy miasta i powiatu, a także często karty pocztowe.
Część kronik Jana Mazurka, ze względu na chronologię obejmującą
okres powojenny, zasługuje na wyodrębnienie. Kroniki te zatytułowano
następująco:
– Kronika za lata 1947–1950. Historyczny zbiór zdarzeń w mieście Tomaszów
Lubelski i okolicy;
– Kronika za lata 1947–1950;
– Tom VI. Kronika miasta Tomaszowa Lubelskiego 1954–1955;
– Kronika VII miasta Tomaszowa Lubelskiego 1958–1959;
– Kronika zdarzeń miasta Tomaszowa Lubelskiego i powiatu na rok 1960,
Tom X;
– Kronika XIII–XIV 1964;
– Tom XV–XVI. Kronika miasta Tomaszowa Lubelskiego 1966–1967;
– Kronika Tomaszowa Lubelskiego, Tom XVI, 1968–1969;
– Tom XIV–XV, rok 1974–1977;
– Kronika miejska za lata 1982–1985 Tomaszowa Lubelskiego pt. „Tomaszów
– Wczoraj i Dziś” ilustrowana zdjęciami i ręcznie, XI–XXIV, Tom IX;
– Mój prawdziwy życiorys od 1905 do 1970 roku.
Treść tego zbioru kronik utrzymana jest w stylu analogicznym do
wcześniejszych tomów, pochodzących z okresu dwudziestolecia międzywojennego, a obok krótkich zapisków dotyczących cen, urodzajów, klęsk
żywiołowych (jak susze, huragany, pożary, gradobicia czy oberwanie
chmury) informują one m.in. o zmianie nazewnictwa ulic, zawierają wykazy nazwisk tomaszowskich mieszczan, burmistrzów, starostów i Żydów,
zaś w licznych znajdujących się w tym zbiorze artykułach autor obszernie
zamieszcza multum wiadomości odnoszących się do odbudowy miasta
po zniszczeniach wojennych i rozbudowie Tomaszowa. Na kartach tych
kronik znajdujemy treściwe opisy kolejnych etapów budowy kościoła
Najświętszego Serca Jezusowego, wznoszenia gmachu Tomaszowskiego
Domu Kultury, Spółdzielczego Domu Handlowego, obiektów Miejskiego
Handlu Detalicznego, hali sportowej na stadionie, internatu Zasadniczej Szkoły
Mechanizacji Rolnictwa, Spółdzielczej Przetwórni Owocowo-Warzywnej,
szkoły im. XX-lecia PRL, piekarni mechanicznej, biurowca Komitetu
Powiatowego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (za 2,8 mln zł),
Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Mikołaja Kopernika, odnotowany jest
także fakt odkopania i ustawienia na cokole pomnika Konstytucji 3 maja.
Jan Mazurek odnotował również skrupulatnie budowę Ośrodka Zdrowia
przy obecnej ulicy dr. Petera, łaźni miejskiej (1950), rozbudowę szpitala,
wznoszenie Domu Kombatanta, obiektu „Tomspinu”, „Gracji”, muszli
koncertowej, uruchomienie Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w byłej
jajczarni przy ulicy Łaszczowieckiej, rozwój indywidualnego budownic-

Strona tytułowa kroniki Jana Mazurka z lat 1982–1985 (ostatni tom). Na fotografii
budynek dawnego Urzędu Miejskiego przed przebudową, dziś Starostwo Powiatowe

212

213

W. Dziedzic

Rocznik Tomaszowski 4

Rocznik Tomaszowski 4

Jan Mazurek – tomaszowski kronikarz i regionalista

Odręczny rysunek Jana Mazurka zamieszczony w kronice z lat 1982–1985. U góry dom
Kabacińskich – Gieleckiego za byłym kinem „Wolność” przy ul. Lwowskiej. Rysunek
dolny przedstawia tzw. stare hale w rynku z poł. XIX w., rozebrane w 1940 r.

twa mieszkaniowego na Parcelach oraz zapoczątkowaną w maju 1959 r.
budowę bloków mieszkalnych, a następnie pierwszych osiedli Spółdzielni
Mieszkaniowej. Zapiskom tym towarzyszą gorzkie refleksje o szybkim
znikaniu z krajobrazu miasta dawnej architektury drewnianej, co budzi
wyraźny żal autora, gdyż obiekty te nie bez powodu nazywa „dworkami”,
przedstawiając je na zachowanych fotografiach. Jan Mazurek przy tej okazji
nie szczędzi wyrazów oburzenia i nasyconej emocjami ostrej krytyki, spowodowanej akcją przymusowego wywłaszczania tomaszowskich mieszczan,
właścicieli działek budowlanych przeznaczonych pod wznoszone bloki.
Autor wprost nazywa tę akcję „grabieżą”, jako że ceny urzędowe za
1 m² wypłacane dotychczasowym właścicielom za odebrane im nieruchomości to zaledwie 15,50 zł, podczas gdy w obrocie prywatnym – 1500 zł.
Piętnujący te krzywdzące praktyki, stosowane przez państwo ludowe,
dziejopis porównuje je do niemieckiej akcji wysiedleńczej. Przy tej okazji
nie kryje jawnej niechęci do tzw. chłoporobotników, mieszkających na wsi,
a dojeżdżających do pracy w Tomaszowie, zasiedlających bloki i otrzymujących działki budowlane odebrane mieszczanom. Bezkompromisowe
ostrze krytyki zostało skierowane w treści kronik wobec pojawiających się
w Tomaszowie konsumów, w tym także sklepu za „żółtymi firankami”,
przeznaczonego dla specjalnej klienteli, korzystającej przy tym z preferencyjnych cen i zaopatrzenia, o którym zwykli śmiertelnicy mogli sobie co
najwyżej pomarzyć. Autor pisze o tym, nawiązując do czasów okupacji, że
były to sklepy i lokale „Nur für partii” na wzór „Deutsche Lade”. Ujawnia
też częste braki pieczywa, ryb, alkoholu (grudzień 1957 r.), horrendalnie
wysokie ceny np. kiełbasy – 66 zł/kg czy spirytusu – 400 zł/litr. Ośmiesza
naganne praktyki tomaszowskich handlowców narzucających klientom tzw.
sprzedaż wiązaną, gdzie do kupowanego bochenka chleba lub kilograma
cukru dodawano obowiązkowo 20 dkg haceli, do ćwiartki wódki – kilogram kukurydzy, a do kupowanej kiełbasy – kilogram zjełczałej słoniny.
Ponadto z powojennych kronik dowiadujemy się o niewiarygodnym
skandalu, który miał miejsce w październiku–listopadzie 1950 r., kiedy
to za zgodą i uchwałą podjętą przez powiatowych radnych, ścieki ze
szpitalnej kanalizacji zostały skierowane do rzeczki wypływającej spod
cmentarza parafialnego. Doprowadziło to do skażenia wody, a w konsekwencji – do zamknięcia przez TSSE basenu kąpielowego zasilanego
przez ten strumyk.
Jan Mazurek w prowadzonych zapiskach odnotował również rozwój
infrastruktury miejskiej: przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej
w odrębne przedsiębiorstwo (13.02.1963 r.), budowę w mieście chodników i nawierzchni ulic, zakup kilkuset lamp rtęciowych do oświetlenia
głównych arterii. Podkreślał także z osobistą satysfakcją rosnący wciąż
stopień urbanizacji Tomaszowa, podając informacje o czynach społecznych
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ukierunkowanych na zmianę jego oblicza, o budowie kanalizacji na ulicy
1 Maja i sieci wodociągowej, a przy okazji, mimochodem, wspomina nie
tylko o udanej hodowli karpi w stawie przy Miejskiej Radzie Narodowej,
budowie zalewu w Łaszczówce, ale i rysującej się wyjątkowo atrakcyjnie
– choć nieudanej – inicjatywie budowy kolejnego zalewu na Siwej Dolinie.
Był już w tym celu powołany kilkuosobowy komitet. Prowadził m.in. rejestr
urodzin i zgonów ważnych postaci życia publicznego. Z problemów dotyczących oświaty i kultury wiele miejsca w kronikach zostało poświęcone
organizacji i przebiegowi różnego rodzaju uroczystości państwowych i obchodów rocznicowych, opisom zwyczajów regionalnych, w tym dożynkom,
doboszom, postaci utalentowanego tomaszowskiego aktora i restauratora
– Jerzego Harapczuka, koncertom kolęd, przystosowaniu kina „Wolność”
do projekcji filmów panoramicznych. Autor wspomina także o realizacji
hasła „Tysiąc szkół na tysiąclecie”, o funkcjonowaniu klubów „Ruchu”,
koordynacji działalności artystycznej i sukcesie kapeli z Woli Gródeckiej
na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Poznaniu. Odnotowano
także w treści kronik działalność orkiestry kościelnej, a następnie miejscowej Straży Ogniowej oraz tyleż interesującą, ile kontrowersyjną informację
o „krzyżu powstańczym” przy ulicy Żeromskiego, o ponownym otwarciu
cerkwi pw. św. Mikołaja Cudotwórcy (23.12.1958 r.) oraz o spotkaniu
w Tomaszowie młodzieży studenckiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i uczelni lwowskich. Swe odbicie w kronikach znalazła także fala
plotek i niepokojów, która miała miejsce w październiku 1958 r., a spowodowana była rzekomo zamierzonym wysiedleniem powiatu tomaszowskiego i wprowadzeniem kolejnej zmiany granicy państwowej z ZSRR
jako kontynuacji radzieckiej propozycji z 1951 r. oraz przeprowadzonej
wówczas akcji „Hrubieszów–Tomaszów”. Jan Mazurek w prowadzonych zapiskach zamieścił również wiadomości o wizytach złożonych
w Tomaszowie i powiecie tomaszowskim: ks. bp. Piotra Kałwy, sekretarza
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej – Edwarda
Gierka w Żurawcach, ks. bp. Stefana Wyszyńskiego i ks. bp. Tomasza
Wilczyńskiego. Tomaszowski dziejopis nie omieszkał także zanotować tragicznego w skutkach zdarzenia, które miało miejsce w Tomaszowie 1 maja
1957 r. w Domu Stronnictwa Ludowego przy ulicy Zamojskiej, kiedy to
podczas poświątecznej fety nietrzeźwy funkcjonariusz MO, usiłując oddać
strzał na wiwat, zastrzelił jednego i ranił drugiego spośród gości tego przyjęcia. Kolejnym tragicznym wypadkiem zamieszczonym w jednej z kronik
powojennych jest informacja o zamordowaniu na tle rabunkowym 3 stycznia
1966 r. w rejonie miejscowości Kornie pracownika tomaszowskiego Zakładu
Energetycznego. Finałem tego był proces w trybie doraźnym podczas
sesji wyjazdowej Sądu Wojewódzkiego, która odbyła się w Powiatowym
Domu Kultury.

Jak więc wynika z tematyki kronik powojennych, tworzą one spójny
obraz codzienności, ujmują bogaty i różnorodny wachlarz faktów i wydarzeń składających się na całokształt życia miasta i jego mieszkańców
w tym okresie we wszystkich jego przejawach. Warto też zauważyć, że
sam autor kronik zajmuje wobec opisywanych wydarzeń nie tylko pozycję
biernego obserwatora i dokumentalisty, ale także komentatora i krytyka,
osoby opiniotwórczej, niepozbawionej jednak w wydawanych sądach
szczypty subiektywizmu.
Z kolei jedna z kronik tego zbioru z lat 1974–1977 jest w całości poświęcona opisom miejscowości z terenu powiatu tomaszowskiego, takich
jak Wożuczyn, Łaszczów, Szarowola, Sznury, Pasieki, Ulów, Wieprzowe
Jezioro, Majdan Górny, Podhorce i Susiec. Treść tych opisów ma charakter
historyczny, retrospektywny, ale np. w odniesieniu do Suśca zarysowane
są ówczesne problemy związane z rozwojem turystyki.
Ostatnia pozycja z przedstawionego wykazu kronik powojennych to
nadzwyczaj szczegółowa, licząca 28 stron autobiografia Jana Mazurka.
Doprowadzona została do 25 czerwca 1983 r., a jej istotnym uzupełnieniem
jest skoroszyt zawierający różnego rodzaju prywatne dokumenty kronikarza.
Natomiast na treść trzech tomów kronik znajdujących się w posiadaniu wnuka autora, Krzysztofa Mazurka, składają się głównie wycinki
prasowe dotyczące Tomaszowa oraz zamieszczone tam fotografie obiektów architektonicznych miasta i teksty pisane ręcznie odnoszące się również do okresu międzywojnia. Zawierają one m.in. informacje o wizycie
w Tomaszowie marszałka Józefa Piłsudskiego, o Związku Młodzieży
Katolickiej, Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, o kościele pw. ZNMP,
opisy obiektów, np. Dom Ludowy, „Czajnia” i hale targowe, tomaszowska
cerkiew, szkoła żydowska, poczta, fabryka porcelany, wykazy wójtów
i tomaszowskich proboszczów, a także wiadomości o rodzie Zamoyskich,
królu Zygmuncie III Wazie i Janie Sobieskim.
Jak można zorientować się z tematyki wymienionych kronik, w znacznym zakresie są to powtórzenia treści tomików powstałych w okresie
dwudziestolecia międzywojennego i okupacji, a poważną część stanowią
wycinki i fotografie prasowe, których ilość sukcesywnie rośnie pod koniec
życia autora, zaś prawie całkowicie zanikają zapiski dokonywane odręcznie.
Zauważyć też można w tytułach kronik, że nie stanowią one pełnego
ciągu chronologicznego, lecz zdarzają się w nich trudne do wyjaśnienia
luki w latach ich prowadzenia i datowania.
W latach 1996–1997 obszerne fragmenty kronik Jana Mazurka, dzięki uprzejmości dyrektora Muzeum Regionalnego, były systematycznie
zamieszczane na łamach dwutygodnika „ReWizje Tomaszowskie”, począwszy od numeru 23/1996 do numeru 6/1997, co cieszyło się dużym
zainteresowaniem czytelników.
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JAK POWSTAWAŁY KRONIKI JANA MAZURKA?
Jan Mazurek, kronikarz wszelkich wydarzeń, które za jego życia, ale
także i wcześniej działy się na terenie miasta, miał o tyle ułatwione zadanie,
że jako rodowity tomaszowianin był umocowany i zżyty z wieloma mieszkańcami lokalnego środowiska, a także z nimi spokrewniony. Cieszył się
w mieście zaufaniem i szacunkiem, m.in. z racji zatrudnienia w Komunalnej
Kasie Oszczędności, a następnie w Banku Rolnym. Ponadto tomaszowianie
znali dobrze jego pasję, doceniali ją i wzwiązku z tym w prowadzonych
rozmowach byli szczerzy, nie kryli się z tym, co wiedzieli. Udzielali mu
nie tylko informacji bieżących, ale i w najlepszej wierze dzielili się chętnie
wspomnieniami z odległej przeszłości26.
Pewne znaczenie i wpływ na możliwość uzyskiwania przez autora
kronik informacji w mieście miał fakt, że ojciec jego w okresie dwudziestolecia międzywojennego był radnym Rady Miejskiej. Stąd też tomaszowski dziejopis mógł pośrednio liczyć na pomoc burmistrza Kazimierza
Ligowskiego, a następnie po II wojnie światowej na prezesa PZGS Henryka
Płońskiego, znanego działacza gospodarczego, społecznego i sportowego.
Z kolei kontakty utrzymywane z dr. Januszem Peterem świadczyły dobitnie
o tym, że z Janem Mazurkiem liczono się także wśród miejscowej elity,
a dzięki temu mógł mieć ułatwiony dostęp do pewnej części dokumentów
miasta. Interesującym zabiegiem stosowanym niejednokrotnie przez Jana
Mazurka w zapiskach kronikarskich jest nawiązywanie do stylu i formuły
stosowanej przez naszych dawnych dziejopisów. Wyrażało się to w nieco
archaicznym już i patetycznym inicjowaniu niektórych zapisów od słów:
„Działo się to…” itd. Przy tym, wzorem zaczerpniętym także od znanych
poprzedników z okresu średniowiecza, Jan Mazurek rozpoczynał tekst
znacznie powiększoną literą, którą zdobił jako inicjał.
Miarą, i to obustronnego, zaufania kronikarza i jego informatorów
może być fakt, że przez kilkadziesiąt lat życia i prowadzenia kronik – ani
w okresie okupacji, ani też po II wojnie – mimo potencjalnego zagrożenia
denuncjacją i represjami, najpierw ze strony okupanta niemieckiego, a następnie ze strony specsłużb UB – SB, choć prawie powszechnie wiedziano
w mieście o kronikarskich ciągotach autora, ani Niemcy, ani ubecy nie
mieli wiadomości o pasji pana Jana i ani razu nie przeprowadzili rewizji
w miejscu jego zamieszkania. Jak wynika z relacji córki autora, Janiny, jej
ojciec zagrożeniem ewentualną rewizją zbytnio się nie przejmował i nie
brał jej realnie pod uwagę. Faktem jest jednak, że zapisane już zeszyty
podczas okupacji ukrywał w różnych zakamarkach domu przy ulicy
Rogózieńskiej. Niewykluczone, że przechowywanie brudnopisów oraz
26

Wypowiedź Janiny Pyź-Bednarczyk...
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sporządzanie notatek w dwu i więcej egzemplarzach w zamyśle autora stanowiło pewne zabezpieczenie przed konfiskatą przez zachowanie
w ten sposób możliwości odtworzenia tekstu kronik po stracie oryginału.
Należy także przypuszczać, że przyjęcie i stosowanie oficjalnej terminologii „bandy” w zapiskach w okresie okupacji i początkowych latach tzw.
władzy ludowej jako urzędowego określenia oddziałów partyzanckich
mogło, w przekonaniu autora, stanowić zasłonę dymną i skuteczne alibi
wobec władz okupacyjnych, a następnie UB, gdyby zapiski wpadły jednak
w niepowołane ręce.
Jan Mazurek, jako osoba niezwykle ciekawa życia i pasjonat czytelnictwa,
a przy tym uzdolniony samouk, jest autorem bardzo bogatej spuścizny.
Składa się na nią 11 tomów kronik, różnej objętości i formatu, które z jego
inicjatywy zostały zakupione przez Zofię Świtkę do Muzeum Regionalnego
im. dr. Janusza Petera w latach 1970–1971 i 1972 od niego i od córki Janiny.
Ponadto po roku 1975 ówczesny dyrektor Muzeum – Bolesław Fus, dokonał zakupu kolejnych trzech tomów. O ile nie ulega wątpliwości, że
ostatni z dokonanych wpisów autora do prowadzonych kronik pochodzi
z kwietnia 1984 r., o tyle wręcz niemożliwością jest ustalenie konkretnej
daty czy chociażby roku pierwszego zapisu. Wynika to z faktu, że odnotowywane wydarzenia mogą pochodzić od samego Jana Mazurka, jako ich
bezpośredniego świadka i obserwatora, ale też mogły być one zasłyszane
i przedstawione jako wspomnienie mieszkańców miasta, o czym jednak
autor nie informuje. Można jedynie z dużą dozą prawdopodobieństwa
przypuszczać, że zarówno decyzja o prowadzeniu kronik, jak i dokonanie
pierwszych zapisków miała miejsce około roku 1923. Potwierdza to notatka
o charakterze prywatnym zawarta w Kronice rodzinnej.
Jeśli chodzi o proces i tryb sporządzania oraz powstawania kronik, to
zwykle autor wykonywał najpierw notatki „na brudno”, a następnie, po
raz drugi – już w zaciszu domowym, tekst był wpisywany do drugiego
zeszytu „na czysto”, piórem, starannym, kaligraficznym pismem, bardzo
rzadko ołówkiem, w poprawnej ostatecznej formie, zaś w latach 70. spotykamy dłuższe materiały przepisywane pismem maszynowym. Każda
z prowadzonych kronik z zasady posiadała na okładce odrębny tytuł,
oznakowanie tomu numeracją rzymską, np. IX, XII, a przy tym podany
jest rok lub przedział czasowy od–do, którego dotyczyły wydarzenia lub
informacje zawarte w treści danej kroniki. Tytuł i identyczne oznakowania
powtarzają się na pierwszej wewnętrznej stronie kronik (jak w książce),
a karty kronik były numerowane (nie zawsze) na każdej stronicy cyframi
arabskimi. Do tych oznaczeń biblioteka tomaszowskiego Muzeum dodała
własne sygnatury. Warto dodać, że autor z zasady nie niszczył brudnopisów
jako pierwszej, prowizorycznej, skrótowej wersji prowadzonych zapisków
i stąd też wśród funkcjonujących po dziś dzień zbiorów kronik znajdują się
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Fotografia z kroniki Jana Mazurka – Historyczny zbiór zdarzeń dotyczących Tomaszowa
Lubelskiego od 1939 r. do 1945 r., przedstawiająca na tle Sejmiku Powiatowego manifestację z 13 sierpnia 1944 r. mieszkańców miasta i ludności powiatu tomaszowskiego
połączoną z wyborem władz

i te pierwotne notatki, i czystopisy, które w sumie powielają te same treści,
aczkolwiek ujęte w nieco innej, staranniejszej formie, niekiedy bardziej
rozbudowane objętościowo. Fakt ten może potwierdzić porównanie treści
kronik znajdujących się w Muzeum z trzema kronikami pozostającymi w posiadaniu Krzysztofa Mazurka lub spadkobierców Janiny Pyź-Bednarczyk.
Jan Mazurek dokonywał z zasady opisu wydarzeń i informacji na
bieżąco lub z minimalnym opóźnieniem do zaistnienia faktu, używając do
tego celu zeszytów w dwu formatach – A3 i A5, niekiedy własnoręcznie
wykonanych i oprawionych w tekturę, niekiedy bez paginacji, z kartami
czystymi, w linię, lub strony z kartonu, jak np. do albumów. Zdarzało się
rzadko, że autor do wcześniej już napisanych tekstów dodawał w późniejszym czasie krótkie dopiski na marginesie lub pod notatką. Zwykle dotyczyło to negatywnie zweryfikowanych osób, np. w przypadku niejakiego
Stefana Nitkiewicza – dyrektora szkoły ukraińskiej i znanego szowinisty
– dopisek „czarne podniebienie” czy dopisek pod fotografią tomaszowskiego ziemiaństwa „błękitna krew”. Kilka innych, nie mniej kąśliwych
osobistych epitetów, znalazło się w treści biografii.
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BRAKI I SŁABOŚCI KRONIK JANA MAZURKA
Przy bliższym i dokładniejszym zapoznaniu się z całokształtem spuścizny
kronikarskiej Jana Mazurka nietrudno jest zauważyć w niej pewne braki,
słabości i niedociągnięcia. Koronnym zarzutem może być fakt, że podane
w kronikach informacje nie zostały wyselekcjonowane, uporządkowane
oraz zweryfikowane. Podjęty przez autora zapisków zamiar napisania
i ukazania wszystkiego, i to za wszelką cenę, uchwycenia różnorodnego
rodzaju zdarzeń, często odległych w czasie oraz odmiennych tematycznie,
niezależnie od ich wagi i znaczenia, zdecydowanie wziął górę i w konsekwencji negatywnie zaważył nie tylko na merytorycznej wartości, ale
i wewnętrznej kompozycji oraz spójności kronik.
Kolejną słabością jest fakt, że autor w znakomitej większości przypadków
nie podaje źródeł pochodzenia zamieszczonych w kronikach informacji,
co wydatnie zubaża dokonywane zapiski w warstwę dokumentacyjną.
Godzi się jednak zauważyć, że także Zygmunt Klukowski, a i doktor Janusz
Peter w kronikach dotyczących lat okupacji, ze zrozumiałych przyczyn,
także nie ujawniali swych informatorów. Czytając uważnie kroniki Jana
Mazurka, można się jedynie domyślać, że treść wielu zamieszczonych
w nich zapisków pochodzi z własnych obserwacji oraz z rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami Tomaszowa, a w tym z tymi będącymi
już w sędziwym wieku27. Ponadto wiele wiadomości autor zaczerpnął
z wydawanych za jego życia czasopism, np.: „Ziemia Tomaszowska”,
„Promień”, z opracowania Józefa Serugi Krwawy dzień w Tomaszowie
Ordynackim, wykorzystał też treść aktu erekcyjnego Gimnazjum i Sejmiku
oraz sięgnął do opracowania ks. Kwiatkowskiego i ksiąg metrykalnych28.
Dla zapisków wydarzeń prowadzonych przez Jana Mazurka co najmniej
przez okres 60 lat przyjęła się nazwa „kroniki”, co zresztą wielokrotnie
sugeruje sam autor w tytułach poszczególnych tomów. Należy jednak
zauważyć, że jest to określenie mylące, a w każdym razie jakby nieco na
wyrost i nieścisłe, ponieważ na takie miano zasługują dzieła historyczne
okresu przednaukowego, zawierające zapisy różnorodnych wydarzeń lub
wiadomości ułożonych w porządku chronologicznym. Niestety, pozostając
z całym szacunkiem i uznaniem dla wiekopomnego dzieła i działalności
naszego lokalnego dziejopisa, tej zasady i warunku Jan Mazurek nie spełnia,
co zresztą w niczym mu nie uchybia i bynajmniej nie umniejsza wartości
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jego dokonań. Nie na samej ścisłości nazwy bowiem czy zgodności tytułów z faktyczną zawartością treści polega znaczenie dzieła życia Jana
Mazurka, z którego od wielu lat pełnymi garściami czerpią informacje
wszyscy potrzebujący.
Przy lekturze kronik Jana Mazurka łatwo zauważyć, że poszczególne
zapisy różnią się od siebie znacznie wartością merytoryczną, a w szczególności początkowe notatki zamieszczone w kronikach wyraźnie wskazują, że autor jeszcze w niedostatecznym stopniu opanował język polski,
operuje nim nieporadnie, ale wciąż szlifuje go przez wyjątkowo aktywne
czytelnictwo, poczynione zaś postępy są znaczące i łatwo zauważalne
w końcowych tomach kronik. Niekiedy zapiski kronikarskie zawierają
jednak ewidentne błędy29. Ponadto w tematyce i zapisach kronikarskich

27
Jan Mazurek odwołuje się do wspomnień tomaszowian w starszym wieku, pisząc np.
w jednej z notatek: „Mówili starzy ludzie, że jak szli na roraty w grudniu 1850 roku, to wilki
gryzły na rynku pniaki, na których rzeźnicy na co dzień rąbali mięso”, Dzieje miasta Tomaszowa
Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego od 1960 do 1962 roku, H/575/MT.
28
Kronika miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz zdarzeń i wypadków ważniejszych na świecie i w
Polsce, MT/107/Bc.

29
Np. w zapisie z 24 czerwca 1944 r. autor podaje, że „dnia 2 czerwca 1944 r. w czasie
bitwy POW z Ukraińcami w gminach Jarczów, Łaszczów zginęło wielu młodych chłopców
z Tomaszowa Lubelskiego”. Autor przeniósł tu mechanicznie informację i nazewnictwo z roku
1918, tuż po zakończeniu I wojny światowej, na 1944 rok. W rzeczywistości walki z UPA toczyły oddziały AK i BCh. W zapisie dotyczącym akcji rozbicia tomaszowskiego PUBP przez
pododdział WiN „Kostka” Jan Mazurek nadał temu charakter czynu „bandyckiego”. Dziś
postrzeganie i ocena oraz motywacja tej akcji jest zasadniczo odmienna. Pod datą 13 sierpnia
1931 r. Jan Mazurek zamieszcza informację o napadzie na ambulans pocztowy w rejonie
Szkociego Dołu, przypisując sprawstwo podwójnego morderstwa i rabunku kilku kryminalistom, podczas gdy napadu, który miał charakter ekspropriacyjny, dokonała bojówka OUN.
Ponadto błędnie w kronice datowana jest manifestacja przed Sejmikiem – na 30 lipca 1944 r.,
podczas gdy w rzeczywistości miała miejsce 13 sierpnia 1944 r. Podobnie autor bez należytego
rozeznania przypisał „oddziałowi petlurowców” dokonanie w sierpniu 1920 r. pogromu na
tomaszowskich Żydach. Ta pożałowania godna akcja była dziełem oddziału kozaków esauła
Wadima Jakowlewa. Kilka pomyłek wiąże się z opisem wizyty Naczelnika Państwa i Marszałka
Polski Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie. Miała ona miejsce 20 marca 1921 r., a w defiladzie
nie brała udziału piechota, lecz wyłącznie kawaleria i 6. Dywizjon Artylerii Konnej, którego
autor nie wymienia. Po zakończeniu uroczystości J. Piłsudski pojechał nie do Zamościa, lecz
do Tarnopola. Także wizyta w Tomaszowie nie miała charakteru politycznego, związanego
rzekomo z akcją rewindykacji cerkwi. Z kolei w zapisku z 12 marca 1944 r. Jan Mazurek podaje, że: „o godzinie 7 wieczorem rozeszła się po Tomaszowie wieść, że na nasze miasto idzie
banda ukraińska tzw. rzezaków, którzy na Wołyniu mordowali Polaków. Popłoch się zrobił
ogromny, ludność przez całą noc nie spała, każdy był ubrany i nie ważył się spać. Rankiem
się wyjaśniło, że była to co prawda banda w sile ok. 1000 ludzi i szła na Narol”. Okazało się,
że w rzeczywistości chodziło tu o rajd dywersyjny Zgrupowania Partyzanckiego Obwodu
Sumskiego – późniejsza 1. Ukraińska Dywizja Partyzancka im. Kowpaka, pod dowództwem
ppłk. Petra Werszyhory. Zgrupowanie to, liczące 4 bataliony strzeleckie, kompanię minerów,
szwadron kawalerii, baterię armat 76 mm, pluton zwiadu oraz oddział sanitarny i gospodarczy – po sforsowaniu Bugu w rejonie Sokala pokonało linię kolejową między Lubyczą a Rawą
Ruską i przemieściło się do Puszczy Solskiej. Treść zapisków Jana Mazurka zgodna jest co do
liczebności zgrupowania i co do daty, natomiast samo sformułowanie „banda rzezaków” może
budzić kontrowersje. Podobnie rzecz się ma z notatkami z 17 czerwca 1943 r. i 18 czerwca
1944 r., kiedy to autor odnotowuje, że „Do Tomaszowa zjechało moc żandarmerii i wojska
niemieckiego, które podejmie akcję tępienia »band leśnych« w lasach biłgorajskich i tomaszowskich”. W rzeczywistości chodziło o akcje przeciwpartyzanckie: „Werwolf” i „Sturmwind”.
Niedoinformowanie wynikające z sytuacji panującej podczas wojny i okupacji powodowały
tego typu przekłamania, stąd trudno obwiniać tomaszowskiego kronikarza o świadome fałszowanie opisu zdarzeń i faktów.
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Jana Mazurka są „białe plamy”. Autor np. całkowitym milczeniem pomija
sport, organizacje polityczne, ich działalność na terenie Tomaszowa oraz
postacie działaczy. W kilkuzdaniowych notatkach, rozproszonych w tekstach poszczególnych kronik, wspomina np. o tomaszowskich harcerzach,
organizacji „Strzelec” i TG „Sokół” założonych 10 października 1924 r.,
Związku Rezerwistów, władzach gminy żydowskiej, przy czym jego opinie
odzwierciedlają jedynie potoczną wiedzę o żydowskiej społeczności miasta.
Ponadto wymienia kilkakrotnie III batalion 9. Pułku Piechoty Legionów,
stacjonujący w Tomaszowie, w notatce z 3 maja 1922 r. informuje o udziale
w uroczystościach rocznicowych oddziałów konnych i pieszych Policji
Państwowej, o Stowarzyszeniu Młodzieży Katolickiej, Związku Inwalidów
Wojennych, Lidze Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Bezpartyjnym
Bloku Współpracy z Rządem, Lidze Morskiej i Kolonialnej, Towarzystwie
Łowieckim, Stowarzyszeniu Resursa Obywatelska, Związku Legionistów,
Związku Oficerów i Podoficerów rezerwy oraz Rodzinie Policyjnej. Niestety,
nie podaje bliższych informacji i nie zagłębia się w szczegóły o tych stowarzyszeniach i organizacjach. Jedynie Ochotniczej Straży Ogniowej oraz
Związkowi Rzemieślników i Kupców Polskich poświęca odrębne, szersze opracowania. W treści kronik nie znajdują odbicia przełomowe dni
1918 r., związane z przejęciem władzy, rozbrojeniem austro-węgierskiego
garnizonu czy też operacją „Burza” w 1944 r. W zasadzie nawet trudno
dziwić się wskazanym brakom i słabościom kronik, gdyż autor nie tylko
nie posiadał merytorycznego, profesjonalnego przygotowania do przyjętej roli dziejopisa (a stąd i umiejętności posługiwania się warsztatem
naukowo-badawczym) ale też wykształcenia ogólnego. Dlatego zapewne
w prowadzonych zapiskach Jan Mazurek nie przywiązywał zasadniczego
znaczenia do zachowania chronologii zdarzeń, a tytuły poszczególnych
kronik są bardzo często sformułowane „na wyrost”, zaś zawarta w nich
treść nie wyczerpuje założonego tematu i grzeszy powierzchownością ujęcia. Z wymienionych względów kroniki czyta się wprawdzie z rosnącym
zainteresowaniem i uwagą, ale profesjonalny historyk zapewne z dużą
dozą słuszności oceni ogólnie całość jako „ogród ale nie plewiony” lub
„cudowne rzeczy pomieszanie”. Jeśli chodzi natomiast o wartość merytoryczną kronik w ich części okupacyjnej, to wyraźnie zaciążył na nich brak
szerszych bezpośrednich kontaktów z podziemiem niepodległościowym,
co skutkowało brakiem dostatecznego poinformowania. Z tych powodów
korzystanie z kronik Jana Mazurka i powoływanie się na nie, jako na
w pełni wiarygodny materiał źródłowy, wymaga przynajmniej podstawowej znajomości tematu, nadzwyczaj ostrożnego podejścia i starannej
weryfikacji zawartych w nich informacji.
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NA CZYM POLEGA WARTOŚĆ KRONIK JANA MAZURKA?
Mimo wykazanych uprzednio braków i słabości kronik Jana Mazurka,
które mogą budzić i budzą wiele wątpliwości, a sama treść siłą rzeczy
jest subiektywna, to jednak dostarczają one ogromnego i szczegółowego
zasobu wiadomości, interesujących faktów i informacji o zdarzeniach nie
tylko w wymiarze lokalnym, niezwykle ważnych jednak głównie dla dziejów miasta. Jest to swego rodzaju cenny dokument epoki, a dodatkowej
wartości dodają mu zamieszczone w tekście krytyczne komentarze autora
jako doświadczonego już życiem człowieka. Mimo to że zapiski wyszły
spod ręki jedynie historyka amatora i regionalisty, stworzone przez niego
dzieło w masie zebranych informacji zawiera niezwykle cenne szczegóły,
które nie zostały odnotowane i utrwalone w żadnych innych dokumentach
archiwalnych. Na wyjątkową uwagę zasługują przedstawione w kronikach opisy zdarzeń odnoszących się do okresu poprzedzającego bezpośrednio I wojnę światową i jej odgłosów w Tomaszowie, ostatnich chwil
pokoju przed wybuchem II wojny światowej, pobytu Armii Czerwonej
w Tomaszowskiem w 1939 r., bitew pod Tomaszowem we wrześniu 1939 r.
i okupacji niemieckiej. Godzi się zauważyć, że nie działały wówczas ani
polskie urzędy, ani instytucje, prasa, radio i stąd treść odnotowanych
w kronikach zdarzeń siłą rzeczy nabrała wymiaru i wartości dokumentu
historycznego dla lokalnego obszaru.
Do cennych fragmentów kronik Jana Mazurka należą także opisane
przez autora wspomnienia przekazane przez starszych wiekiem tomaszowian, zapewne zachowane od pokoleń w ustnej tradycji, i chociaż autor
nie podaje danych swych interlokutorów, to notatki te mają nadzwyczajną
wartość dla etnografów i regionalistów30. Tych i wielu innych obrazów
z życia Tomaszowa, nakreślonych piórem przez tomaszowskiego dziejo30
Do tego typu zapisków należą bardzo liczne dłuższe i krótsze notki dotyczące tomaszowskich
tradycji i zwyczajów świątecznych rozproszone w poszczególnych tomach wszystkich kronik
Jana Mazurka. Autor m.in. wymienia i opisuje zapusty, popielec, szopkę, „Djalog”, gwiazdę,
kozę, herody, kolędników, szczodraki i inne święta roku liturgicznego z charakterystycznymi
dla Tomaszowa formami ich obchodów. Jan Mazurek na kartach swych kronik z ogromnym
żalem i nostalgią podsumowuje: „A ileż to jeszcze pięknych zwyczajów z lat dawnych dziś
zaniechano, których już mało kto z nas pamięta, a ile jeszcze się zmienić może – to tylko
Bóg raczy wiedzieć”. Prorocze słowa, które z dystansu lat można dziś potwierdzić w całej
rozciągłości. Kronikarz powraca m.in. do dziś już zupełnie nieznanej, a kiedyś powszechnie
praktykowanej w Tomaszowie w latach 1810–1839, uświęconej prawem zwyczajowym tradycji
stosowanej w codziennym życiu. W tych czasach do powszechnych należał zwyczaj, że miejscowy proboszcz wraz z wójtem i radnymi oraz świadkami państwa młodych „udawali się
pod dom gminny (magistrat) i przed wejściem głównym ogłaszali zapowiedzi, oznajmiając,
że pan N. i panna N. mają zamiar wejść związek małżeński, a zaś po spisaniu stosownego
aktu, odpis takowego przybijano na drzwiach głównego wejścia, gdzie znajdować się miał aż
do wyjścia trzeciej zapowiedzi” – Kronika miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz zdarzeń i wypadków
ważniejszych na świecie i w Polsce, MT/107/Bc.
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pisa, nigdy i nigdzie nie odnotowano w annałach miasta. Jan Mazurek
dzięki swemu uporowi i pasji oraz wrodzonej pracowitości i zainteresowaniom ocalił i zachował je dla potomnych. Zatrzymał na kartach swych
kronik ulotne obrazy i klimat życia dawnego Tomaszowa, którego losy,
jako jednego z wielu prowincjonalnych miasteczek II RP, w różnych jego
przejawach nie miały najmniejszych szans na znalezienie się w treści opisów ważnych autorów i jeszcze ważniejszych ich dzieł. Stąd też całokształt
dokonań Jana Mazurka, pomimo wszystkich słabości jego kronik, stanowi
ważny i bezcenny wkład i przyczynek do poznania historii miasta i jego
mieszkańców. Godzi się także dodać, że kronikarskie zapiski stanowią
cenne uzupełnienie oficjalnych dokumentów urzędowych i akt różnych
instytucji, a w wielu wypadkach są wyjątkowym – bo jedynym – źródłem
wiedzy o życiu lokalnej społeczności w sytuacji, gdy te urzędy i instytucje
nie funkcjonowały lub wytworzone przez nie akta i dokumenty zostały
zniszczone. Jan Mazurek zebrał w ciągu swego życia olbrzymi, imponujący objętością oraz zawartością treści i niezwykłą różnorodnością tematyczną materiał faktograficzny, w dodatku z rzadkimi analogiami tego
typu działalności. Jego kroniki zawierają multum spraw i rzeczy często
zupełnie dziś już nieznanych i zapomnianych, zaś wiele z nich należy do
wręcz unikalnych, ukazujących funkcjonowanie miasta i egzystencję jego
mieszkańców w przeróżnych wymiarach i obszarach aktywności.
Warto przy tym dodać, że nawet wskazane wcześniej błędy i słabości
kronik – zarówno te merytoryczne, jak i kompozycyjne – bynajmniej nie
stanowiły przeszkody dla wielu autorów, ludzi nauki oraz osób prywatnych, aby korzystać z nich jeszcze za życia autora i bardzo często
powoływać się na nie oraz cytować je w różnego rodzaju pracach, opracowaniach badawczych, pracach dyplomowych, monografii Tomaszowa,
w licznych artykułach prasowych, „Roczniku Tomaszowskim” i innych
materiałach oraz by traktować tomaszowskie kroniki jako wiarygodne
źródło wiedzy o przeszłości miasta31. Fakt ten wystawia dobrą ocenę
i nobilituje kroniki Jana Mazurka, które od wielu lat weszły do obiegu
naukowego i znalazły tam godne miejsce. Do korzystających z kronik
Jana Mazurka należą także m.in. regionaliści, dziennikarze, autorzy prac
magisterskich. Jan Mazurek bardzo chętnie udzielał im też bezpośrednio
wszelkiego rodzaju informacji, poszerzając treść kronik lub je uzupełniając. A trzeba wiedzieć, że miał on wyjątkową pamięć do dat, ludzi
i wydarzeń. Między innymi z jego kronik i wiedzy korzystali po II wojnie
tomaszowscy Żydzi poszukujący swych rodzin, fotografii i informacji
o najbliższych i losach swego majątku32. Jan Mazurek nikomu nie odmawiał pomocy i dostępu do swego dzieła, a kiedy kroniki znalazły swe
Wypowiedź Janiny Pyź-Bednarczyk...
Tamże. Jak podała córka autora, Jan Mazurek opierał się zarówno na dokonywanych
zapiskach, jak i na bardzo dobrej pamięci.

Strona 7 Kroniki miasta Tomaszowa i rodzinnej, t. VIII–IX–X z 1924 r., zawierająca opis
tradycji związanych z zapustami
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miejsce w Muzeum Regionalnym, tam także nie stawiano przeszkód w ich
udostępnianiu. Niestety, skutki tego okazały się opłakane – wycinano całe
stronice zapisków z poszczególnych tomów kronik, wyrywano fotografie,
a do treści notatek dopisywano nie tylko niepotrzebne, ale wręcz błędne
komentarze oraz rzekome sprostowania, podając w ten sposób w wątpliwość rzetelność autora i nie dowierzając jego wiedzy.
Jan Mazurek za swego życia nie wydał żadnych dyspozycji co do
dalszych losów kronik, których poszczególnymi tomami obdzielił rodzinę.
Przestrzegał jedynie, by nie zostały one zmarnowane i zaprzepaszczone.
Dziś, po upływie 30 lat od jego śmierci, po ponad 90 latach od zapoczątkowania prowadzenia zapisków kronikarskich oraz po wielu latach
intensywnego korzystania z nich jako z materiałów źródłowych, ich stan
uległ i ulega nadal powolnej destrukcji. Blaknie treść zapisków, zanika
czytelność, żółknie i kruszy się papier. Stąd też zachodzi pilna konieczność digitalizacji zarówno kronik znajdujących się w Muzeum, jak i tych,
które pozostają w posiadaniu rodziny autora. W tej mierze na uznanie
i poparcie zasługuje inicjatywa podjęta i realizowana przez dyrektora
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego, zmierzająca do
zeskanowania całości dorobku kronikarskiego Jana Mazurka i udostępnienia go potrzebującym w formie nośników elektronicznych, ale także
umieszczenia kserokopii w zbiorach biblioteki. Wydaje się jednak, że tak
bogata, różnorodna i cenna spuścizna kronikarska tomaszowskiego dziejopisa, jako wyjątkowe na tę skalę zjawisko społeczno-historyczne, które
tu zostało zaledwie zarysowane, zasługuje i czeka na swego odkrywcę
z prawdziwego zdarzenia. Jego rolą i zadaniem byłoby przeprowadzenie
gruntownej, profesjonalnej analizy naukowej całości kronik oraz edycja
stosownego opracowania na ten temat. Wymagać to będzie jednak bezpośredniego dostępu do wszystkich kronik, niezależnie od tego, w czyich
rękach się one znajdują. Winniśmy to Janowi Mazurkowi jako autorowi
kronik, gdyż niezależnie od przyświecającej mu motywacji, konsekwentne
prowadzenie przez 60 lat zapisów wszelkich wydarzeń, które miały miejsce
w Tomaszowie i okolicy, zaowocowało powstaniem wyjątkowo bogatego
zbioru unikalnych materiałów dokumentujących całokształt życia miasta
i jego mieszkańców. Autor, dzięki swej benedyktyńskiej pracy, przybliżył
następnym pokoleniom ogromny i szczegółowy zasób wiedzy o historii
Tomaszowa, funkcjonowaniu miasta i życiu zamieszkującej je społeczności
w wielu sferach i wymiarach, i to nie z punktu widzenia przedstawiciela
elity, lecz przeciętnego członka wspólnoty miejskiej. Autor dostarczył także znaczącej ilości cennych materiałów do wykorzystania zarówno przez
regionalistów, etnografów oraz do prowadzenia badań naukowych, jak
i publicystów, co w sposób wyjątkowy sprzyja lepszemu poznaniu naszej
przeszłości i promocji Tomaszowa.
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(Tomaszów Lubelski)

WŁADYSŁAW VOGELGESANG
– TOMASZOWSKI DZIAŁACZ SPORTOWY

W historii tomaszowskiego sportu, oprócz oczywistych osiągnięć zawodników, dużą rolę odegrało liczne grono działaczy sportowych – ludzi,
którzy ogarnięci pasją działania poświęcali swój czas i umiejętności dla
sportowego rozwoju naszego miasta. Wśród nich niewątpliwie należy
wyróżnić Władysława Vogelgesanga, sportowca, działacza i kronikarza
tomaszowskiego sportu.
W grudniu 2001 r. w cyklu „Ludzie tomaszowskiego sportu” przedstawiłem na łamach gazety samorządowej „ReWizje Tomaszowskie” sylwetkę
Władysława Vogelgesanga. Swój artykuł rozpocząłem takimi słowami:
W dniach, kiedy w naszym mieście rozgrywane są mecze ligowe piłki siatkowej czy
nożnej, wielu przechodniów może spotkać na drodze prowadzącej do stadionu szczupłą sylwetkę starszego pana z nieodłączną laseczką w ręku, który podąża na mecz, by dopingować
naszych sportowców. To pan Władysław Vogelgesang, niegdyś zawodnik, później sędzia
i organizator sportu, zawsze kibic, a od wielu lat niestrudzony dokumentalista i kronikarz
sportu tomaszowskiego.

Władysław Vogelgesang urodził się 2 lutego 1922 r. jako syn Leona
i Antoniny z Ochenduszków. Dzieciństwo i młodość przeżył w swoim
rodzinnym mieście. Tu ukończył szkołę podstawową, a później w 1937 r.
3-letnią Spółdzielczą Szkołę Wieczorową. Szkoła ta mieściła się przy ulicy
Kościuszki, tam gdzie obecnie są budynki byłego RDP. Już w szkole podstawowej wstąpił do harcerstwa, a następnie do Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół” i do Powiatowego Związku „Strzelec”, który miał swą siedzibę
w budynku obecnie zajmowanym przez pocztę.
W roku 1939 od maja do lipca był uczestnikiem Centralnego Obozu
Szkoleniowego, typu wojskowego, zorganizowanego przez Główną Komendę
Przysposobienia Wojskowego i Główny Urząd Wychowania Fizycznego.
Obóz szkoleniowy w Wólce Profeckiej koło Puław był przeznaczony wyłącznie dla młodzieży z rodzin wojskowych i policyjnych. Ponieważ ojciec
pana Władysława był zawodowym oficerem, wśród około 1800 młodych
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dziewcząt i chłopców z całej Polski znalazł się i on. Kursanci po przeszkoleniu mieli na wypadek wojny zostać wcieleni do czynnej służby wojskowej,
ale na zakończenie komendant obozu ogłosił, że z racji młodego wieku
będą brani pod uwagę w latach następnych.
W czasie działań wojennych ojciec pana Władysława po rozbiciu
Dywizji Wileńskiej dostał się do niewoli radzieckiej i został wywieziony
za Ural, gdzie jako ślusarz pracował w fabrykach zbrojeniowych i skąd
już nie powrócił.
Od początku okupacji z racji brzmienia swego nazwiska wielokrotnie
wraz z rodziną był namawiany do podpisania niemieckiej listy narodowej, czego kategorycznie i konsekwentnie odmawiał. W latach 1940–1941
pracował jako kelner w restauracji Zygmunta Kowalskiego. W maju
1942 r. został wcielony do brygady roboczej „Baudienst Abteilung”, która
kwaterowała w budynku przy ulicy Zamojskiej naprzeciw dworca PKS.
Junacy reperowali drogę do Łaszczowa, budowali magazyny zbożowe
w Bełżcu i Zamościu. Prowadzili także prace melioracyjne w Rachaniach.
W sierpniu 1942 r. całą grupę wywieziono do Dęblina i zatrudniono przy
budowie parowozowni i toru kolejowego Dęblin–Radom. W Dęblinie
był to właściwie obóz pracy za drutami kolczastymi, z eskortą do pracy
i z pracy. Ponieważ namowy do podpisania volkslisty ciągle się nasilały,

wraz z kilkoma kolegami podjął decyzję ucieczki. Po dwóch tygodniach
pieszej wędrówki – wyłącznie nocami, w obawie przed schwytaniem przez
żandarmerię niemiecką – dotarł do Narola, Łowczy i Płazowa – rodzinnych
stron swego ojca, gdzie zaopiekowała się nim rodzina. Tu 10 października
został zaprzysiężony przez Jana Kałużę ps. „Ciocha” w obecności Mariana
Zuchowskiego ps. „Wróbel” i przyjął pseudonim „Ptak”. Taką informację
W. Vogelgesang zamieścił w swoim życiorysie i nie budzi ona wątpliwości pod względem merytorycznym, z jednym wszakże zastrzeżeniem:
Marian Zuchowski, pierwszy organizator ruchu oporu na terenie Narola,
miał pseudonim „ornitologiczny”, ale trochę bardziej ambitny – „Orlik”.
Po zaprzysiężeniu zaczął pełnić służbę jako łącznik pomiędzy Rejonem
V – Narol i okolice, a Rejonem VI – Tomaszów Lubelski.
W pierwszych dniach stycznia 1943 r. zdecydował się na powrót
do Tomaszowa i podjął tu pracę u znanego cukiernika pana Czesława
Piątkowskiego przy wypieku ciastek i wyrobie lodów. W tym czasie do
Tomaszowa przyjechał Chorwat niemieckiego pochodzenia, Josef Nirsz,
który otworzył cukiernię i kawiarnię przy ulicy Lwowskiej naprzeciw biurowca PSS. Ponieważ brakowało fachowców z tej branży, administracyjne
władze niemieckie nakazały panu Władysławowi podjęcie pracy u Nirsza.
Po pewnym czasie pan Władysław odkrył, że w magazynach, obok artykułów żywnościowych, niemiecki cukiernik przechowywał znaczne ilości
amunicji i granatów, których nie był w stanie doliczyć się, jako że prawie
zawsze był na dobrym rauszu, a po drugie – co kilka dni otrzymywał
nowe dostawy od wracających z frontu żołnierzy. Systematycznie więc pan
Władysław podbierał mu tak poszukiwane przez partyzantów artykuły
i sukcesywnie je przekazywał, tym łatwiej że mógł się swobodnie poruszać
w obrębie miasta i okolic, co zapewniała mu specjalna przepustka wydana
jako zaopatrzeniowcowi. Mimo iż w tym czasie został przeniesiony administracyjnie z Rejonu V – Narol do VI – Tomaszów, to nadal pełnił funkcję
gońca, zwiadowcy i łącznika. 22 maja 1944 r. był świadkiem i uczestnikiem
obrony AK przed napadem UPA na Narol. Aż do wyzwolenia brał udział
w różnych akcjach Ruchu Oporu.
W dzień po wyzwoleniu Tomaszowa, tj. 22 lipca 1944 r., na skutek donosu
do Komendantury Miasta, że podpisał volkslistę i szkodził Polakom, został
aresztowany w domu i doprowadzony do Komendantury Radzieckiej, która
mieściła się w budynku obecnego MOPS. Po trzech tygodniach siedzenia
w piwnicy tego budynku i ciągłych przesłuchaniach w dzień i w nocy
został oczyszczony z fałszywych zarzutów i za poręczeniem szanowanych
mieszkańców naszego miasta został zwolniony.
Po wojnie wrócił do sportu jako zawodnik i organizator imprez. 1 maja
1946 r. wygrał organizowany przez Komendę Powiatową „Służba Polsce”
bieg dla uczczenia Święta Pracy na trasie Tarnawatka–Tomaszów Lubelski,
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za co otrzymał dyplom i modrzewiową kasetkę. Później wielokrotnie
uczestniczył w biegach na różnych dystansach w Zamościu, Chełmie,
Hrubieszowie, Biłgoraju, Lublinie i wielu innych miejscowościach. Pracując
najpierw jako referent Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego, a później jako Inspektor Powiatowego Urzędu Kultury Fizycznej
i Turystyki, ukończył liczne kursy i szkolenia, m.in. 6-miesięczny kurs
w Warszawie i roczny w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego
we Wrocławiu. Łącznie na kursach spędził blisko 3 lata.
W roku 1945 pan Władysław reaktywował działalność LKS „Tomasovia”.
Z jego inicjatywy władze administracyjne przekazały przedwojenny budynek
„Sokoła” wraz z całym terenem klubowi „Tomasovia”. Klub, który nosił
wtedy nazwę „Spójnia”, zyskał bazę sportową – oprócz sali 20 × 10 m,
także boisko do piłki nożnej, siatkówki i strzelnicę sportową. Po dopełnieniu niezbędnych formalności klub został zarejestrowany, a pan Władysław
wszedł w skład pierwszego powojennego zarządu „Tomasovii”. W roku
1957 założył Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Ognisko „Znicz”.
Był też założycielem 15 kół sportowych. Z jego inicjatywy powstało w powiecie m.in. 12 boisk do siatkówki, 10 do koszykówki i 6 do piłki nożnej.
Rok 1957. Obrady plenarne Powiatowej Rady – Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe”.
Na zdjęciu widoczni m.in.: Władysław Vogelgesang – siedzi za stołem pierwszy z lewej, Adolf Koza, Eugeniusz Ceglarz, Czesław Włoch, Wacław Dubski, Marian Drobek

Rok 1952. Sekcja bokserska Szkolnego Klubu Sportowego „Tempo” działająca przy
Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Na
zdjęciu widoczni m.in.: Tadeusz Sienkiel, Józef Kudlicki, Henryk Kuks, Jerzy Jabłoński,
Feliks Żurża, Jan Saczewicz, Władysław Vogelgesang (instruktor) – drugi z prawej,
Ryszard Gilecki (kierownik sekcji)

Oprócz wymienionych wcześniej funkcji był on przewodniczącym Rady
Powiatowej LZS i członkiem ZP ZMW, członkiem Zarządu Ligi Obrony
Kraju, członkiem Zarządu KS „Tomasovia” i Ogniska „Znicz”. Pełnił też
funkcję radnego Powiatowej Rady Narodowej. Był inicjatorem i członkiem
Społecznego Komitetu Budowy Stadionu Sportowego. W roku 1994 należał do grupy entuzjastów, którzy reaktywowali działalność Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokół”. Za swą długoletnią pracę został odznaczony:
Srebrnym Krzyżem Zasługi, Srebrną i Brązową Odznaką LZS, Złotą
Odznaką LOK, Medalem 45-lecia LZS, Medalem 100-lecia Sportu Polskiego,
Medalem za Wybitne Zasługi dla Rozwoju Kultury Fizycznej i Turystyki
i wieloma innymi, a także dyplomami i licznymi listami gratulacyjnymi
od władz centralnych, wojewódzkich i powiatowych.
W swej długoletniej pracy sportowej zdobył uprawnienia instruktora
w piłce siatkowej, koszykowej, ręcznej i boksie oraz wychowania fizycznego. Miał też uprawnienia sędziego II klasy w piłce siatkowej i nożnej oraz
III klasy w tenisie stołowym. Jako sędzia piłki siatkowej był uczestnikiem
ciekawego wydarzenia w historii tomaszowskiej siatkówki. W roku 1961
w nowo otwartej hali „Tomasovii” rozegrano turniej o wejście do II ligi.
Ponieważ wyznaczeni na ten turniej sędziowie nie dojechali, obowiązek wyznaczenia sędziego spadał na organizatorów. Poproszono pana
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Władysław Vogelgesang – tomaszowski działacz sportowy

na emeryturę, ale ze sportem się nie rozstał. Jako że miał wiele wolnego
czasu, zaczął gromadzić materiały dotyczące historii tomaszowskiego
sportu. Będąc uczestnikiem zarówno przedwojennych, jak i powojennych
działań sportowych, wykorzystując osobiste znajomości z ludźmi tomaszowskiego sportu, zgromadził ogromne ilości archiwalnych materiałów
dotyczących sportu. Tej nowej pasji poświęcił ponad 20 lat swojego życia i mimo tragedii rodzinnej, jaka go spotkała (w roku 1987 w wieku
20 lat zmarła jego jedyna córka Renata), oraz pomimo nasilającej się
choroby, która spowodowała duże trudności w mówieniu i poruszaniu
się, ze swej pasji nie zrezygnował. Ta pasja zaowocowała następującymi
opracowaniami:
– Kluby – Koła – Ludowe Zespoły Sportowe 1919–1998,
– Historia 75-lecia powstania i działalności sekcji piłki nożnej TKS „Tomasovia”,
– Historia 75-lecia powstania i działalności sekcji sportowych TKS „Tomasovia”,
– Ludowe Zespoły Sportowe oraz Ośrodki Sportu i Rekreacji 1948–1998,
– Osiągnięcia Sportowe Ośrodków Sportowych, Klubów, Szkół, Ognisk
z Tomaszowa Lubelskiego i okolic,
– Ludzie tomaszowskiego sportu.
Rok 1957. Uczestnicy turnieju tenisa stołowego zorganizowanego przez Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży Socjalistycznej. Na zdjęciu widoczni m.in.: Władysław
Vogelgesang – przewodniczący PKKFiT (stoi w środku z kartką w ręku) i Władysław
Ciągło – przewodniczący ZP ZMS

Władysława o sędziowanie. Ze swego obowiązku wywiązał się znakomicie,
nawet rywale „Tomasovii” nie mieli żadnych zastrzeżeń co do sposobu
prowadzenia zawodów. Jest autorem jedynego w swoim rodzaju opracowania Kronika sportu tomaszowskiego w latach 1919–1998, liczącego blisko
1000 stron, i dwóch albumów zawierających ponad 1100 unikatowych
zdjęć. W sporcie przepracował 17 lat. W roku 1962 został odwołany ze
stanowiska przewodniczącego PKKFiT. Powody tej decyzji są niejasne,
choć w swym życiorysie pan Władysław podaje, że stało się to z przyczyn politycznych, jako że odmówił wstąpienia do PZPR. Podjął wówczas
pracę w tomaszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej, w której pracował aż do
emerytury.
W życiu osobistym pana Władysława zaszły też inne poważne zmiany. W styczniu 1966 r. ożenił się z mieszkanką Tomaszowa panią Zofią
Leńczuk. Kiedy składał w USC wymagane dokumenty, okazało się, że jego
nazwisko zostało nieco spolszczone na Fogelgesang. W związku z tym,
będąc wiernym tradycji rodzinnej, podjął starania o przywrócenie pierwotnej wersji nazwiska. W roku 1970 sprawa zakończyła się pomyślnie.
Co ciekawe, zmiana ta nie dotyczyła jego żony i córki, które pozostały
przy pisowni przez „F”. W roku 1978 po przepracowaniu 45 lat przeszedł

Rok 1958. W pierwszomajowym pochodzie działacze Towarzystwa Krzewienia Kultury
Fizycznej „Znicz” w Tomaszowie Lubelskim. Na zdjęciu widoczni m.in.: Władysław
Vogelgesang – pierwszy z lewej, Edward Maciejko, Antoni Trześniowski, Z. Oksiuta,
Stanisław Ciechaniewicz, Henryk Naszyński
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Za pracę w konspiracji, rozkazem Ministra Obrony Narodowej z dnia
12 lutego 2001 r., został mianowany na stopień podporucznika Wojska
Polskiego, a w roku 2004 na stopień porucznika.
Zmarł 25 grudnia 2009 r. i został pochowany w rodzinnym grobowcu
na cmentarzu parafialnym w Tomaszowie.
BIBLIOGRAFIA
C i s ł o B., Tomaszowianie XX wieku, Tomaszów Lubelski 2002.
T e r e s z c z u k M., Ś l e d ź Z., 90 lat Tomasovii, Tomaszów Lubelski 2013.
W i ś n i e w s k i I., Władysław Vogelgesang, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 25 (284) z 7.12.2001 r.
V o g e l g e s a n g W., Ludzie tomaszowskiego sportu, mps w zbiorach I. Wiśniewskiego.
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Janusz Brodowski
(Tomaszów Lubelski)

BOLESŁAW CISŁO – TOMASZOWSKI
REGIONALISTA. WKŁAD W UPAMIĘTNIENIE
HISTORII MIASTA I REGIONU
To, co robimy, gdzie pracujemy i jak wykonujemy naszą pracę, wpływa także na nasze pozazawodowe zainteresowania. Pracując na rzecz
danej społeczności lokalnej, spotykamy się z ludźmi, poznajemy ich losy,
historię i przeszłość danej miejscowości oraz regionu. Wiedza historyczna
o środowisku pozwala lepiej zrozumieć ludzi w nim żyjących, nawiązywać z nimi kontakty, zjednywać ich do działań, co procentuje trafionymi
inwestycjami i wyróżnianiem się aktywnością pośród innych miejscowości.
Czasami takie zainteresowanie przeszłością przeradza się w hobby, by po
pewnym czasie stać się pasją.
Tak też było w przypadku pana Bolesława Cisły, który przez wiele lat
pracował w Tomaszowie Lubelskim na stanowiskach mających wpływ na
rozwój miasta i powiatu. Zainteresowanie przeszłością tego regionu skłoniło
go do gromadzenia wszelkich materiałów z nim związanych. Z biegiem
lat prywatne archiwum, obejmujące setki notatek i zebranych informacji,
albumy ze zdjęciami oraz kroniki z ważnych wydarzeń w mieście, pękało
w szwach. Skłoniło to Bolesława Cisłę do podzielenia się swoimi zbiorami
z mieszkańcami ziemi tomaszowskiej. Zaczął opracowywać swoje materiały
i tak powstawały książki, tzw. małe formy, wydawane przez Tomaszowskie
Towarzystwo Regionalne im. dr. Janusza Petera, z pomocą sponsorów
i nakładem własnym autora, a także artykuły publikowane w lokalnych
wydawnictwach prasowych. Na przestrzeni lat 1988–2014 opublikował
on 20 książek o tematyce regionalnej i zamieścił w lokalnej prasie kilkaset
artykułów prasowych.
Pan Bolesław w latach 60. i 70., jako dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej oraz przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej i Naczelnik Miasta (stanowiska odpowiadające
obecnie burmistrzowi miasta), przyczynił się w znacznym stopniu do
intensywnego rozwoju Tomaszowa Lubelskiego, a swoimi publikacjami
zaktywizował lokalny ruch regionalny, w pełni więc zasługuje na to, aby
przybliżyć jego osobę Czytelnikom „Rocznika Tomaszowskiego”.
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Bolesław Cisło urodził się 7 kwietnia 1932 r.
w Kolonii Czartowiec w rodzinie chłopskiej jako
szóste z kolei dziecko.
Rodzice moi: Marcin, urodzony w 1892 roku w Podhorcach,
i Katarzyna, urodzona w 1897 roku w Ruszowie k. Zamościa,
pracowali w majątku dworskim w Nadolcach k. Łaszczowa.
Tam się poznali i tam zawarli związek małżeński dnia 9 czerwca
1912 roku w Łaszczowie. Dnia 13 listopada 1922 roku aktem
notarialnym Nr Rep. 37 rodzice moi, finansowo wspierani przez
swoich rodziców, nabyli od p. Chrzanowskich dwie działki Nr
28 i 29 o powierzchni 10 ha, po czym na stałe wraz z moimi
dziadkami przenieśli się do Kolonii Czartowiec, aby tu po
raz pierwszy w życiu podjąć upragnioną pracę na własnym1.

28 maja 1939 r. po ciężkiej chorobie umiera
Bolesław Cisło
ojciec. Naukę w Szkole Powszechnej w Czartowcu
B. Cisło rozpoczął 1 września 1940 r. Jako dziecko był świadkiem wielu
tragicznych wydarzeń wojennych w swojej rodzinnej miejscowości i w jej
pobliżu, które wywarły trwały ślad w psychice młodego Bolesława.

Bolesław Cisło – tomaszowski regionalista...

Rocznik Tomaszowski 4

wydzielić grunt miejski o słabej bonitacji i przeznaczyć go pod budownictwo jednorodzinne.
Tak powstały osiedla mieszkaniowe: „Siwa Dolina I”, „Siwa Dolina II”, „Szkoci Dół” i inne.
Uzyskano kilkaset działek budowlanych, które Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przekazał wieczystym użytkownikom.
W latach 1959–1961 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, kierowany przeze
mnie, był inwestorem dwóch bloków mieszkalnych w centrum miasta – obecnie Osiedle Andersa, zrealizowanych z nadwyżki budżetowej powiatu, chociaż wiadomym było, że jedynym
gwarantem szybkiego i znaczącego rozwoju budownictwa mieszkaniowego było budownictwo
spółdzielcze. Ambicją moją było powołanie takiej spółdzielni, do czego doszło w 1961 roku.
To dzięki Spółdzielni Mieszkaniowej oraz energicznym działaniom jej pierwszych prezesów, tj.
Pana Stefana Żurowskiego, Jana Malca i innych, oraz zapewnieniu przez Wydział Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej odpowiednich terenów pod budowę bloków – miastu w tamtych
latach i terminie późniejszym przybyło ponad 1800 mieszkań. Problem mieszkaniowy został
bardzo poważnie złagodzony. Na początku lat 1960. jako kierownik Wydziału zleciłem wykonanie trwałego uporządkowania wszystkich grobów i kwater wojennych żołnierzy Wojska
Polskiego z okresu II wojny światowej, rozsianych po całym powiecie3.

Doświadczywszy w latach dzieciństwa i młodości wielu rozterek, goryczy i upokorzeń –
już wówczas przyrzekłem sobie, że jeśli przeżyję, dorosnę i usamodzielnię się – będę uczciwie
pracować tak, aby jak najrzetelniej służyć społeczeństwu, mieć poczucie, że jest się potrzebnym2.

W roku 1952 ukończył Liceum Ogólnokształcące im. hetmana Stefana
Czarnieckiego w Tyszowcach, do którego codziennie chodził piechotą
z oddalonej o 5 km Kolonii Czartowiec. W czasie pobierania nauki pracował także w rodzinnym gospodarstwie, a uczył się wieczorami przy
lampie naftowej. Po zdaniu matury w październiku 1952 r. podjął pracę
jako referent personalny w Krakowie. 27 grudnia 1952 r. ożenił się ze
Stanisławą Piwińską z sąsiedniej wsi Soból. Młodzi zamieszkali razem
w Krakowie, ale już w grudniu 1953 r. z powodu utraty mieszkania powrócili do Tomaszowa, gdzie Bolesław Cisło od 1 stycznia 1954 r. podjął
pracę w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej (odpowiednik dzisiejszego starostwa). 1 lipca 1956 r. został powołany na zastępcę przewodniczącego Powiatowej Komisji Planowania Gospodarczego. 1 czerwca 1958 r.
został kierownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
PPRN, gdzie pracował do 31 stycznia 1962 r. Pracując na tym stanowisku,
zdobywał wiedzę o mieście i powiecie oraz o nurtujących je problemach
społeczno-gospodarczych.
W Tomaszowie wręcz tragicznie przedstawiała się sytuacja mieszkaniowa. Trzeba było
podejmować konkretne działania. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej postanowiło
1
B. C i s ł o, Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich, Tomaszów Lubelski 1995, mps
w zbiorach autora.
2
Tamże.
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1 lutego 1963 r. został pierwszym dyrektorem nowo powstałego
Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.
28 grudnia 1967 r. na sesji Miejskiej Rady Narodowej został wybrany na
przewodniczącego Prezydium MRN w Tomaszowie (odpowiednik dzi3

Relacja ustna B. Cisły z 3 marca 2015 r., mps w zbiorach autora.
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siejszego burmistrza miasta), które to stanowisko pełnił do 23 listopada
1971 r., tj. do czasu objęcia funkcji sekretarza Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej. W roku 1976 został Naczelnikiem Miasta Tomaszów Lubelski
i pracował na tym stanowisku do 1979 r.
Wydaje się, że okresu mego „naczelnikowania” nie zmarnowaliśmy: ani miasto, ani ja.
Mimo braków środków finansowych udało się nam zgazyfikować miasto – jako pierwsze
w województwie zamojskim, nie wyłączając Zamościa, rozwinąć na szeroką skalę budownictwo mieszkaniowe blokowe i indywidualne na nowo utworzonych osiedlach, np. „Borki”,
rozpocząć budowę szeregu obiektów użyteczności publicznej, jak: przedszkole i żłobek przy
ul. Chocimskiej, Dom Kombatanta czy Rejonowej Strażnicy Strażackiej, dla których (we
wszystkich przypadkach) pełniłem funkcję przewodniczącego społecznych komitetów budowy,
albowiem wszystkie one budowane były w ramach tzw. czynów społecznych. […] Pracownicze
Ogrody Działkowe, rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej (ujęcie wody i oczyszczalnia ścieków
oddane zostały do użytku w 1975 r.), dziesiątki urządzonych i zagospodarowanych nowych
ulic, tysiące metrów kwadratowych wybudowanych nowych chodników, zmiana oświetlenia
miasta, a także estetyczne jednolite oznakowanie ulic i szereg innych spraw – to sukces mój
i ludzi, z którymi współpracowałem4.

W roku 1978 ukończył studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W latach 1979–1984 pracował na stanowisku
dyrektora Biura Organizacyjno-Prawnego i Kadr Urzędu Wojewódzkiego
w Zamościu. Pogarszający się stan zdrowia spowodował, że powróciwszy
do pracy w Tomaszowie, po 6 latach, 1 stycznia 1990 r., przeszedł na rentę
inwalidzką. Choroby nie omijały pana Bolesława. Po przebytym zawale
i problemach z nerką w listopadzie 1993 r. doznał wylewu, który do dnia
dzisiejszego pozostawił skutki. Państwu Cisłom urodziło się dwoje dzieci:
córka Anna i syn Andrzej, którzy wraz ze swoimi rodzinami mieszkają
w Tomaszowie Lubelskim. W roku 2000 zmarła żona, pani Stanisława Cisło.
Pan Bolesław Cisło mieszka w małym jednorodzinnym domu w Tomaszowie
Lubelskim. W ostatnich latach ograniczył działalność wydawniczą i publicystyczną, ale w dalszym ciągu żywo interesuje się wydarzeniami w mieście
i działalnością Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego.
Zebrane przez lata materiały, zdjęcia, notatki i relacje dotyczące Tomaszowa Lubelskiego oraz powiatu Bolesław Cisło zaczyna systematyzować
i opracowywać. Tak powstają kroniki i opracowania, artykuły prasowe,
pierwsze książki. W latach 1971–1985 Bolesław Cisło opracował 4 tomy
kroniki Z historii miasta i zakładów pracy oraz 5 tomów albumów Tomaszów
na dawnej fotografii. Jako magistrant poszukujący materiałów o Tomaszowie
do pracy dyplomowej w 1988 r. korzystałem z kronik i albumów pana
Bolesława przy opracowywaniu rozdziału o historii miasta5. Z tych mateB. C i s ł o, Pamiętniki nowego pokolenia…
J. B r o d o w s k i, Doktor Janusz Peter społecznik i regionalista, praca magisterska napisana
w 1990 r. na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego Filia w Cieszynie,
mps w zbiorach autora.
4
5
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Prof. Jan Malarczyk wręcza Bolesławowi Ciśle dyplom ukończenia studiów
na UMCS w Lublinie, 1978

riałów, przy wielkiej życzliwości autora, korzystali także inni magistranci,
regionaliści, dziennikarze i nauczyciele. Materiały te służyły również do
opracowywania kronik tomaszowskich instytucji i zakładów pracy. Tak
powstała m.in. kronika Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z okazji jubileuszu 50-lecia jej powstania6.
Z wydawnictw jako pierwsza ukazała się w 1988 r. książka Tomaszowskie
pomniki, w której autor pisze:
Pomniki to trwałe ślady naszej historii. Z biegiem lat powstaje ich coraz więcej w hołdzie
ludziom i ich czynom. Wznoszone są najczęściej wysiłkiem całego narodu bądź małej grupy
społecznej po to, aby nigdy nie wymazać z pamięci zdarzeń wielkich, wzniosłych lub okrutnych. Na polskiej ziemi, usianej mogiłami i zbroczonej krwią zwłaszcza w okresie I i II wojny
światowej, znajduje się wiele pomników dla uczczenia bohaterów i ofiar tamtych lat. Dlatego
przechodząc obok pomnika, winniśmy chociaż na chwilę oddać się zadumie i refleksjom na
temat uzasadnienia, dla którego został on wzniesiony. A jeśli mamy możliwość, złóżmy kwiat
u Jego stóp. Pomnik bowiem to symbol, w którym zawarta jest treść wielkiego wydarzenia,
postawa czy bohaterstwo jednego człowieka lub grupy ludzi, których czyny zasługują na hołd
i najwyższy szacunek7.
6
M. B u j n i a k - S o k a l s k a, Z ludźmi i dla ludzi – 50 lat PGKiM Sp. z o.o. w Tomaszowie
Lubelskim 1963–2013, Tomaszów Lubelski 2013.
7
B. C i s ł o, Tomaszowskie pomniki, Tomaszów Lubelski 1988, s. 11.

241

J. Brodowski

Rocznik Tomaszowski 4

W książce tej Bolesław Cisło omówił wszystkie istniejące w 1988 r.
pomniki na terenie miasta, począwszy od najstarszego pomnika, jak głosi
na nim napis: „Ku czci świetnej tradycji wiekopomnej Konstytucji 3 maja
1791 r. i na pamiątkę uchwalenia Konstytucji 17 marca 1921 r.”8, usytuowanego na tomaszowskim rynku, po omówienie dwóch tablic pamiątkowych wmurowanych w 1987 r. w ścianę gmachu budynku Zespołu Szkół
Ogólnokształcących im. Bartosza Głowackiego i poświęconych: tablica I –
„Pamięci Szpitala Wojennego umieszczonego w szkole we wrześniu 1939 r.,
dedykowana żołnierzom zmarłym i leczonym w szpitalu, lekarzom, siostrom,
sanitariuszkom, harcerzom i wszystkim, którzy nieśli pomoc cierpiącym”9;
tablica II – „W hołdzie profesorom, absolwentom, uczniom, pracownikom
Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego, którzy
miłość do Ojczyzny, zaświadczając czynem żołnierskim i partyzanckim,
konspiracyjną działalnością polityczną i oświatową, za Polskę oddali swe
życie”10. Wymienione tablice ufundowali nauczyciele, absolwenci, uczniowie
i pracownicy z okazji jubileuszu 70-lecia istnienia szkoły.
W roku 1991 Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne wydało następną
książkę B. Cisły O dawnym Tomaszowie. We wstępie autor napisał:
Pragnę przeto zaprosić Szanownego Czytelnika
na umowny spacer po dawnym Tomaszowie, mieście
minionych lat, z okresu którego pozostały nieliczne ślady, znaczone jego granicami, budowlami, ulicami i ich
nazwami. Wielu obiektów kubaturowych bądź liniowych
niestety już dziś w mieście nie ma. Potwierdzenia ich
istnienia w przeszłości starałem się znaleźć w publikacjach, dokumentach źródłowych, aktach urzędowych,
kronikarskich zapisach popartych np. fotografiami itp.,
a także w bogatych zbiorach dotychczas zgromadzonych
przeze mnie11.

Oprócz wspomnianego wstępu książka
zawiera następujące rozdziały: Rys geograficzny i administracyjny, Przywilej lokacyjny, Rys
historyczny miasta, Plan przestrzennej zabudowy, Budownictwo sakralne, Szkolnictwo, Służba
zdrowia, Historia nazewnictwa tomaszowskich
ulic, Warto wiedzieć że: – o ciekawostkach z życia miasta oraz Ludność, struktura,
praca. Wydawnictwo jest bogato ilustrowane, a na okładce umieszczona
została grafika autorstwa Romana Muchy, przedstawiająca kościół modrzewiowy pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim.
8
9
10
11

Tamże, s. 12.
Tamże, s. 38.
Tamże, s. 39.
B. C i s ł o, O dawnym Tomaszowie, Tomaszów Lubelski 1991, s. 5.
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Tomaszowskie cmentarze to następna książka Bolesława Cisły, która ukazała się w 1993 r. przy wsparciu tomaszowskich regionalistów.
Dzięki życzliwości pracowników Państwowej Służby Ochrony Zabytków Oddział w Zamościu i udostępnieniu materiałów źródłowych zgromadzonych przez Czesława Kiełbonia,
a także własnym zbiorom popartym fotografiami, wywiadami, informacjami oraz wyrysem
sytuacyjnym wykonanym przez urbanistę p. Alfreda Kostrubca – przekazuję do rąk Czytelnika
taką publikację. Jej konstrukcja obejmuje krótką regulację prawną oraz opisy poszczególnych
cmentarzy, na które składają się informacje o:
a) ich położeniu, powierzchni, przynależności wyznaniowej i administracyjnej,
b) historii i urządzeniu,
c) osobach zasłużonych dla miasta, regionu i kraju podanych alfabetycznie w grupach
zawodowych,
d) wybranych treściach inskrypcji nagrobnych.
Szczerze wyznaję, że decyzja o wyborze osób, które tu pochowano, wprawiła mnie
w ogromne zakłopotanie. Rozmiary publikacji nie pozwalają bowiem na ujęcie w niej wszystkich, którzy na to zasługują. Na jakiś wybór trzeba się było jednak zdecydować. W tej sytuacji
uznałem, że najwłaściwiej chyba będzie, jeśli w oparciu o osobiście poczynione ustalenia na
cmentarzach ukażę:
a) osoby duchowne, których duszpasterska działalność związana była z Tomaszowem,
b) żołnierzy Wojska Polskiego i polskich partyzantów, którzy w czasie dwóch ostatnich
wojen, a także po ich zakończeniu, w różnych szerokościach geograficznych świata i Europy
walczyli o wolną, suwerenną i niepodległą naszą Ojczyznę, utrwalali jej tożsamość,
c) tomaszowskich nauczycieli,
d) pracowników tomaszowskiej służby zdrowia,
e) członków ścisłego kierownictwa administracji państwowej, samorządowej i gospodarczej
miasta i powiatu oraz innych pochowanych na tomaszowskich cmentarzach w XIX i XX wieku12.

Liczącą 63 strony książkę wzbogacają liczne fotografie z tomaszowskich
nekropolii oraz grafiki Romana Muchy.
W tym samym roku w formie broszurowej ukazało się wydawnictwo
pamiątkowe autorstwa B. Cisły Szkoła Podstawowa w Rudzie Żurawieckiej,
w którym przedstawione zostały dzieje szkoły z małej wsi w gminie
Lubycza Królewska.
Sprawowanie przez Bolesława Cisłę funkcji Przewodniczącego Miejskiej
Rady Narodowej w latach 1967–1971 i Naczelnika Miasta (1976–1979),
skłoniło go m.in. do zainteresowania się biografiami jego poprzedników
i następców na stanowisku burmistrza Tomaszowa Lubelskiego od odzyskania niepodległości w 1918 r. do roku 1997. Zebrał bogaty materiał na
ten temat, który zawarł w wydanej w 1997 r. książce Burmistrzowie miasta
Tomaszowa Lubelskiego w latach 1918–1997. Należy przypomnieć, że w Polsce
instytucja burmistrza istniała do 1950 r., w latach 1950–1973 miastami
rządzili przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, w latach
1974–1990 – naczelnicy miast, a od roku 1990 przywrócono stanowisko
burmistrza miasta. Przedstawiając tomaszowskich włodarzy, począwszy od
12

Tenże, Tomaszowskie cmentarze, Tomaszów Lubelski 1993, s. 5 i 6.
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Augusta Krzyżanowskiego, a na Ryszardzie Koprowskim kończąc, w ich
biogramach autor wraz ze zdjęciami zawarł najważniejsze wydarzenia
z życia oraz dokonania z okresu sprawowania przez nich urzędu. Książkę
uzupełnia rozdział Dotychczasowe siedziby władz miejskich wzbogacony
zdjęciami budynków, w których urzędowali tomaszowscy burmistrzowie.
Miejscom i pomnikom pamięci narodowej znajdującym się na ziemi
tomaszowskiej poświęcił Bolesław Cisło następną książkę – Bo wolność
krzyżami się mierzy, wydaną w 1999 r. w 60. rocznicę wybuchu II wojny
światowej.
Ziemia tomaszowska pokryta jest gęstą siecią pojedynczych i zbiorowych mogił żołnierzy
Wojska Polskiego i ludności cywilnej pochodzących z okresu powstań narodowych, wojny
polsko-bolszewickiej w 1920 r., pierwszej i drugiej wojny światowej, a nawet po jej zakończeniu. Mogiły te znajdują się w zasadzie na parafialnych cmentarzach rzymskokatolickich lub
innych wyznań, albo na cmentarzach (kwaterach) wojennych. W szeregu miejscowościach,
przy drogach lub na skraju lasów, znajdują się również pojedyncze groby bohaterów tamtych
wydarzeń, których liczby nikt nie policzył. Wojny się kończyły, walki i bitwy ucichły i po nich
tylko pozostał gąszcz pomników, głazów, tablic i krzyży rozpościerających swe ramiona nad
poległymi, bo – jak głosi pieśń „Czerwone maki na Monte Cassino” – „wolność krzyżami się
mierzy”. Wystarczający to powód, aby oddać się zadumie nad historią ziemi tomaszowskiej
i okresem, który przeminął13.

Opisując miejsca pamięci związane z chwałą i klęskami polskich żołnierzy i patriotów oraz miejsca kaźni ludności cywilnej z różnych okresów historii, autor oddał im hołd, a także przekazał czytelnikom swoiste
memento – „nigdy więcej wojny”. Rozdział Tomaszowski Wrzesień został
poprzedzony wierszem autora – Pamięci Bohaterów Września 1939 r.
„A więc wojna” – dnia pierwszego września
popłynął w eter głos radiowego spikera:
„Dziś, o godzinie czwartej minut czterdzieści pięć
zdradziecko na Polskę napadły wojska Hitlera”.
Potem – los dla Polski okazał się zbyt okrutny
Zaś w oczy żołnierzy zajrzała wizja tułaczej niedoli.
A Niemiec szedł dalej, w głąb kraju, stając się butny –
mordował, niszczył co polskie, palił i brał do niewoli.
Nie zaznała spokoju umęczona ziemia tomaszowska,
na której w nierównej walce ginęli polscy żołnierze.
Po ich bohaterskim czynie pozostało w tutejszym powiecie
trzydzieści cmentarzy, nad którymi unosi się echo pieśni:
„Bo wolność krzyżami się mierzy…”.
Szli na wojnę, toczyli boje z pieśnią na ustach –
„Wszystko co nasze Polsce oddamy”.
I oddawali, co najdroższe – życie, z dala od rodzin –
pod Tomaszowem, gdzie cmentarne napisy głoszą:
„Polko, Polaku! Broniąc wiary, tej ziemi, Ciebie – tu spoczywamy”.

Burmistrz miasta Ryszard Koprowski wręcza B. Ciśle statuetkę i dyplom uznania
podczas uroczystości Dnia Działacza Kultury w 1999 r.

Swoje rodzinne strony opisał Bolesław Cisło w wydawnictwie Czartowiec i okolice (historia – wspomnienia – opinie) wydanej w 2000 r.
Pragnieniem moim jest, aby publikacja ta spotkała się z życzliwym przyjęciem […] moich
rodaków, a także aby służyła młodemu pokoleniu w poznawaniu drogi dziejowej, jaką w swej
historii przeszło to środowisko. Z myślą więc o nich i o przyszłych pokoleniach – korzystając z różnych źródeł historycznych i własnej wiedzy, popartej życzliwą pomocą niektórych
mieszkańców tych okolic – postanowiłem zebrać w jedną całość historię wsi, które wchodzą
w skład czartowieckiej parafii. […] Opisując dzieje ziemi, na której się urodziłem, i wspominając ludzi, wśród których rosłem – pragnę niejako w ten sposób spłacić względem Nich swój
dług wdzięczności i wyrazić serdeczne podziękowanie za wszystko, co od nich doznałem
w dobrym tego słowa znaczeniu14.

Książka jest zilustrowana licznymi fotografiami, mapami i szkicami
i na pewno jest kompendium wiedzy dla mieszkańców zamieszkujących
tę ziemię.
Kontynuując fascynację rodzinną ziemią zapoczątkowaną w poprzedniej
książce, Bolesław Cisło „jako Syn Ziemi Tomaszowskiej i mieszkający w tym
środowisku od urodzenia, a także jako regionalista”15 wydaje w 2001 r.
książkę Z życia tomaszowskiej wsi pierwszej połowy XX wieku. W publikacji
14

Tenże, Bo wolność krzyżami się mierzy. Miejsca i pomniki pamięci narodowej w Tomaszowskiem
1831–1946, Tomaszów Lubelski 1999, s. 5.
13
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15

s. 8.

Tenże, Czartowiec i okolice (historia – wspomnienia – opinie), Tomaszów Lubelski 2000, s. 5.
Tenże, Z życia tomaszowskiej wsi pierwszej połowy XX wieku, Tomaszów Lubelski 2001,
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państwowej i samorządowej, działacze kultury, społeczno-gospodarczy, sportowi, a także
tomaszowscy rzemieślnicy. Są tu uczestnicy ruchu oporu, późniejsi członkowie ZBOWiD
i ŚZŻ AK, kobiety i mężczyźni16.

Bolesław Cisło podczas promocji książki Tomaszowianie XX wieku. Wpisani
w historię miasta i powiatu, 2002

tej autor zaprezentował i poparł fotografiami wszystko to, co wiąże się
z funkcjonowaniem ludności wiejskiej powiatu tomaszowskiego w wymienionym w tytule okresie: wiejską zabudowę, warunki mieszkaniowe
i wyposażenie mieszkań, prace w polu i używany sprzęt rolniczy, zajęcia
kobiet, ubiory i stroje, wiejskie wesela, gry i zabawy dzieci i młodzieży,
a także zwyczaje i obyczaje tomaszowskiej wsi. W ostatnim rozdziale
przedstawione zostało kalendarium ważniejszych wydarzeń społeczno-gospodarczych i politycznych w latach 1900–1950 w powiecie tomaszowskim.
Mieszkając i pracując w Tomaszowie Lubelskim, Bolesław Cisło przez
ponad 50 lat poznał osobiście wielu mieszkańców miasta i powiatu, ludzi
którzy swoim życiem i pracą, „ogromnym wysiłkiem, zaangażowaniem
i z determinacją zmieniali oblicze tej ziemi, a poprzez swoje czyny wpisali
się w jej historię”. We wstępie do książki Tomaszowianie XX wieku. Wpisani
w historię miasta i powiatu z 2002 r. napisał:
Zamierzeniem moim jest […] ukazanie ok. 180 biogramów ludzi, którzy w omawianym stuleciu, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r., bez względu na to, czy
urodzili się na ziemi tomaszowskiej, czy przybyli z innych regionów kraju, tu mieszkali, tu
pracowali i zdobywali życiowe doświadczenie, a gdy trzeba było, chwytali za broń, aby walczyć o wolność i niepodległość kraju i tej ziemi. […] Dlatego znajdują się tu przedstawiciele
różnych środowisk: pedagodzy, wychowawcy, lekarze, duchowni, żołnierze Wojska Polskiego,
przedstawiciele organów sprawiedliwości i porządku publicznego, pracownicy administracji
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Notki biograficzne, niektóre wzbogacone o zdjęcia, autor zawarł na 206
stronach w następujących rozdziałach: Śladem ludzkich życiorysów; O rzemiośle i tomaszowskich rzemieślnikach; Władze powiatu i miasta; Parlamentarzyści
polscy z ziemi tomaszowskiej XX wieku; Byli gośćmi tej ziemi; Tomaszowski
regionalizm oraz Kalendarium niektórych wydarzeń historycznych, społecznych
i gospodarczych na ziemi tomaszowskiej XX wieku.
Zainteresowanie Bolesława Cisły tomaszowskimi ulicami sięga początków lat 60. minionego stulecia, kiedy to jako dyrektor Miejskiego
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej remontował ulice
Tomaszowa, które były w nim od lat, niektóre od powstania miasta, oraz
budował nowe, m.in. na nowych osiedlach mieszkaniowych. Gromadził
uchwały Rady Miasta w sprawie nazewnictwa ulic, materiały i artykuły
dotyczące tomaszowskich ulic i biogramów ich patronów. Po usystematyzowaniu materiałów powstał swoisty przewodnik po Tomaszowie
Lubelskim i jego ulicach, wydany w 2006 r. – Patroni tomaszowskich ulic
(położenie, nazwy, historia nazewnictwa ulic). W rozdziale pierwszym autor
przedstawił rys geograficzny i historyczny miasta, wiadomości z dawnej
i współczesnej zabudowy oraz historię herbu Tomaszowa Lubelskiego,
a w drugim historię nazewnictwa tomaszowskich ulic (regulacje prawne,
tworzenie ulic, nadawanie nazw i ich zmiany). W rozdziale trzecim opisał
w układzie alfabetycznym 158 ulic znajdujących się w 2006 r. w mieście:
ich aktualne położenie, sylwetkę patrona oraz w niektórych przypadkach
nazwę poprzednią lub wcześniejszą, np. obecna ulica Józefa Piłsudskiego
– poprzednia nazwa: Armii Czerwonej, nazwy wcześniejsze: Szczebrzeska,
Krasnobrodzka, Pierackiego17. W rozdziale czwartym B. Cisło wspomniał
o tomaszowskich pomnikach oraz przedstawił poczet burmistrzów miasta w latach 1918–2005. Na końcu książki umieszczono plan Tomaszowa
Lubelskiego z nazwami ulic i ważniejszymi obiektami na terenie miasta.
W tym samym 2006 r. ukazała się następna książka B. Cisły Tomaszów
Lubelski w latach 1944–2005 (co, gdzie, kiedy), będąca kontynuacją omawiania
przemian społeczno-gospodarczych i rozwoju miasta zapoczątkowanych
w książce O dawnym Tomaszowie, którą autor zakończył na roku 1939.
Skoro w przeszłości dane mi było na łamach regionalnych wydawnictw (zapewne w sposób
niedoskonały) opisywanie dziejów miasta do 1944 r. – to logiczną konsekwencją staje się potrzeba
zaprezentowania kolejnych lat: 1944–2005, czyli drugiej połowy XX i początków XXI wieku.
16
Tenże, Tomaszowianie XX wieku wpisani w historię miasta i powiatu, Tomaszów Lubelski
2002, s. 5.
17
Tenże, Patroni tomaszowskich ulic (położenie – nazwy – historia nazewnictwa), Tomaszów
Lubelski 2006, s. 135.
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[…] I tak powstała decyzja o zebraniu
w jedną całość informacji o wszechstronnym
dorobku miasta w minionych 60 latach i ukazanie
go w książkowym wydaniu. […] Intencją moją
jest, aby Czytelnik oddał się zadumie i refleksjom
nad przebytą drogą w historii miasta, na której
obok bezspornych osiągnięć, niestety, zdarzały
się potknięcia, a nawet błędne decyzje. Publikacji,
która jest rodzajem przewodnika po mieście
drugiej połowy XX wieku, świadomie nadałem
formę kronikarskich zapisów w myśl zasady:
„co, gdzie, kiedy” i dzięki komu obiekt (bądź
zespół obiektów) użyteczności publicznej został
wzniesiony. Publikacja stwarza też okazję do
złożenia słów uznania i hołdu ludziom, którzy
pracując na określonych stanowiskach, uczynili
wiele, aby pozostawić po sobie trwały ślad na
tej ziemi – Tomaszowskiej Ziemi18.

Rozwój Tomaszowa Lubelskiego
w określonym w tytule terminie
B. Cisło zaprezentował w następujących rozdziałach: Wydarzenia społeczno-historyczne (1944–2005); Budownictwo
sakralne; Życie społeczno-gospodarcze; Rozwój przemysłu i usług; Przeobrażenia
w dziedzinie oświaty i wychowania; Przemiany w dziedzinie kultury i sztuki;
Zmiany w dziedzinie kultury fizycznej i sportu; Przemiany w służbie zdrowia;
Rozwój budownictwa mieszkaniowego; Rozwój gospodarki komunalnej; Instytucje
– zakłady – przedsiębiorstwa i ich rozwój; Różne działania społeczne; 350-lecie
miasta Tomaszowa Lubelskiego. Książkę kończą aneksy z wykazami: przedsiębiorstw, zakładów, instytucji i urzędów na terenie Tomaszowa, poczet
burmistrzów, przewodniczących MRN i naczelników miasta oraz poczet
starostów, przewodniczących prezydium PRN i naczelników powiatu.
Trzecia książka Bolesława Cisły, która została wydana w 2006 r., nosi
tytuł To i owo z dziejów ziemi tomaszowskiej.
Tym razem, odstępując od tradycyjnego ujmowania historii miasta i powiatu, prezentuję
kilka tematów luźno ze sobą związanych, o których dotąd nie pisałem, które mają wspólny
mianownik: wszystkie, chociaż w różnym czasie, działy się na Ziemi Tomaszowskiej: jedne
w mieście, drugie gdzieś w powiecie. Jedne odnoszą się do sfery społecznej i stosunków
międzyludzkich, drugie do przemian gospodarczych. […] Przybliżam Czytelnikowi historię
naszych byłych największych zakładów przemysłowych oraz smutny finał ich egzystencji,
a także idę śladem życiorysów niektórych wybitnych ludzi związanych z tą Ziemią, a mimo
to jakby zapomnianych. Wprowadzam też wątki z kolorytu życia mieszkańców Tomaszowa
w latach przed drugą wojną światową, a także krążące do dziś legendy19.
18

s. 3.

19

Tenże, Tomaszów Lubelski w latach 1944–2005 (co, gdzie, kiedy), Tomaszów Lubelski 2006,
Tenże, To i owo z dziejów ziemi tomaszowskiej, Tomaszów Lubelski 2006, s. 7–8.
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W książce, w siedemnastu rozdziałach, autor przedstawił wiele tematów,
dotąd nigdzie niepublikowanych. Na przykład w rozdziale Ze wspomnień
byłego tomaszowianina można dowiedzieć się o przedwojennych planach
budowy tomaszowskiej obwodnicy oraz na temat budowy linii kolejowej
w Tomaszowie. Rozdział trzeci przedstawia tomaszowskie legendy. Jedna
z nich głosi:
Za ulicą Fryderyka Chopina (dawne przedmieście „Sznury”) znajduje się geologiczny
rezerwat „Piekiełko”. Na obszarze ponad 1 ha piaszczystego terenu wśród karłowatych sosen,
leży ponad 60 głazów narzutowych z piaskowca krzemionkowego. Jest to pozostałość epoki
polodowcowej, a największe z nich mają ok. 10 m obwodu. Legenda głosi, że pewna dziewczyna
słynęła z wyjątkowej urody. Mimo, że miała swego wybranka, o jej względy zabiegali inni.
Nie chciała żadnego z nich. Odmówiła nawet diabłu, przebranemu w postać przystojniaka.
Wtedy czart postanowił zemścić się i w czasie ślubu obrzucić kościół kamieniami. I kiedy
pędził w południe, aby dokonać swego dzieła, niespodziewanie zapiał kur. Czart stracił swoją
moc, kamienie zrzucił w pustym polu. Tak powstało „Piekiełko”20.

Wiele ciekawostek autor zawarł w rozdziale To i owo z tomaszowskiej historii. Tomaszowskie ziemiaństwo B. Cisło opisał w rozdziałach: Tomaszowskie
dwory; Dziedzic na Poturzynie; Hrabia Tyszkiewicz – też zapłakałby. Książkę
kończy rozdział Ludzie ludziom…, omawiający losy Sybiraków i ofiar ukraińskich nacjonalistów.
We wstępie do swojej kolejnej
książki Śladem tomaszowskich zabytków
i innych budowli (co? gdzie? kiedy?)
wydanej w 2007 r. tomaszowski regionalista napisał:
Pragnieniem moim jest […] zebranie
w jedną całość i zaprezentowanie Czytelnikom
historii wielu zabytków i dawnych budowli,
wzniesionych przed 1939 r. – dla historycznego
utrwalenia ich w zapisie. Świadomie wybrano
formę przewodnika i skróconej wersji „co?
gdzie? kiedy?” tak, aby ułatwić Czytelnikowi
zgłębianie jeszcze innych publikacji, zawierających informacje na ten temat. Wprawdzie nie
jestem profesjonalistą w dziedzinie budownictwa, zwłaszcza budownictwa zabytkowego, ale
dużym ułatwieniem w pisaniu tej publikacji jest
wiedza, jaką posiadam na temat historii miasta
w ogóle, w tym historii poszczególnych obiektów, wzbogaconej o informacje zaprezentowane
przez regionalistów. […] Książki o podobnej
treści jak dotąd miasto nie posiada21.
Tenże, To i owo…
Tenże, Śladem tomaszowskich zabytków i innych budowli (co? gdzie? kiedy?), Tomaszów
Lubelski 2007, s. 5.
20
21
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W rozdziale Historia tomaszowskich zabytków B. Cisło opisał tomaszowskie obiekty ujęte w rejestrze zabytków Wojewódzkiego Urzędu Ochrony
Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu, do których zaliczają się:
układ urbanistyczny miasta Tomaszowa Lubelskiego wraz z pozostałościami
obronnych wałów miejskich, kościół rzymskokatolicki pw. Zwiastowania
NMP wraz z wyposażeniem wnętrza i otoczeniem w granicach cmentarza
kościelnego oraz dzwonnicą drewnianą, cerkiew prawosławna pw. św.
Mikołaja Cudotwórcy wraz z wyposażeniem wnętrza i zadrzewieniem
w granicach cmentarza cerkiewnego, zespół obiektów murowanych przy
ulicy Lwowskiej 51 (dawny dom dr. Cybulskiego), 53 (dawny Sejmik
Powiatowy), 55 (dawny Dom Ziemiaństwa), budynek „Herbaciarni” w rynku, znany jako „Czajnia”, dawna Szkoła Podstawowa (obecnie Zespół
Szkół nr 2) oraz grobowiec rodziny Bujalskich i Bohlenów na starym
cmentarzu. W rozdziale O dawnych obiektach i budowlach autor przedstawia m.in.: tomaszowskie koszary, dom „Sokoła”, dom Legionisty, aptekę
Frankego, tomaszowskie gimnazjum i liceum, kościół pw. Najświętszego
Serca Jezusa. Budynki tomaszowskich mieszczan zostały zaprezentowane
w rozdziale: Dawne budownictwo mieszkaniowe. W rozdziale siódmym opisane zostały nieistniejące już budowle: synagoga, dworek dr. Żelkowskiego,
hale targowe, biblioteka miejska, Kasa Chorych, basen kąpielowy, dawna
plebania unicka i budynek rzeźni miejskiej. Opis tomaszowskich zabytków
i budowli kończy prezentacja pomników wybudowanych w mieście do
wybuchu II wojny światowej.
Specyficzną książką w dorobku Bolesława Cisły jest wydawnictwo
z 2009 r. zatytułowane Reminiscencje.
Być może, że ktoś z czytelników uzna, iż autorowi nie wypada pisać o swojej twórczości
edytorskiej i dokonywać jej oceny. Podzielam taki pogląd i dlatego daleki jestem od podejmowania próby w tym zakresie. Był dzień, w którym zebrawszy w jedną całość posiadane
recenzje, listy, podziękowania i stosowne dokumenty odnoszące się do wydanych przeze
mnie publikacji, zadałem sobie pytanie: czy w obliczu mnogości zawartych w nich życzliwych
zdań, słów, a przede wszystkim wzbogaconej, merytorycznej wiedzy, wolno mi w milczeniu
przejść nad nimi do porządku dziennego? Czy nie należałoby wydobyć je na wierzch i nadać
im odpowiednią oprawę. Odpowiedź mogła być tylko jedna: wydać kolejną książkę, która
odbiegając treścią od poprzednich, zarazem wspólną klamrą łączyłaby ją w jedną całość22.

W tej książce B. Cisło zamieścił artykuły i recenzje swoich publikacji
napisane przez tomaszowskich regionalistów (Antoni Walentyn, Wojciech
Dziedzic, Janusz Brodowski), dziennikarzy (Marian Adam Stawecki,
Grzegorz Józefczuk) i zamieszczonych w: „Sztandarze Ludu”, „Gazecie
Wyborczej”, „Tygodniku Zamojskim”, „Kronice Tygodnia”, „Tygodniku
Tomaszowskim” i „ReWizjach Tomaszowskich”. W Reminiscencjach przytacza
także opinie i listy, które na temat jego twórczości w korespondencji napisali
22

Tenże, Reminiscencje, Tomaszów Lubelski 2009, s. 3.
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Bolesław Cisło w gronie tomaszowskich regionalistów. Od lewej: Roman Mucha,
Marian Bury, Bolesław Cisło, Jan Hałasa

znajomi i przyjaciele: Lucyna i Seweryn Dardowie, Edward Drążek, Anna
i Zbigniew Turowie, Danuta Futyna, Danuta i Jan Hałasowie, Zdzisław
Surmacz, Marian Bury, Józef Organista i Zofia Cioch-Sajdak. W rozdziale
piątym przytacza podziękowania wystosowane do niego z okazji spotkań
autorskich, jubileuszy czy rocznic przez władze samorządowe miasta i powiatu, dyrektorów szkół i instytucji, redakcje czasopism oraz kierownictwa
organizacji pozarządowych.
W roku 2010 ukazały się cztery książki Bolesława Cisły. Przypadająca
w 2011 r. 390. rocznica nadania prawa miejskiego Tomaszowowi skłoniła
tomaszowskiego regionalistę do opisania podobnych uroczystości, które
jako Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej organizował przed laty,
a uczynił to w książce 350 lat praw miejskich m. Tomaszowa 7.X.1621–7.X.1971.
Prezydium MRN w Tomaszowie Lub. na posiedzeniu w dniu 14 maja 1971 r. uznało, że
zbliżający się jubileusz 350-lecia miasta a przypadający na dzień 7 października 1971 r. należy uczcić godnie i uroczyście. W związku z tym i z tej okazji postanowiono zorganizować
„Dni Tomaszowa Lubelskiego” w dniach od 29 września do 3 października 1971 r. włącznie.
Ustalono również, że:
– dzień 29 września 1971 r. poświęcony zostanie zorganizowaniu uroczystej wspólnej
Sesji MRN i MK FJN, na której omówiona zostanie droga dziejowa 350 lat miasta, a także
zorganizowana zostanie wystawa filatelistyczna.
– dzień 30 września 1971 r. przeznaczony zostanie na prezentację dorobku miasta w dziedzinie handlu i gastronomii.
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– dzień 1 października 1971 r. – to dzień, w którym swoje osiągnięcia prezentować będzie
tomaszowski przemysł, rzemiosło i usługi.
– dzień 2 października 1971 r. – to dzień czynów społecznych na rzecz miasta w wykonaniu dorosłych i młodzieży.
– dzień młodości – tomaszowska żakinada.
– dzień 3 października 1971 r. (niedziela) – to dzień młodzieży, sportu i turystyki23.

Bogato ilustrowana książka, zawierająca także artykuły prasowe na temat uroczystości w Tomaszowie, powstała na podstawie kroniki napisanej
przez B. Cisłę o tomaszowskich obchodach jubileuszowych, znajdującej
się w jego zbiorach.
Miasto z lat 50. opisał B. Cisło w następnej książce z 2010 r. – Tomaszów
Lubelski w latach 1950–1956.
W publikacji książkowej pt. „O dawnym Tomaszowie” (1990 r.) ukazałem plan przestrzennej zabudowy i rozwoju miasta w ujęciu skróconym. W publikacji pt. „Tomaszów Lubelski
w latach 1944–2005”, wydanej w 2006 r., ukazałem społeczno-gospodarczy rozwój miasta
w okresie powojennym – do 2005 roku. Natomiast w niniejszym opracowaniu pragnę zaprezentować czytelnikowi, głównie młodszego pokolenia, taki Tomaszów, taką jego zabudowę
przestrzenną i architektoniczną, jaką zapamiętałem (i zapisałem) w latach 1950–1956. Te trzy
publikacje razem wzięte dają odpowiedź na pytanie, „Jakim był Tomaszów w przeszłości
i jaką przeszedł drogę dziejową?”. Zaryzykuję w tym miejscu tezę, że Tomaszów „z tamtego”
okresu i Tomaszów dzisiejszy – to dwa różne
miasta. Tylko geograficzne położenie i nazwa
pozostały bez zmian. Być może opracowanie
to kiedyś posłuży władzom miasta, urbanistom i architektom do prac studyjnych nad
przeszłością grodu położonego nad Sołokiją
– dla wypracowania wniosków na przyszłość.
Szereg obiektów z dawnych lat przetrwało do
dnia dzisiejszego, […] ale wiele budynków
już wypadło z byłej przestrzennej zabudowy,
po której pozostały fotografie i wspomnienia.
[…] Korzystając z zapisów własnych kronik
(i pamięci), chcę z perspektywy minionych
ponad 50 lat, w formie niejako uplastycznionej,
utrwalić w zapisie przestrzenną zabudowę ówczesnego miasta. Aby – uruchamiając własną
wyobraźnię i zestawiając dawne lata z dniem
dzisiejszym – można było odpowiedzieć na
pytanie: „Jaki był Tomaszów lat pięćdziesiątych
w swej przestrzennej zabudowie” i dostrzec
przemiany, jakie zaszły w tym zakresie po
1957 roku24.

Trzecią książką B. Cisły wydaną
w 2010 r. jest Kalendarium tomaszow23

s. 9.

24

skich wydarzeń, która zawiera w układzie chronologicznym, z podaniem
dat, najważniejsze wydarzenia w Tomaszowie od XVI w. do roku 2010.
W gąszczu faktów i dat Czytelnik znajdzie hasłową odpowiedź na pytanie: co, gdzie,
kiedy, bez rozwijania tematu. Jest rzeczą oczywistą, że „Kalendarium” nie zawiera wszystkich
wydarzeń, bowiem przekracza to możliwości autora. W związku z tym ograniczono się do
podania dat zasadniczych z podziałem na wydarzenia polityczne i społeczno-gospodarcze
wg działów gospodarki narodowej. W tym celu wykorzystano dostępne źródła historyczne,
publikacje, informacje prasowe, sprawozdania, referaty itp., a także zapisy własnych kronik
(4 tomy), które autor prowadzi od szeregu lat25.

Doktor Janusz Peter był niewątpliwie bardzo zasłużoną osobą dla
Tomaszowa Lubelskiego i tej postaci B. Cisło zadedykował swoją publikację
Wspomnienia o doktorze Januszu Peterze wydaną w 2010 r.:
Prekursorem sukcesów organizacyjno-gospodarczych w tomaszowskiej służbie zdrowia
był dr Janusz Peter [dyrektor szpitala w Tomaszowie – przyp. J. B.], który nieprzerwanie
kierował tą placówką przez 36 lat (do śmierci) i Jemu tę publikację poświęcam. Pomyślana
została w ten sposób, aby w swej treści nie powielano tego, co już wcześniej przez innych
regionalistów zostało napisane. […] W tym celu, odmiennie jak to jest w zwyczaju, prezentując
swego bohatera, zamiast charakterystyki określanej własnymi słowami przywołuję wspomnienia
innych, tj. ówczesnych współpracowników, przełożonych lub przyjaciół dra Janusza Petera,
którzy przez pryzmat współpracy, bezpośrednich kontaktów, obserwacji – wyrazili swoją ocenę
pracy i postępowania dyrektora szpitala. Dzięki temu stali się współautorami tej książeczki.
Mnie zaś pozostało słowo wstępne i prezentacja skróconego biogramu Dyrektora26.

Książka Kalendarium tomaszowskich wydarzeń, t. II: Powiat, opublikowana
w 2012 r., jest kontynuacją wydanego w 2010 r. Kalendarium tomaszowskich
wydarzeń.
Tom II (niniejszy) odnosi się do wydarzeń, jakie zaistniały na ziemi tomaszowskiej rozumianej jako powiat. […] Informacje zawarte w obu tomach dają możliwość pełniejszego
spojrzenia na historię i proces przemian, jakie zachodziły na tej ziemi. Ta argumentacja legła
u podstaw mojej decyzji wydania tomu drugiego „Kalendarium” i przekazania go Czytelnikom,
którzy znajdą tu informacje znane, nowe, poprawione bądź uzupełnione, obejmujące okres
minionych stuleci aż do 2010 roku27.

W okresie międzywojennym w latach 1922–1927 w Tomaszowie ukazywała się gazeta „Ziemia Tomaszowska” – dwutygodnik samorządowy
wydawany przez Sejmik Powiatowy, prezentująca artykuły i informacje
dotyczące miasta i powiatu tomaszowskiego. W roku 2014 ukazała się
najnowsza publikacja Bolesława Cisły 90 lat temu „Ziemia Tomaszowska”
informowała… donosiła…, która powstała we współpracy z Andrzejem
Homziakiem i poświęcona jest wspomnianemu czasopismu.

Tenże, 350 lat praw miejskich m. Tomaszowa 7.X.1621–7.X.1971, Tomaszów Lubelski 2010,

25

Tenże, Tomaszów Lubelski w latach 1950–1956, Tomaszów Lubelski 2010, s. 3.
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Tenże, Kalendarium tomaszowskich wydarzeń, Tomaszów Lubelski 2010, s. 5.
Tenże, Wspomnienia o doktorze Januszu Peterze, Tomaszów Lubelski 2010, s. 6.
Tenże, Kalendarium tomaszowskich wydarzeń, t. II: Powiat, Tomaszów Lubelski 2012, s. 3.
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W 2012 r. minęło 90 lat od ukazania się
pierwszego numeru „Ziemi Tomaszowskiej”.
Ten fakt stał się dla nas inspiracją i uświadomił
nam, że warto udostępnić współczesnym tomaszowianom wiedzę o tym, jakimi problemami
zajmowała się międzywojenna prasa, jak były
redagowane artykuły prasowe i co z nich wynikało. […] Przyznajemy, że byliśmy w niemałym
kłopocie, zastanawiając się nad tym, jaką przyjąć
metodę doboru i usystematyzowania artykułów prasowych, by zainteresowały Czytelnika,
stając się ciekawą lekturą. Wybraliśmy sposób
najprostszy: prezentując kolejno latami poszczególne numery „ZT”, a w nich wybrane artykuły
prasowe z zachowaniem oryginalnej pisowni.
W niektórych przypadkach zastosowane zostały
skróty, niektóre artykuły zostały pominięte. […]
Rezygnujemy również z tradycyjnego spisu
treści w końcowej części książki, ograniczając
się jedynie do zestawienia numerów „ZT”
w poszczególnych latach. […] Uważamy, że
publikacja niniejsza w sposób istotny wpisuje
się w dzieło ocalenia od zapomnienia tego,
co dla potomnych ocalić można i należy. Bowiem pamięć kolejnych pokoleń o przeszłości
niejednokrotnie oznacza silniejsze zaangażowanie się ich w działania na rzecz przyszłości28.

W domowym archiwum tomaszowskiego regionalisty czeka w rękopisach na wydanie jeszcze pięć gotowych opracowań: Historia tomaszowskiej gospodarki komunalnej z 1994 r., 85 lat szpitala im. Kazimierza Dłuskiego
w Tomaszowie Lubelskim z 1998 r., Tomaszowskie dwory: majątki ziemskie do
XX wieku z 2003 r. oraz dwie opowieści biograficzne: Pamiętniki nowego
pokolenia chłopów polskich z 1995 r. oraz Saga rodu C czyli rozważania o sześciu
pokoleniach napisana w roku 2007.
Zainteresowanie Bolesława Cisły historią i publicystyką zaowocowało
kilkuset artykułami prasowymi, które publikowała lubelska prasa regionalna: „Kurier Lubelski”, „Kronika Tygodnia”, „Kronika Zamojska”, „Rocznik
Tomaszowski”. Zdecydowana większość artykułów prasowych ukazała
się w „ReWizjach Tomaszowskich”. Niektóre artykuły były drukowane
w cyklach: Dawne miasta; Patroni tomaszowskich ulic; Patroni tomaszowskich
szkół; Tomaszowscy burmistrzowie; Śladem ludzkich życiorysów; Tomaszowskie
kalendarium; Tomaszowskie gminy; Historia tomaszowskich pomników; Z historii
tomaszowskich dworów i, jak można się domyślić z tych tytułów, były przyczynkiem do powstania książek, które zostały wydane drukiem. Działalność
publicystyczną tomaszowskiego regionalisty tak spuentował Andrzej
Stęchnij na łamach jubileuszowego wydania „ReWizji Tomaszowskich”:
28
B. C i s ł o, A. H o m z i a k, 90 lat temu, „Ziemia Tomaszowska” informowała… donosiła…,
Tomaszów Lubelski 2014, s. 6–7.
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Z wszystkimi rozmawiał, wszystkich znał
Nad Sołokiją, a nawet nad Wisłą.
Ech, gdybyś pamięć tak dobrą miał
Jak świadek historii – Bolesław Cisło…29.

Bolesław Cisło pisał artykuły także do różnych wydawnictw jubileuszowych i wspomnieniowych. Artykuł Na jubileusz ukazał się w wydawnictwie pamiątkowym 60 lat Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie
Lubelskim 1951–2011, a wspomnienie o doktorze Adamie Bąku (który był
m.in. dyrektorem tomaszowskiego muzeum) w pracy zbiorowej Dr Adam
Bąk (1949–2006) we wspomnieniach Jego przyjaciół i współpracowników wydanej w Zamościu w 2007 r. W roku 2005 pomagał w przygotowaniach
do uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Czartowczyku imienia
Wydarzeń Września.
Jako regionalista był zapraszamy na spotkania w szkołach, bibliotekach,
placówkach kultury, w Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie zebranym
przybliżał tematykę historii Tomaszowa i ziemi tomaszowskiej.
Osiągnięcia zawodowe Bolesława Cisły jako gospodarza miasta, działalność społeczna oraz działalność regionalisty w dziedzinie popularyzacji
wiedzy o Tomaszowie Lubelskim i regionie zostały dostrzeżone zarówno
przez mieszkańców miasta, jak i władze miejskie, powiatowe, wojewódzkie
i centralne.
Spośród 44 odznak, wyróżnień i medali za osiągnięcia w pracy zawodowej i społecznej Bolesław Cisło wielkim sentymentem darzy: Odznakę
„Przyjaciel Dziecka” (1968), Odznakę 50-lecia Polskiego Czerwonego
Krzyża (1969), Srebrny Krzyż Zasługi (1969), Złoty Krzyż Zasługi (1973),
Odznakę „Miłośnik Roztocza” (1973), Odznakę Honorową „Zasłużony
Pracownik Rady Narodowej” (1974), Odznakę „Za zasługi dla Województwa
Zamojskiego” (1975), Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” (1976),
Honorową Złotą Odznakę Działkowca (1977), Krzyż Kawalerski Orderu
Odrodzenia Polski (1980) oraz Złotą Odznakę „Członek Honorowy Związku
OSP” za wybitne zasługi dla rozwoju pożarnictwa (1986).
W roku 2011 w plebiscycie zorganizowanym przez „Tygodnik Tomaszowski” z okazji 390. rocznicy lokacji miasta został wybrany na najlepszego
włodarza spośród wszystkich powojennych przewodniczących Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej, naczelników i burmistrzów miasta.
To właśnie głosy Czytelników, czyli mieszkańców naszego miasta, stworzyły tę społeczną
laudację dla zwycięzcy konkursu – plebiscytu, Bolesława Cisły. To on, a przede wszystkim
jego dokonania utkwiły najbardziej w pamięci mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego i, ich
zdaniem, najbardziej wpłynęły na rozwój miasta. Mieszkańcy docenili człowieka oddanego
całym sercem dla nich i dla ich miasta. […] Pełniąc różne funkcje w swoim życiu zawodowym
nigdy nie liczył na profity z zajmowania kierowniczego stołka. Jego największym profitem
29

A. S t e c h n i j, Rewizjoniści, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 19 (200), z 18.09.1988 r., s. 11.

255

J. Brodowski

Rocznik Tomaszowski 4

Bolesław Cisło z Medalem za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamoyskiego, wręczonym przez Burmistrza Miasta Wojciecha Żukowskiego, w towarzystwie
prezesa Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego Janusza Brodowskiego
była praca dla innych i ich zadowolenie. To tomaszowianie zapamiętali i wynagrodzili Go,
oddając na tę kandydaturę swoje głosy30.

Bolesław Cisło – tomaszowski regionalista...
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Kultury” (2002), Złoty Medal im. dr. Janusza Petera „Za Zasługi dla Szpitala
Powiatowego” (2011), Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2011),
Medal Za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamoyskiego
(2012). Tomaszowscy regionaliści w 2013 r. nadali B. Cisło tytuł Honorowego
Członka Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. doktora Janusza
Petera, a władze miasta corocznie zapraszają pana Bolesława na miejskie
uroczystości z okazji Dnia Działacza Kultury.
Podsumowując dorobek pana Bolesława Cisły, należy stwierdzić, że
jak na działalność jednego człowieka, są to poważne osiągnięcia:
– 38 lat solidnej, uczciwej i twórczej pracy na stanowiskach mających
wpływ na rozwój Tomaszowa Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego,
– działalność społeczna w komitetach budowy obiektów użyteczności
publicznej (Dom Kombatanta, Komenda Powiatowa PSP) w organizacjach
i stowarzyszeniach na rzecz lokalnej społeczności,
– wstąpienie w latach 60. w szeregi Tomaszowskiego Towarzystwa
Regionalnego im. doktora Janusza Petera i działalność regionalisty, tj.:
20 książek wydanych drukiem, kilkaset artykułów prasowych, wiele opracowań w rękopisach, 5 albumów z fotografiami ukochanego miasta.
Imponujący dorobek publicystyczny świadczy o jego wielkiej pasji,
którą była i jest historia. Historia miasta i powiatu, którym poświęcił lata
pracy zawodowej. Jego książki są ciekawą lekturą zarówno dla historyków
regionu, jak i dla przeciętnego czytelnika interesującego się przeszłością
Tomaszowa Lubelskiego.
Rozważania o życiu i twórczości Bolesława Cisły zakończmy opinią
na jego temat, napisaną przez tomaszowskiego regionalistę – śp. Mariana
Burego:

30
A. H o m z i a k, M. A. S t a w e c k i, Społeczna laudacja, Dziękujemy Panie Bolesławie, Tomaszów Lubelski 2014, s. 4.
31
B. C i s ł o, Podziękowanie, [w:] A. H o m z i a k, M. A. S t a w e c k i, Społeczna laudacja...,
s. 39.

Można by sporządzić długą listę tytułów książek i ogromny wykaz problemów i tematów
omówionych, poruszonych, czasem tylko dotkniętych w tychże książkach. Oczywiście, mam na
myśli pana Bolesława Cisło, autora kilkunastu książek poświęconych naszemu miastu i wielu
miejscowościom naszego powiatu. Autor zna nie tylko wszystkie zakątki naszego Tomaszowa
Lubelskiego, jego historię, osiągnięcia i potrzeby, ale kocha to miasto, kocha ludzi, którzy
przyczynili się do jego rozwoju. Kocha, bo gdyby było inaczej, nie byłoby książki o pomnikach,
cmentarzach, ulicach i zabytkach grodu nad rzeką Sołokiją, nie byłoby mowy o burmistrzach,
o ludziach wpisanych w historię miasta i powiatu, o życiu tomaszowskiej wsi, o miejscach
pamięci narodowej omówionych w wydawnictwie pod znamiennym tytułem: „Bo wolność
krzyżami się mierzy”. […] Jest doskonałym dokumentalistą, gdyż każdą sprawę opiera na dokumentach, relacjach naocznych świadków danych wydarzeń i na własnych doświadczeniach.
Każda książka jest dokumentem. Przykładem niech będą „Patroni tomaszowskich ulic”. Tymi
ulicami codziennie chodzimy, ale nie zawsze wiemy, kiedy i dlaczego nadano taką nazwę, jak
np. Chocimska, Ordynacka, Wilcza, Sanitariuszek Polskich, Szkoci Dół, Świętojurska itp. Nie
wszyscy też wiedzą, jaką historię ma ulica Lwowska albo herb Tomaszowa. […]
Ciekawa publikacja „Śladem tomaszowskich zabytków i innych budowli” podaje nam
nie tylko historię, ale i zdjęcia obiektów, których już nie ma: synagogę, hale targowe, dawną
bibliotekę miejską, przedwojenny basen kąpielowy. Zwłaszcza młodsze pokolenie może dowiedzieć się, kim byli tacy ludzie, jak: Alina Mazurek-Bilińska, Henryk Płoński, Tomasz Wielosz,
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Spośród wszystkich nagród i wyróżnień tę Bolesław Cisło ceni sobie
najbardziej:
Pochodzi bowiem bezpośrednio od moich współmieszkańców – Czytelników „Tygodnika Tomaszowskiego”. Chylę przed nimi czoło i składam serdeczne podziękowanie. Rzadko
się bowiem zdarza, aby społeczność miejska po tylu latach pamiętała o tym, co przed laty
wspólnymi siłami społeczeństwa i władz zrobiliśmy dla miasta, ale zarazem dla siebie samych.
Dziś, z perspektywy minionego czasu, dziękuję im za wszystko i wszystkich pozdrawiam31.

Za działalność w zakresie popularyzacji historii miasta i regionu
Bolesław Cisło otrzymał także szereg wyróżnień: Medal pamiątkowy „365 lat
Tomaszowa Lubelskiego” (1988), Odznakę Honorową „Zasłużony Działacz
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Wacław Gniewkowski, Natalia Sadowska. W książce o burmistrzach tomaszowskich możemy
zobaczyć zdjęcia i życiorysy ojców naszego miasta, począwszy od Augusta Krzyżanowskiego
z lat 1918–1927.
Pan Bolesław porusza w swoich książkach chyba wszystkie dziedziny życia: administrację,
budownictwo, gospodarkę komunalną, przemysł i usługi, handel, ochronę zdrowia, oświatę,
kulturę, sport i inne. Można określić, że to bogata literatura, to kompendium wiedzy o Tomaszowie Lubelskim, wiedzy podanej w sposób komunikatywny.
Warto też podkreślić, że autor włożył w ten dorobek pisarski ogrom pracy, bo trzeba
było zebrać materiały, sięgnąć do źródeł i pisać, trochę długopisem, trochę na maszynie
sprzed kilkudziesięciu lat, pisać jednym palcem lewej ręki i ocierać pot z czoła. Pan Bolesław
po napisaniu książki mówił, że to już ostatnia jego publikacja, ale po jakimś czasie znowu
nawiedziła Go twórcza wena i znowu pisał, doskonalił styl i oddawał Czytelnikowi nową
pozycję. Sądzę, że Tomaszów jest wdzięczny panu Bolesławowi za Jego twórczość pisarską,
z pewnością wdzięczni są ci, którzy w oparciu o Jego książki pisali prace dyplomowe.
Ja osobiście podziwiam wytrwałość pana Bolesława, Jego pracowitość i gratuluję wspaniałego dorobku. Życzę Mu zdrowia, kolejnych pomysłów i sukcesów twórczych32.
32

Opinia Mariana Burego, [w:] B. C i s ł o, Reminiscencje..., s. 6–67.
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Robert Czyż
(Tomaszów Lubelski)

Z KRESÓW DO TOMASZOWA
(RYS HISTORYCZNY RODZINY BOGUSZEWSKICH)

W pierwszym odruchu większość z nas o swojej rodzinie pomyśli, że
w żaden sposób się ona nie wyróżnia. Mówimy: przeciętna gromadka spokrewnionych osób. To swoista pułapka! Wyjątkowość wielu rzeczy oceniamy
między innymi na podstawie ich przeszłości. To tyczy się także rodzin,
które pamiętają o swoich prapraprzodkach. Tradycja rodowa niekoniecznie
musi się objawiać w cennych pamiątkach, wielkich nazwiskach i portretach
znanych przodków. W większości są to opowieści wydobywane z mroku
zapomnienia i wtedy okazuje się, że nasza historia nie kończy się na babci
i dziadku. Poznajemy losy krewnych w XX w., sięgamy do wieku XIX, a czasem dalej. Okazuje się, że możemy być dumni z naszych przodków. Pracując
nad drzewem genealogicznym rodziny Czyżów i rodzin z nią spokrewnionych, dotarłem do bardzo bogatego archiwum rodzinnego Boguszewskich.
W roku 1961 Julian Boguszewski, urodzony na Kresach Wschodnich, po
wojnie nieprzerwanie związany z Rogóźnem i Tomaszowem, poślubił Irenę
Cecylię Czyż (przyrodnią siostrę mego ojca Ryszarda). Przeglądając archiwum rodzinne Boguszewskich, szybko przekonałem się, że skomplikowana
saga rodzinna nierozerwalnie związana jest z historią państwa polskiego.
Po kądzieli do Boguszewskich wżenili się m.in.: multimilioner Stanisław
Kozłowski, Polak na stałe mieszkający we Francji, Bogdan Sas-Jaworski,
uczestnik Igrzysk Olimpijskich w Moskwie w jeździectwie, czy nieżyjący
prawnik prof. Lech Falandysz – z-ca szefa kancelarii prezydenta Lecha
Wałęsy. Do dzisiaj w Tomaszowie mieszkają Irena i Julian Boguszewscy,
od ponad pół wieku na dobre i złe związani z Tomaszowem. Uznałem,
że zgromadzone materiały mają nie tylko rodzinną wartość sentymentalną,
ale zasługują na udostępnienie ich szerszemu gronu odbiorców.
Na stronie internetowej herbowych Ostoi znajdujemy zapis: „Boguszewski
– odwieczna szlachta i rycerze. Rodzina Ostoi na majątku Bogusze w ziemi
drohickiej, województwo podlaskie”1. Wywód genealogiczny Boguszewskich
1

www.ostoya.org (dostęp: 31.01.2013).
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po mieczu sięga pierwszej połowy XVIII w. Najstarszy odnaleziony przedstawiciel rodziny to Władysław (1730–1778). Boguszewscy pieczętują się
herbem Ostoja, choć nie zachowały się żadne dokumenty poświadczające
prawa do herbu. Jako podstawę potwierdzenia faktu przynależności rodziny do herbu Ostoja uznają monumentalne dzieło heraldyczne, 16-tomowy
Herbarz Polski autorstwa Adama Bonieckiego (we współpracy z Arturem
Reiskim2), wydawany na przełomie XIX i XX w.
Ostoja to staropolskie ostojać się, ostać. Miejsce zatrzymania w pewnym
miejscu, bezpieczne, skupiające ludność, schronienie. Wskazuje na gród
lub warownię obronną, tam gdzie można było się schować w razie niebezpieczeństwa. Ostoja to centralny gród lub warownia dawnych Panów
Ściborów, którzy za sprawą decyzji wiecu chronili swoje plemię przed
niebezpieczeństwem. Najstarsza wzmianka o rodzie Ściborów z Małopolski
pochodzi z 1176 r. Symbolika herbu Ostoja, według Jana Długosza, to:
Mają być dwa księżyce niepełne żółte, barkami do siebie obrócone, każdy z nich jednym
rogiem do góry, drugim na dół obrócony, między nimi miecz biały otłuczony, rękojeścią do
góry, końcem na dół, w polu czerwonym. Na hełmie pięć piór. Kształt tarczy jest typu późnogotyckiego lub hiszpańskiego. Kształt i forma korony – szlachecka stosowana przez szlachtę:
niemiecką, polską, szwedzką i rosyjską. Hełm w herbie jest symbolem przynależności do stanu
rycerskiego. Labry stanowią ozdobę hełmu. Płaszcz stanowi uroczysty strój z zaznaczeniem
strony zewnętrznej i wewnętrznej. Miecz na tarczy – broń rycerza, symbolizuje honor wojenny
i męstwo w bitwie. Znak obnażonego miecza stanowi symbol – myśli o walce. Złote półksiężyce
określają rycerzy zwyciężających w blasku księżyca i gwiazd3.

Legenda herbowa jest następująca:
Za panowania Bolesława Śmiałego (1058–1078) króla polskiego, gdy albowiem nieprzyjaciel
wtargnął w granice polskie, wysłany przeciwko nim pułkownik, imieniem Ostoja, w niewielkim ludzi do boju poczcie języka wziąwszy o zbliżającym się nieprzyjacielu, cicho się pod
obóz podemknął i straż wyciął tak, że żaden z nich albo miecza, albo pętów nie uszedł. Jeden
z pojmanych, szukając łaski w swej niedoli u pomienionego Ostoi, przyrzekł mu pod przysięgą,
że mu miał dopomóc do większego zwycięstwa. Darowany tedy wolnością, prosto do swego
obozu przypadł, tam nie wspominając o porażce swoich, jeszcze do tego nakłonił hetmana
swego, że nowe posiłki straży pierwszej i daleko liczniejsze wysłał. O tych upewniony Ostoja,
tak ich ze wszystkich oskoczył, że żaden szabli jego nie uszedł, dopiero z drugimi po bliższymi chorągwiami złączywszy się, nocą na obóz nieprzyjacielski uderzył, gdzie przestraszeni
wszyscy, jedni pod miecz dostali, drudzy do po bliższych lasów, życie salwując, od goniących
się i szukających poginęli. Za to tedy dzieło Ostoja i herbem tym nadany, i w znaczne dobra
opatrzony, nawet i niewolnik, który mu do tego zwycięstwa dopomógł, tymże klejnotem
i wolnością udarowany4.

Z Kresów do Tomaszowa...

Rocznik Tomaszowski 4

Synem Władysława był Józef Paweł Boguszewski (1774–1847), podkomorzy ziemi sieńskiej5, autor zachowanego do naszych czasów pamiętnika
rodzinnego. Dowiadujemy się z niego, że jego ojciec Władysław Piotr zmarł
w 1788 r. w wieku 58 lat, nie znamy imienia jego żony, ale wiemy, że
przeżyła go o 25 lat, umierając w Lewkowie w 1813 r. Żyła 70 lat, z czego
w małżeństwie 19 i kolejne 25 we wdowim stanie. Oboje małżonkowie
spoczęli w kościele w Smolanach.
Autor pamiętnika urodził się 25 stycznia 1774 r. w Repuchowicach. W roku
1814 zawarł związek małżeński z 20-letnią Aleksandrą Wańkowiczówną
Marszałkówną Sieńską. Ślub odbył się w Krasnej Górze. Nowożeńcy zamieszkali w Lewkowie. Z tego związku urodziło się 8 dzieci. Najstarsza
była Lucia Róża Katarzyna (ur. 1815), w następnym roku na świat przyszła
Eleonora Józefa Aleksandra, w 1818 r. urodził się syn Władysław Kacper
Wilhelm, w 1820 r. urodził się kolejny syn, któremu na chrzcie 29 maja
dano imiona Józef Ferdynand Ignacy (zmarł w 1838 r. w Mohilewie).
W kolejnym roku urodziły się bliźnięta – dwóch chłopców: Piotr Dominik
i Paweł Marek. W roku 1823 urodził się Kazimierz Teodor Antoni. Pięć lat
później 23 marca 1827 r. o godzinie 16 przyszło na świat ostatnie dziecko w tym związku, córka Marianna. W roku 1838 najstarsza córka Łucja
wyszła za mąż za podporucznika armii carskiej Zygmunta Draszewskiego
(po 2 latach bycia w małżeństwie zmarła w 1840 r. w wieku 25 lat). Rok
później 23-letni syn Władysław pojął za żonę 20-letnią Teklę Głuską. Ślub
odbył się w Orawie, w 1842 r. Urodziła się im córka Michalina Józefa6.
Zachował się również pamiętnik jednego z synów Józefa – Kazimierza,
w którym możemy przeczytać:
Roku 1862 miesiąca Lutego 11 dnia ożeniłem się WJP. Marią Sławińską. Ślub dawał w Kościele w Tołoczynie Xiądz Kazimierz […]. Wesele odbywało się w domu Rodziców we dworze
w Tołoczynie. Przenosiny odbyły się w Lewkowie 18 Lutego tegoż Roku. Dnia 1 Stycznia
1863 Roku z rana o godzinie czwartej urodziła się nasza córka, niech się chowa na chwałę
Najwyższego Pana. 3-go tego miesiąca ochrzczona z wody. Dano Imiona Maria Kazimiera.
Dnia 13 […] 1864 Roku o godzinie drugiej rano urodziła się nam w Krasnej Górze córka
niechaj się chowa na chwałę Najwyższego Pana, 15 tegoż miesiąca ochrzczona przez Xiędza
[…] dano Imię Kazimiera. Dnia 17 Maja 1867 rano o drugiej po południu urodziła się nasza
córka, niech się chowa na chwałę Najwyższego. 22 tego miesiąca ochrzczona z wody i olejów
Św. Dano Imię Emilia. […] Ja Kazimierz urodziłem się w Lewkowie Roku 1823 […] o godzinie
trzeciej z południa. Tegoż miesiąca 15-go ochrzczony z wody i olejów przy Xiędzu wikarym
Smolan7.

W roku 1899 rozpoczął wydawanie wielotomowego dzieła Herbarz Polski, przy współpracy z Arturem Reiskim, do 1909 r. opracowali trzynaście tomów. Po śmierci Bonieckiego
prace nad Herbarzem kontynuowali Reiski i Włodzimierz Dworzaczek. Rodzina Boguszewskich
znajduje się w tomie II i w tomie Uzupełnienia i sprostowania do cz. I Herbarza Polskiego.
3
Zob. J. D ł u g o s z, Insignia seu Clenodia Regis et Regni Poloniae, z kodeksu kórnickiego
wydał dr Z. Celichowski, s. 26; K. N i e s i e c k i, Herbarz Polski, VII, s. 170; P. D u d z i ń s k i,
Alfabet heraldyczny, Warszawa 1997.
4
K. N i e s i e c k i, Herbarz Polski, VII, s. 170–171.

W pamiętnikach rodziny występują również Leon Boguszewski, podkomorzy dworu
polskiego, wraz z żoną Izabelą Boguszewską z domu Poll, podkomorzyną.
6
Pamiętnik Józefa Pawła Boguszewskiego (fragmenty na stronie internetowej www.
boguszewski.pl).
7
Pamiętnik Kazimierza Boguszewskiego (fragmenty na stronie internetowej www.boguszewski.pl), zachowano oryginalną pisownię.
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Miejsca rodowe Boguszewskich związane były ze wschodnimi rubieżami Rzeczypospolitej, które w wyniku rozbiorów przypadły carskiej Rosji.
Położone były w guberniach mohylewskiej i witebskiej8. W bezcennym
Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich rodzinę
Boguszewskich w drugiej połowie XIX w. odnajdujemy jako właścicieli
9 dóbr o różnej wielkości9. Bazując na materiałach zebranych przez autora drzewa genealogicznego rodziny K. Boguszewskiego z Warszawy10,
na początku XX w. (do wybuchu rewolucji październikowej w Rosji)
Boguszewscy wywodzący się po mieczu od Juliana Sebastiana byli właścicielami majątków: Osierock, Wielka Orawa (z folwarkami: Orawa, Orawka,
Olszewszczyzna, Tryputnia), Lewków, Jachimowszczyzna i Piasoczanka
położonych w guberni mohylowskiej.
Julian Sebastian Boguszewski ożenił się z urodzoną w 1851 r. Eweliną
Świętorzecką. Z tego związku urodziło się 7 dzieci (Władysław, Mieczysław,
Michał, Anna, Zofia, Józefa i Bolesław). Julian Sebastian zmarł w 1911 r. i pochowany jest w Mińsku, jego żona Ewelina zmarła w 1941 r. w Warszawie.
Jedynym synem Michała jest urodzony w 1937 r. Julian, do dzisiaj mieszkający w Tomaszowie Lubelskim. Różnie potoczyły się losy dzieci Juliana
Sebastiana, czyli stryjów i ciotek Juliana Boguszewskiego. Najstarszy był
Władysław (ur. 1880), żonaty z Heleną Majewską (1889–1968), z którą miał
trójkę dzieci: Janinę (1912–1992), Juliana (1914–1996) i Daniela (1916–?).
8
Gubernia mohylowska w 1772 r. dzieliła się na 4 prowincje: orszańską, rohaczewską,
mścisławską i mohylewską. W roku 1776 gubernia otrzymała nową organizację. Wówczas
Mohylew został miastem gubernialnym, a Czausy, Stary Bychów, Orsza, Babinowicze, Kopyś,
Sienno, Mścisław, Czeryków, Klimowicze, Rohaczew i Bielica – miastami powiatowymi. Cesarz Paweł I w 1797 r. z namiestnictw mohylewskiego i połockiego rozkazał utworzyć jedną
gubernię białoruską, z miastem gubernialnym Witebskiem. W jej skład wszedł Mohylew
jako miasto powiatowe. W roku 1801 przywrócono gubernię mohylewską. W roku 1777 było
w mohylewskiej guberni 662 500 mieszkańców; w 1846 r. ludność wynosiła 860 410 dusz.
Według pochodzenia ludność składała się z krajowców Białorusinów, wychodźców z Litwy,
Polski, Wielkorusinów, Żydów, Niemców i niewielkiej liczby Cyganów. Za: Słownik geograficzny
Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. VI, 1885 r.
9
Słownik geograficzny…, t. XV, cz. 2, s. 118, 157, 255, 286, 294, 306, 327, 386, 447, 519; t. XV,
cz. 1, s. 54. Konstantynowo – dobra w pow. sieńskim, 1966 dziesięcin (w tym 806 lasu); Krasna
Góra – w jej skład wchodziły folwarki: Pożenki, Wsowo, Wańkowo, Barany, pow. Sieński,
razem dobra miały 3569 dziesięcin (w tym 2059 lasu); Lewskowo – folwark w pow. sieńskim,
1002 dziesięcin (w tym 600 lasu); Łykina – folwark w pow. czerykowskim, Boguszewscy byli
jednym z trzech współwłaścicieli, przypadało im 250 dziesięcin; Nizki – folwark w pow. klimowickim, powierzchnia 275 dziesięcin; Maryanpol – dwór w pow. orszańskim, gmina Skibie,
majątek i dobra położone w pow. orszańskim, łączna powierzchnia 712 dziesięcin, własność
Boguszewskich od 1862 r.; Malatycze – folwark w pow. czerykowskim z młynem i foluszem,
o pow. 1334 dziesięcin (w tym 772 lasu); Piesoczanka – dobra, 2 młyny, folusz położone
w pow. Orszańskim; w skład dóbr wchodził jeszcze folwark Awerkino (pow. mścisławski),
łącznie 2627 dziesięcin (w tym 1244 lasu); Przybereże – folwark w pow. czerykowskim liczący
190 dziesięcin.
10
Krzysztof Boguszewski (1935–2007).
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Mieczysław Boguszewski

Ukończył studia rolnicze w Petersburgu. Do rewolucji w 1917 r. gospodarował w majątku Osierock (pow. mohylewski). Potem przeniósł się do
Gdyni Orłowa, gdzie zmarł w 1933 r. W roku 1881 urodził się Mieczysław,
żonaty z Marią Sadowską (1883–1968), córką przemysłowca z Nowogrodu
(właściciele browaru i cegielni w Dąbrowie Górniczej). Miał dwóch synów:
Tadeusza Juliana (1905–1986) i Stanisława Konstantego (1908–1994). Z wykształcenia, podobnie jak brat, inżynier rolnictwa (studia w Petersburgu
i na Uniwersytecie Jagiellońskim). Do roku 1917 był właścicielem majątku
Wielka Orawa z folwarkami Orawa, Orawka, Olszewszczyzna, Tryputnia
(gubernia mohylewska) i gorzelni w Wołczynie. Łącznie liczyły 740 ha. Po
roku 1918 na krótko objął w dzierżawę majątek Charlęż (pow. lubartowski),
później aż do śmierci pracował w Państwowym Banku Rolnym. Zmarł
w Warszawie 25 kwietnia 1958 r. Pochowany na Powązkach11.
W roku 1884 urodziła się Zofia. Wyszła za mąż za Wacława Świętorzeckiego (1876–1934). Mieli czwórkę dzieci: Marię (1912–1973), Ewelinę (1906–?),
Annę (1916–2003) i Karola (1908–1991). Do wojny 1939 r. prowadziła majątek Jachimowszczyzna. Zofia zmarła w 1966 r.
W roku 1889 przyszło na świat czwarte dziecko w tym związku – córka
Anna. Poślubiła ona Mieczysława Kazimierza Boguszewskiego (1872–1929).
Ślub odbył się w 1908 r. w Tołczynie, wesele w Orawie. Miała dwójkę
11
Zmarł w dniu, w którym miał otrzymać pierwszą emeryturę. Zmarł o godzinie 10,
a listonosz zapukał do jego drzwi dwie godziny później.

263

R. Czyż

Rocznik Tomaszowski 4

Z Kresów do Tomaszowa...

Rocznik Tomaszowski 4

Anna i Mieczysław Boguszewscy ze swymi dziećmi Marią (Marychną) i Kazimierzem
Janka Boguszewska (c. Władysława) i Marychna Boguszewska (c. Anny)

dzieci – Marię12 i Kazimierza13. Do rewolucji w 1917 r. prowadziła z mężem
majątek ziemski Lewków. Potem osiedliła się w Zakopanem, gdzie mieszkała i prowadziła pensjonat „Oksza”, który nie był jednak jej własnością14.
W roku 1929 w Zakopanem poślubiła Tadeusza Surowieckiego.
Anna i Mieczysław pochowani są na cmentarzu w Zakopanem (ul. Nowotarska), córka
Maria w Płocku, grób syna Kazimierza jest nieznany, wiadomo, że znajduje się na terytorium
byłego ZSRR.
14
Historia „Okszy” wpisana jest w dzieje stylu zakopiańskiego. Willa jest trzecim dziełem
Stanisława Witkiewicza, twórcy stylu zakopiańskiego. Jej projekt powstał w latach 1894–1895
dla Bronisławy i Wincentego Korwin-Kossakowskich. Wznosili go góralscy cieśle w latach
1895–1896. Po latach w drugim zeszycie Stylu zakopiańskiego Stanisław Witkiewicz, pisząc
o kolejnych stylowych willach, twierdził: „Oksza, należący pierwotnie do Kossakowskich,
potem do Kęszyckich, był zbudowany na planie również z góry danym. Symetryczny prawie
rozkład prowadził do symetrycznego zewnętrznego kształtu. W Okszy znajdują się pyszne,
wielkie drzwi wchodowe, których efekt zdobniczy zginął przez oszklenie ganku, stojącego na
łuku kamiennym, ganku, do którego wejście stanowią boczne, kręcone schody z piaskowca.
Oksza jest najmniej skomplikowanym z nowych zakopiańskich domów. Zużyte w niej były te
motywy zdobnicze i konstrukcyjne, które już były wypróbowane w uprzednio postawionych
domach, z dodaniem krytych obejść dokoła wschodniej ściany i połączenia galerią z piętrową oficyną stojącą w podwórzu”. W roku 1899 willę zakupił Marcin hr. Kęszycki i zmienił
jej nazwę na „Oksza”. Willa była prezentem na srebrne wesele hrabiego i jego żony Heleny.
Niespełna rok po tym wydarzeniu Marcin Kęszycki zmarł, a wdowa po nim mieszkała

w „Okszy” prawdopodobnie do wybuchu I wojny światowej. W roku 1920 willę zakupiło
Towarzystwo „Odrodzenie”, założone przez Klarę Jelską, które po przebudowie urządziło tu
„Dom Zdrowia dla Uczącej się Młodzieży”. W okresie II wojny światowej do „Okszy” przeniesiono z Kuźnic Szkołę Gospodarczą. Po wojnie mieściło się tutaj prewentorium dla dzieci
i młodzieży. W roku 1965 obiekt został zaadaptowany na dom wypoczynkowy. W roku 2006
został przejęty przez Muzeum Tatrzańskie z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne. W latach
2008–2010 przeprowadzono remont budynku. Za: S. W i t k i e w i c z, Styl zakopiański, z. 2:
Ciesielstwo, Lwów 1911, s. 11 i www.muzeumtatrzanskie.com.pl (dostęp: 14.01.2014).
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Michał Boguszewski i dwie jego siostry – Józefa Boboli i Zofia Świętorzecka,
po pogrzebie brata Mieczysława (Warszawa, 1958)

W roku 1890 urodził się Bolesław. Ukończył szkołę średnią w Nowogrodzie, po czym kontynuował studia medyczne w Dorpacie. Zmobilizowany do
wojska jako felczer zmarł na tyfus w 1917 r., najprawdopodobniej w Bielsku
Podlaskim. Bezdzietny, żonaty z Konstancją Cywińską. O 8 lat młodsza od
niego była Józefa, ur. w 1898 r., zamężna z Edmundem Bobolą, działaczem
przemysłowym. Mieli 8 dzieci: Ewelinę (1918–1991), Zofię (1919–2004),
Annę (1925–?), Marię (1928–?), Elżbietę (ur. 1935), Andrzeja (1920–1922),
Edmunda (1923–1979), Karola (1931–2004). Zmarła w Warszawie w 1975 r.
Julian Sebastian Boguszewski (dziadek Juliana z Tomaszowa), jako
uczeń gimnazjum, za udział w powstaniu styczniowym został zesłany na
Syberię. Krewni (Krzysztof i jego stryjeczny brat Julian) są w posiadaniu
krzyża metalowego w drewnianym pudełku z napisem „J. S. w Syberyi”
oraz łyżki i widelca, których używał na zesłaniu.
Zawsze gdy Ojczyzna była zagrożona, rodzina Boguszewskich aktywnie
włączała się w walkę o zachowanie tożsamości narodowej i odzyskanie
niepodległości. Tak też czyniły dzieci i wnukowie Juliana Sebastiana.
Mieczysław był oficerem Korpusu gen. Dowbora Muśnickiego. Korpus
sformowany został w lipcu 1917 r. na Białorusi z inicjatywy Naczelnego
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Polskiego Komitetu Wojskowego (Naczpol-u) reprezentującego Polaków –
żołnierzy w armii rosyjskiej. Dowodzenie korpusem objął hołdujący zasadzie
apolityczności wojska gen. Muśnicki (1867–1937). Pierwotnie korpus miał
walczyć z Niemcami, jednak skomplikowana sytuacja na froncie i wewnątrz
Rosji spowodowały, że działał zbrojnie przeciwko bolszewikom. W przekazach rodzinnych utrwaliło się zdobycie twierdzy Bobrujsk (29.01.1918 r.),
bronionej przez 7 tys. czerwonoarmistów. Wówczas też korpus osiągnął
najliczniejszy stan, wynoszący 29 tys. żołnierzy. Po zawarciu traktatu
brzeskiego w lipcu 1918 r. został rozformowany. Większość żołnierzy
wróciła do Warszawy. Wśród nich znalazł się Mieczysław Boguszewski,
który jeszcze w 1918 r. objął w administrowanie liczący kilkaset hektarów
majątek Charlęż koło Lubartowa. Po przejściu do cywila aktywnie działał
w Komitecie Obrony Kresów Wschodnich15.
Jego brat Bolesław studiował medycynę
w Dorpacie (obecnie uniwersytet Tartu w Estonii). Podczas studiów (1912) wstąpił do działającego na uniwersytecie Konwentu Polonia
– najstarszej polskiej korporacji akademickiej
powstałej jeszcze w 1828 r., zrzeszającej studentów przybyłych z terenów dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, bez względu na
wyznanie i pochodzenie etniczne. Odegrała
ona bardzo dużą rolę w kształceniu Polaków.
W odróżnieniu od innych uczelni rosyjskich
Uniwersytet Dorpacki prowadził liberalną
politykę i unikał dyskryminacji Polaków. Pod
Bolesław Boguszewski
koniec studiów został wcielony do armii rosyjskiej jako felczer, gdzie zmarł z powodu epidemii w 1917 r.
Kolejny z synów Juliana Sebastiana to Michał (ojciec Juliana z Tomaszowa
Lubelskiego). Po ukończeniu nauki w gimnazjum w Petersburgu został
wcielony do armii carskiej jako „wolny opredaliuszczyj” i w 1916 r. został
skierowany na front. W czasie rewolucji październikowej uciekł z bratem
do Rygi, gdzie statkiem podstawionym przez Polonię Amerykańską jako
„wróg czerwonych” wyemigrował do USA. Szybko wrócił do Europy, gdy
we Francji formował się „Błękitny Legion” gen. Hallera; walczył w jego
Była to organizacja powstała pod koniec listopada 1918 r. w Warszawie. Sprawowała
polityczny mecenat nad ochotniczymi oddziałami samoobrony Kresów Wschodnich. Jednym
z jej zadań było prowadzenie agitacji na rzecz włączenia ich przez stworzenie Dywizji Litewsko-Białoruskiej w struktury odradzającego się Wojska Polskiego, co zostało osiągnięte, gdy
26 listopada 1918 r. Naczelnik Państwa J. Piłsudski zgodził się na utworzenie takiej dywizji.
Za: L. W y s z c z e l s k i, Wstępna faza walk, [w:] Wojna polsko-rosyjska 1919–1920, Warszawa 2010,
s. 39–40; więcej w 10-stronicowej broszurze wydanej w 1919 r. w Warszawie: Zarys powstania
i działalność Komitetu Obrony Kresów Wschodnich.
15
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szeregach aż do powrotu do Polski. Do przewrotu majowego w 1926 r.
służył w wojsku w stopniu porucznika, później jako osadnik wojskowy
gospodarował na przydzielonej mu 26-hektarowej działce we wsi Czudel.
W latach następnych dodatkowo administrował majątkami Czudel i Józefpol, będącymi własnością P. Wierzbickiego. W roku 1939 uczestniczył
w wojnie obronnej. Po wojnie, podobnie jak większość jego rodziny, był
nękany przez NKWD i UB.
Dwóch synów Mieczysława – Stanisław i Tadeusz (braci stryjecznych
Juliana) walczyło w obu wojnach światowych. Stanisław Boguszewski, będąc
harcerzem, działał w paramilitarnej organizacji cywilnej Polski Biały Krzyż,
niosącej pomoc ofiarom wojny, a także rozbudzającej postawy patriotyczne
wśród żołnierzy polskich służących w armiach zaborczych, a później żołnierzy wojska polskiego16. W czasie wojny polsko-sowieckiej (1919–1921)
pomagał polskim żołnierzom. Walczył w kampanii wrześniowej 1939 r.
jako ppor. w 20. Pułku Artylerii Lekkiej wchodzącym w skład 20. Dywizji
Piechoty dowodzonej przez płk. dypl. Wilhelma A. Lawicz-Liszkę17. W bitwie pod Mławą dostał się do niewoli. W oflagach Dornau i Gross-Born
spędził 5 lat. Po wyzwoleniu w 1945 r. pełnił w Niemczech służbę jako
oficer w polskim korpusie przy armii brytyjskiej. W roku 1947 powrócił do
Polski i podjął pracę w Państwowym Banku Rolnym. Odznaczony m.in.:
Krzyżem Walecznych, Krzyżem Obrońców Ojczyzny 1918–1921, Krzyżem
za wojnę 1 IX–17 IX 1939, Medalem za udział w wojnie obronnej 1939 r.
Tadeusz Boguszewski ps. „Wołkowski” w stopniu podporucznika walczył
w 72. Pułku Piechoty AK Ziemi Radomskiej18. Przyporządkowany okrę-
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16
Zob. więcej: E. J. K r y ń s k a, Polski Biały Krzyż 1918–1963, Białystok 1997; A. N i e w ę g ł o w s k a, Polski Biały Krzyż a wojsko 1919–1939, Toruń 2005.
17
20. Pułk Artylerii Lekkiej swój rodowód wiąże z wydzieleniem z baterii zapasowej
1. Pułku Artylerii Polowej w Lidzie baterii, z której zorganizowano baterię zapasową 2. Pułku
Artylerii Polowej. Baterię tę przegrupowano do Wołkowyska. Z uwagi na pogarszającą się
sytuację militarną baterię zapasową przeniesiono do Sochaczewa. Tu nastąpiło przezbrojenie
na sprzęt francuski. 1 listopada 1920 r. 2. Pułk Artylerii Polowej przemianowano na 20. Pułk
Artylerii Polowej, a w 1932 r. jednostka przemianowana została na 20. Pułk Artylerii Lekkiej.
W czasie pokoju 20. Pułk Artylerii Lekkiej miał cztery dywizjony. Wiosną 1939 r. w koszarach
prużańskich kwaterowało dowództwo pułku (ppłk E. Zimmer) z II i III dywizjonem haubic.
W Baranowiczach kwaterowały I i IV dywizjon armat. W kampanii wrześniowej 1939 r. pułk
walczył w składzie macierzystej 20. Dywizji Piechoty. Od 1 do 3 września wspierał piechotę
w bitwie pod Mławą. Został jednak rozbity w odwrocie 4 września. Odtworzono go w rejonie
Modlina i Jabłonny i wziął udział w obronie stolicy.
18
72. Pułk Piechoty AK im. płk. Dionizego Czachowskiego (inaczej 72. Pułk Piechoty AK
Ziemi Radomskiej) – utworzony na początku 1944 r. w ramach odtwarzania struktur Wojska
Polskiego sprzed 1939. 72. Pułk Piechoty zmobilizowano od 17 sierpnia 1944 r. Pułk uczestniczył w akcji „Burza”, m.in. 26 września (wraz z 25. Pułkiem Piechoty AK) w całodziennej
bitwie z obławą niemiecką w lasach przysuskich w okolicach wsi Gałki, Stefanów, 27 września
w ataku na garnizon niemiecki w Przysusze, 6 października w walkach pod Eugeniowem.
Demobilizacja 72. Pułku Piechoty AK nastąpiła 8 października 1944 r. we wsi Borkowice, leżącej
na skraju Lasów Przysuskich. W lasach schronił się oddział około 85 żołnierzy, zaś pozostali
partyzanci przeszli do służby konspiracyjnej.

gowi Radom–Kielce działającemu pod kryptonimem „Jodła”, uczestniczył
w akcjach zbrojnych w rejonie Przysucha–Opoczno. Po wojnie, w latach
1946–1952, był aresztowany przez UB i sądzony przez sądy PRL.
Z rąk Sowietów zginął jego teść Mirosław Władyczyński. Kiedy
17 września 1939 r. na polskie Kresy wkroczyła Armia Czerwona, 64-letni
Władyczyński, właściciel położonego na Grodzieńszczyźnie majątku Skarbiec
(oddalonego 20 km od obecnej granicy z Polską), nawet nie myślał, aby
uciekać. No bo po co? Żył w zgodzie z miejscowymi ludźmi. Nie miał
powodu ich się bać. Zresztą w czasie wojny polsko-bolszewickiej też nie
uciekał. Udało mu się jakoś porozumieć z czerwonymi i przetrwać. Również
podeszły wiek sprawił, że pozostał w Skarbcu. To była fatalna decyzja,
która kosztowała go życie. Władyczyński jest najprawdopodobniej jedną
z ofiar znajdujących się na tzw. białoruskiej liście katyńskiej – ostatniej
niewyjaśnionej zagadce zbrodni na Polakach z wiosny 1940 r. Do marca
1940 r. był przetrzymywany w areszcie w Wołkowysku. Tu przeprowadzano selekcje więźniów, zakwalifikowano go do grupy najgroźniejszych
wrogów władzy radzieckiej, przewieziono do Mińska, gdzie ślad się urywa.
Janusz Władyczyński z Białegostoku (jego wnuk) już po upadku komunizmu próbował dociec, jaki był los dziadka. Dostał jedynie odpowiedź
z prokuratury w Grodnie:
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Poinformowano mnie, że mój dziadek był aresztowany jako „element społecznie niebezpieczny”. W 1941 r. został zwolniony z więzienia i udał się do Uzbekistanu. Stalin na pytanie
polskiego rządu na emigracji o los polskich oficerów z Kozielska czy Ostaszkowa też mówił,
że uciekli do Mandżurii.

MSW Uzbekistanu nie odpowiedziało na jego list w sprawie dziadka
– relacjonował w 2010 r. dziennikarzowi „Gazety Wyborczej”19.
Więcej szczęścia miał Stanisław Władyczyński, syn Mirosława i szwagier Tadeusza Boguszewskiego, który mimo że dostał się w ręce Sowietów
przeżył. W roku 1944 został aresztowany przez NKWD tylko dlatego, że
miał ziemiańskie pochodzenie. Skazano
go na 10 lat więzienia. Wrócił do Polski
w 1948 r. Jego rodzina wyjechała z ZSRR
podczas fali repatriacji – w 1946 r.
Czynnie także walczyły dzieci Zofii
Boguszewskiej (po mężu Świętorzeckiej).
Syn Karol Świętorzecki był więźniem
obozu w Oświęcimiu, po wojnie prześladowany przez UB. Jego siostra Anna ps.
„Boleszczyc” w początkowych miesiącach
wojny przedostała się do Francji, gdzie
do końca życia prowadziła ożywioną
działalność na rzecz tamtejszej Polonii.
Tam poślubiła przemysłowca Stanisława
Kozłowskiego (zm. w 1989 r. w Paryżu).
Dała się poznać jako działaczka społeczno-katolicka. Była inicjatorką i fundatorką
domu rekolekcyjno-pielgrzymkowego
Tadeusz i Zofia z Władyczyńskich Polskiej Misji Katolickiej w La Ferté-sousBoguszewscy w majątku Skarbiec
-Jouarre we Francji20.
Zawieruchy wojennej nie przeżył jeden z synów Anny Boguszewskiej –
Kazimierz. W roku 1944, po wkroczeniu armii sowieckiej do Brześcia, został
aresztowany przez NKWD. Wywieziony do miejscowości Suchobezwodnyj
w okolicach Gorki, skazany na 5 lat ciężkich robót. Zmarł w 1947 r. w obozie pracy21.

Chwalebne karty w czasie ostatniej wojny zapisało pięcioro dzieci
Józefy Boguszewskiej (ciotki Juliana), po mężu Boboli. Małżeństwo Edmund
i Józefa Boboli miało 8 dzieci, z których 5 w czasie okupacji należało do AK,
a gdy w sierpniu 1944 r. wybuchło powstanie warszawskie wzięło w nim
aktywny udział, walcząc w Śródmieściu. Cały czas mieszkali w Warszawie
przy ulicy Wilczej 8 m. 9.
Najstarsza była Ewelina Boboli (ur. 21.11.1917 r. w Mińsku Litewskim,
zmarła 10.06.1991 r. w Warszawie), zaprzysiężona w drugim dniu powstania
przyjęła pseudonim „Litka”. Była łączniczką, podobnie jak jej trzy siostry
przyporządkowana do I Obwodu „Radwan” (Śródmieście) – Podobwód
„Bogumił” – kompania sztabowa. Walczyła w Śródmieściu – Południe.
Po powstaniu wyszła z ludnością cywilną z Warszawy i podobnie jak
dwie jej siostry, Anna i Zofia, została wywieziona na przymusowe roboty

A. P o c z o b u t, Pozostały tylko kamienie, „Gazeta Wyborcza” z 7.04.2010 r., s. 12–13.
Działaczka społeczno-katolicka, filantrop. Urodziła się 28 sierpnia 1916 r. w Mińsku,
we Francji od 1940 r. W wieku 21 lat poślubiła Stanisława Kozłowskiego, późniejszego przemysłowca zajmującego się we Francji eksportem stali. Inicjatorka i fundatorka domu rekolekcyjno-pielgrzymkowego Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Społeczna działaczka katolicka
wspierająca liczne akcje charytatywne organizowane przez PMK we Francji. Odznaczona
Ecclesiae Populoque Servitium Praestanti i Złotym Medalem Zasługi Polskiej Misji Katolickiej we
Francji. Zmarła 23 stycznia 2003 r. w Paryżu. Za: „Głos Katolicki we Francji”, nr 6.
21
Kazimierz Boguszewski został aresztowany przez Sowietów 17 grudnia 1944 r., szybko
został wywieziony w głąb Rosji. Jedyny list od niego żona otrzymała w kwietniu 1947 r. (przy

czym został wysłany 20 lutego 1946 r.). W 1948 r. rodzina została zawiadomiona o śmierci
Kazimierza, która nastąpiła w roku 1946. 10 listopada 1938 r. w kościele św. Bartłomieja w Połocku wziął ślub z Adelajdą Dobek. Z tego związku urodziło się troje dzieci: Kazimierz Andrzej
oraz bliźnięta: Stanisław Mieczysław i Anna Maria. W styczniu 1945 r., już po aresztowaniu
męża, z trójką dzieci wyjechała do Polski. Po kilku miesiącach podróżowania furmankami
dotarli do Płocka, gdzie mieszkała siostra Kazimierza – Maria Surowiecka (jeszcze w 1946 r.
zmarła). W październiku 1945 r. przenieśli się do Gdyni. W roku 1956 umarła matka Kazimierza
i Marii – Anna Boguszewska. W roku następnym komunistyczne władze polskie pozwoliły
rodzinie Kazimierza wyjechać do USA, gdzie przybyli w 1958 r. Na podstawie pamiętników
rodzinnych, kserokopia w zbiorach Juliana Boguszewskiego.
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Anna Boboli

Zofia Boboli

do Jeleniej Góry. Zofia (ur. 22.11.1919 r.), ps. „Zosia”, w czasie okupacji
pracowała w PCK, w powstaniu warszawskim walczyła jako łączniczka
w południowej części Śródmieścia22. Jej brat Edmund (ur. 10.10.1923 r.
w Warszawie, gdzie zmarł 11.07.1979 r.), ps. „Krakus”, walczył w powstaniu w stopniu strzelca z cenzusem, przyporządkowany do I Obwodu
„Radwan” (Śródmieście) – 4. Rejon – XII Zgrupowanie im. Łukasińskiego
(batalion „Łukasiński”), 1117. kompania „Wkra”. Walczył na Starym
Mieście w zgrupowaniu „Sienkiewicz”. Gdy 2 września Niemcy opanowali Stare Miasto, wraz z ludnością cywilną wyszedł z Warszawy. Wśród
rodzeństwa najwyższym stopniem wojskowym legitymowała się Anna (ur.
3.02.1925 r.), ps. „Hanka”, która w stopniu starszego sierżanta walczyła
w Śródmieściu na odcinku wschodnim „Bogumił” w kompanii sztabowej.
Po upadku powstania znalazła się na przymusowych robotach w Jeleniej
Górze. Łączniczką była najmłodsza z rodzeństwa Maria (ur. 12.08.1928 r.),
ps. „Marysia”; podobnie jak siostry walczyła w Śródmieściu. Po upadku
powstania została więźniem Stalagu 344 Lamsdorf23.
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Julian Sebastian Boguszewski pojął za żonę Ewelinę Świętochowską24,
córkę Mieczysława, marszałka szlachty guberni mohylowskiej25.
Również rodzina Eweliny Świętorzeckiej niejednokrotnie płaciła najwyższą cenę – oddając życie w walce
o wolność Ojczyzny. Ojciec Eweliny,
Mieczysław Świętorzecki (1814–1862),
brał udział w powstaniu listopadowym (1830–1831). Miał 5 rodzeństwa (Wanda, Brygida, Aleksandra,
Fortunat i Michał). Mąż jego siostry
Wandy – Roch Dederko, był porucznikiem ułanów w wojsku kongresowym. Ich prawnuk, Stanisław
Symorowicz, został deportowany
w 1939 r. przez Sowietów w okolice
Taszkientu, gdzie niebawem zmarł.
Ewelina Świętochowska-Boguszewska
Łaskawie wojna nie obeszła się także z rodziną brata Mieczysława Fortunata (ok. 1830–1920). W roku 1916
Niemcy zabili w Mińsku Józefa Słotwińskiego – męża Marii, wnuczki
Fortunata. W II wojnie światowej zginęło dwóch synów Marii i Józefa
Słotwińskich. Mirosław zginął w 1939 r., pędzony przez bolszewików
z więzienia w Starej Wierzbie do Mińska. Jego brat Ludwik zginął na
przełomie 1943/1944 r. z rąk partyzantów sowieckich. Najmłodszym
bratem Mieczysława Świętorzeckiego był Michał (1837–1891). Jego syn
Stanisław zginął w czasie rewolucji październikowej w Rosji. Syn Edmud
został zamordowany w 1922 r. w wyniku bandyckiego napadu (spalono go
żywcem w jego dworku). Córka Justyna popełniła samobójstwo w chwili
wchodzenia do ich włości bolszewików podczas rewolucji w Rosji. Wnuk
Michała, Tadeusz (syn Tekli i Kazimierza Pawlikowskich), zginął z rąk
bolszewików, walcząc w Korpusie gen. Muśnickiego. Mąż najmłodszej
córki Marii Markiewicz popełnił samobójstwo, gdy w 1920 r. do Warszawy

22
Po wojnie wyszła za mąż za Jacka Dehnela, oficera Marynarki Wojennej, w 1939 r.
obrońcy Wybrzeża, kawalera Virtuti Militari, później kapitana Polskiej Marynarki Handlowej.
Zmarła 14 czerwca 2002 r. w Gdyni.
23
Biogramy i zdjęcia za www.1944.pl.

24
Była córką Mieczysława i Olimpii Oskierczanki. Jej dziadkami ze strony matki byli Jan
i Teodozja z Mikulskich, a ze strony ojca Stanisław Świętorzecki, żonaty z Justyną c. Tadeusza Bohuszewicza. Stanisław w 1827 r. posiadał znaczny majątek wynoszący 2200 dziesięcin
(tj. 2403 ha). Miał 6 dzieci: Mieczysława, Wandę, Brygidę, Aleksandrę, Fortunata i Michała.
25
Miała 6 rodzeństwa: Emilia (zmarła jako dziecko); Józefa (1847–1927, mąż Joachim Obieżerski, mieli pięcioro dzieci: Józef, Mieczysław, Marian, Michał, Mirosław); Maria (1848–1933,
mąż Józef Orda, byli bezdzietni); Olimpia (mąż Leopold Wołecki, mieli 5 dzieci: Mieczysław,
Justyna, Leonard, Maria, Robert); Justyna (zmarła jako dziecko); Teodozja (zamężna z Janem
Szulżyńskim, mieli 7 dzieci: Krystyna, Olga, Janina, Natalia, Maria, Zofia, Tadeusz).
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Michał Boguszewski

zbliżała się nawałnica bolszewicka. Ich jedyna córka Helena została zamordowana przez gestapo w Warszawie w 1944 r.26.
Michał Boguszewski urodził się 19 września 1886 r. w folwarku
Pleszczynka, ochrzczony został 15 listopada 1886 r. w kościele Najświętszej
Marii Panny w Mińsku Litewskim przez wikarego ks. J. Wojewódzkiego.
Rodzicami chrzestnymi byli: Władysław Boguszewski i Helena Jelska27.
Michał Boguszewski związek małżeński zawarł bardzo późno, bo w wieku
prawie 50 lat poślubił 26-letnią nauczycielkę Reginę Annę Gniot. Małżeństwo
zostało zawarte 1 lutego 1936 r. w Sarnach28.
Będąc osadnikiem wojskowym, otrzymał parcelę z domem mieszkalnym w Sarnach i 26 ha pola we wsi Czudel, administracyjnie należącej
do gminy Klesów w województwie poleskim, a od 1930 r. – wołyńskim29.
Drzewo genealogiczne rodziny Świętochowskich, odpis w zbiorach Juliana Boguszewskiego.
27
Wyciąg z księgi metrykalnej ochrzczonych w obrządku rzymskokatolickim w kościele
katedralnym w Mińsku Litewskim, Diecezjalna Kuria Pińska, pismo z dn. 18.01.1936 r., zbiory
J. B.
28
Decyzja o ustaleniu treści aktu małżeństwa z 29.04.1963 r. w Tomaszowie Lubelskim,
zbiory J. B. Dane dotyczące zawierających małżeństwo: Michał Boguszewski, kawaler, inżynier
rolny, urodzony 19 września 1886 r. w Mińsku Litewskim, s. Juliana Sebastiana i Eweliny
z d. Świętorzeckiej, Regina Anna Gniot, panna, nauczycielka, ur. 18 października 1910 r. Różki,
gmina Żółkiewka, c. Stanisława i Tekli z d. Tchórzewska.
29
Nie udało się odnaleźć żadnych informacji o wsi Czudel. Jeżeli chodzi o siedzibę gminy
i parafii Klesów, to początkowo miejscowość nazywana była Klesówka i należała do majątku
Strzelsk k. Sarn, będącego własnością pijarów. Przed wojną była to duża wieś licząca 230 zagród. Administracyjnie należała do powiatu Sarny, województwa najpierw poleskiego, a od
1930 r. wołyńskiego. W roku 1902 w odległości 3 km od wsi wybudowano linię kolejową
Sarny–Korostenicz. Szybko powstała przy niej osada, która rozwój zawdzięczała płytko zalegającym pokładom granitu. Powstałe duże kamieniołomy spowodowały napływ robotników
z różnych części Polski. Przed wybuchem II wojny światowej kamieniołomy w Klesowie
należały do największych zakładów przemysłowych Wołynia. Produkcja granitu przekraczała
26
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Dzieciństwo Regina spędziła w Żółkiewce. W latach 20. rodzina (ojciec Stanisław i brat Andrzej) za pieniądze ze spadku rodzinnego kupili
w dzisiejszej Kol. Łaszczówka (przed zajazdem „Arkadia”) 56 mórg pola
i tam gospodarowali. Stanisław Gniot był człowiekiem obytym, mającym
spory zasób wiedzy, co pozwalało mu z powodzeniem uczyć miejscowe
dzieci (przede wszystkim żydowskie). Nie wiadomo, jakie miał relacje
z Żydami, ale po kilku latach dość znacząco był u nich zadłużony, do
tego doszła dewaluacja pieniądza w czasie wielkiego kryzysu gospodarczego w pierwszej połowie lat 30. W końcu ich gospodarstwo zostało
zlicytowane. Po spłaceniu długów braciom zostało tyle, że kupili 19-arową
działkę (wtedy na przedmieściu Tomaszowa, przy głównym wejściu na
stary cmentarz) i 3 ha pola koło Rabinówki. Porzucili też gospodarowanie
i zajęli się przewozem ludzi i towarów. Zakupili 3 pary koni i wóz zwany
eszelonem, obudowany, na kołach podgumowanych, ciągnięty przez parę
koni. Czymś takim bracia jeździli na stację kolejową w Bełżcu i wozili nim
100 tys. t rocznie. W roku 1940 osada, już po włączeniu tych ziem do ZSRR, otrzymała status
miasta (obecnie liczy 5,2 tys. mieszkańców), przy czym dawna wieś zachowała swoją odrębność
administracyjną. Na początku XX w. wybudowano niewielką drewnianą kaplicę, parafię erygowano w 1935 r. pod wezwaniem św. Barbary, do której należała m.in. wieś Czadel (kaplica
w 1992 r. ponownie została zwrócona katolikom). W latach 1937–1945 (do chwili aresztowania)
proboszczem był ks. Antoni Chomiński. Za: G. R ę k o w s k i, Przewodnik po Ukrainie Zachodniej,
cz. 1, Wołyń, Białystok 2005.
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Maturzyści Gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim (czwarta od lewej Regina Gniot)
Regina Gniot Boguszewska

ludzi, zmieniając tylko pary koni. Poza
tym jeździli po towar nawet do Lwowa,
a prawie regularnie po piwo do Jatutowa.
Głównymi klientami byli Żydzi.
Regina Gniot w roku 1921 została
przyjęta do Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego
w Tomaszowie Lubelskim. W maju 1930 r.
pomyślnie zdała gimnazjalny egzamin
dojrzałości typu matematyczno-przyrodniczego wobec Państwowej Komisji
Egzaminacyjnej powołanej przez Kuratora
Okręgu Szkolnego Lubelskiego. Następnie
uczestniczyła w rocznym Państwowym
Kursie Nauczycielskim w Toruniu, gdzie
Regina Gniot (zdjęcie
15 czerwca 1931 r. zdała egzamin dyploze świadectwa dojrzałości)
mowy na nauczyciela szkół powszechnych
publicznych i prywatnych30. Po powrocie do Tomaszowa zaproponowano jej wyjazd na Kresy. Skorzystała z niego i otrzymała angaż w szkole
30
Świadectwo dojrzałości Reginy Gniotównej z 27 maja 1930 r. i dyplom nauczyciela szkół
powszechnych z 15 czerwca 1931 r., zbiory J. B.

Regina Gniot (pierwsza z prawej) uczy dzieci na prywatnych kompletach

276

277

R. Czyż

Rocznik Tomaszowski 4

w Poczajowie31. Ojciec dał jej 25 zł na podróż i przeżycie do pierwszej
wypłaty. Potem została skierowana do pracy w Sarnach. Tam spotkała
swego przyszłego męża Michała Boguszewskiego, który miał w zwyczaju
mówić: „Dlaczego w centralnej Polsce nie można było znaleźć panny do
towarzystwa, dlatego że wszystkie atrakcyjne dziewczyny wyjechały na
Kresy Wschodnie”.
Zanim to nastąpiło, w czasie wojny światowej Michał Boguszewski
został wcielony do armii carskiej, niejako z obowiązku rekrutacyjnego
(wprawdzie był już osobą dobijającą trzydziestki, ale wcześniej się kształcił
i nie był powoływany do wojska). Po zakończeniu edukacji musiał odbyć
1,5-letnią służbę wojskową. W roku 1916 stał się żołnierzem armii Imperium
Rosyjskiego32. W wojsku carskim służył do wybuchu rewolucji październikowej, która jego oddział zastała w Rydze. Tam nastąpiło rozprężenie
dyscypliny, dowództwo opuściło swych żołnierzy, którzy pozostawieni
zostali samym sobie. Pochodzenie społeczne i wyznawane poglądy nie
pozwoliły Boguszewskim (w Rydze Michał odnalazł swego brata Bolesława)
przyłączyć się do mas rewolucyjnych. Przez kilkanaście dni wałęsali się
po mieście. Dopiero gdy bolszewicy opanowali miasto, zdecydowali się
niemal w ostatniej chwili na ewakuację podstawionym przez Polonię statkiem do USA. Do Ameryki nigdy nie dotarli, po drodze statek wpłynął
do portu w Liverpoolu, gdzie na wieść o tworzeniu Błękitnej Armii we
Francji obaj bracia opuścili statek i postanowili wstąpić w jej szeregi33.
Błękitna Armia (od koloru francuskich mundurów) powstała w czerwcu
1917 r. z inicjatywy Romana Dmowskiego. Miesiąc później w obozie Sillé-le-Guillaume (region Loary) powstały pierwsze polskie oddziały, w styczniu
1918 r. utworzono dwubatalionowy 1. Pułk Strzelców Polskich (dowódca
płk Jasieński). Główny trzon stanowili Polacy z USA, emigranci z Kanady
i Francji, później doszli Polacy z przebywających we Francji i ogarniętych
fermentem rewolucji dywizji rosyjskich. Oficerami byli głównie Francuzi.
Pierwszym dowódcą był generał Louis Archinard. Na mocy porozumienia
z rządem Francji Komitet Narodowy Polski uzyskał 28 września 1918 r.
pełną kontrolę polityczną nad Armią, która została uznana za „jedyną,
Miasteczko położone między Brodami a Krzemieńcem.
W roku 1874 gruntownie zreformowano pobór do wojska carskiego, wcześniejszą długoletnią służbę zmieniono na powszechny obowiązek służby wojskowej. Powoływano mężczyzn,
którzy ukończyli 21. rok życia. Służba w wojskach lądowych trwała 6, a w marynarce wojennej
7 lat, z tym że czasokres służby wojskowej skrócono do 4 lat dla tych, którzy ukończyli wiejską szkołę powszechną, do 3 lat – dla tych, którzy ukończyli miejską szkołę powszechną, do
1,5 roku – dla absolwentów gimnazjum i wprowadzono półroczne przeszkolenie wojskowe dla
absolwentów studiów wyższych. Więcej o poborze rekruta z Królestwa Polskiego do 1874 r.
zob.: W. C a b a n, Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831–1873,
Warszawa 2001.
33
Michał Boguszewski do końca swoich dni był uczulony, aby odróżnić fakt, że wstąpił
do Błękitnej Armii prawie rok wcześniej przed objęciem dowództwa przez gen. J. Hallera.
31
32
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samodzielną, sojuszniczą i współwalczącą armię polską”. Francuskiego
dowódcę 4 października 1918 r. zastąpił gen. Józef Haller. W końcowych
walkach I wojny światowej uczestniczył tylko 1. Pułk Strzelców w Szampanii
i 1. Dywizja Strzelców Polskich w Wogezach. Koniec wojny przyspieszył
rekrutację, szeregi Armii zasiliło około 25 tys. żołnierzy. Stała się najlepiej
wyszkoloną i uzbrojoną jednostką wojska polskiego. Wiosną 1919 r. ewakuowano 68 tys. halerczyków do Polski, którzy przywieźli ze sobą dużą
ilość sprzętu i uzbrojenia, co umożliwiło dozbrojenie powstających w kraju
jednostek WP. Większość oficerów stanowili Francuzi, a od września 1919 r.
stopniowo zastępowani byli Polakami. Armia wzięła udział w wojnie polsko-ukraińskiej w Galicji Wschodniej i na Wołyniu, tworząc bazę Frontu
Galicyjskiego. W październiku 1920 r. dywizjon otrzymał nazwę: 2. Pułk
Strzelców Konnych i został mu przydzielony garnizon w Hrubieszowie.
1 września 1919 r. przeformowano Armię i włączono do Wojska Polskiego,
tworząc 11., 12., 13., 18. Dywizję Piechoty, Grupę gen. Petidemagne’a,
Grupę gen. Bonina, Grupę gen. Tranie. Z halerowskich pułków stworzono 3., 4., 5., 6. i 10. Pułk Strzelców Podhalańskich. Halerowski rodowód
miały także 4., 5., 6. i 10. Pułk Strzelców Konnych oraz 4., 16., 17., 18., 19.
Eskadra Lotnicza WP34.
Jednostki te walczyły w wojnie polsko-bolszewickiej. 26 kwietnia 1919 r.
przetransportowano je do Chełma. W maju 1919 r. wojska te zostały wysłane na front polsko-rosyjski i wzięły udział w wielu walkach z Armią
Czerwoną, głównie konnicą gen. Siemiona Budionnego. Niestety, nie zachowały się materiały źródłowe pozwalające prześledzić przebieg służby
wojskowej Michała Boguszewskiego. Opierając się na relacji jego syna
Juliana, z dużą dozą prawdopodobności można stwierdzić, że taktycznie
przynależał do 50. Pułku Piechoty Kresowej im. gen. F. Nullo wchodzącej
w skład 13. Dywizji Piechoty (powstałej na bazie 1. Dywizji Strzelców
Polskich). Po przybyciu do Polski (21.07.1919 r.) pułk został skierowany
na front ukraiński w okolice Tarnopola. W połowie sierpnia brał udział
w działaniach zaczepnych na rzece Horyń. Po przejściowym pobycie na
linii demarkacyjnej polsko-ukraińskiej nad rzeką Chamar pułk na początku
1920 r. został przesunięty nad rzekę Słucz do obszaru Starokonstantynowa,
a następnie do Równego. W wyprawie kijowskiej walczył pod Cymbałówką,
Ferdynandowem, Kordyłówką i Kołtużyńcami. 16 maja przygotował do
obrony linię Spiczyńce–Andruszów–Oczyłków. Gdy rozpoczęła się letnia
ofensywa sowiecka pod Nowo Żywołowem i Medówką, toczył zażarte
walki z kawalerią bolszewicką Budionnego. Odwrót pułku przebiegał
na kierunku rzek Ikwa–Zbrucz. Ciężkie walki stoczył w obronie Zbaraża
34
Na temat Armii Polskiej we Francji w latach 1917–1919, zob. więcej: W. H. T r a w i ń s k i, Odyseja Polskiej Armii Błękitnej, Ossolineum, Wrocław 1989; Armia Polska we Francji – dzieje
wojsk gen. Hallera na obczyźnie, oprac. J. Sierociński, Warszawa 1929.
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(20–25.07.1920 r.), po czym wycofał się do Lwowa. W czasie kontrofensywy
sierpniowej pułk uczestniczył w odcięciu drogi odwrotu 1. Armii Konnej
Budionnego, walcząc nad Wieprzem.
W okresie międzywojennym III batalion (w składzie: 7., 8., 9. kompania i 3. kompania ckm) stacjonował w Sarnach. Służył tam w stopniu
podporucznika (do 1926 r.), a po przejściu do cywila osiedlił się, Michał
Boguszewski. W czasie przewrotu majowego batalion opowiedział się po
stronie rządowej, dlatego też kiedy Piłsudski doszedł do władzy, w ramach
swoistego odwetu część żołnierzy, gdy tylko miał pretekst, posłał do cywila. Michał Boguszewski w wieku 40 lat przeszedł do cywila. Naczelnik
Państwa nie pozostawił ich samym sobie, a zrobił z nich osadników
wojskowych, którzy w zależności od posiadanego stopnia wojskowego
otrzymali różne nadziały ziemi (oficerowie – 25 ha, podoficerowie – do
15 i szeregowcy – do 10 ha ziemi). Tak więc po latach służby wojskowej
Boguszewski stał się osadnikiem wojskowym w Czudlu, powiat Sarny.
Tam otrzymał 26-hektarową działkę rolną, dom mieszkalny i prowizoryczne zabudowania gospodarskie. Mając oszczędności, szybko kupił działkę
0,50 ha wraz z domem mieszkalnym w Sarnach przy ulicy Sosnowej 26,
potem w latach 30. dokupił 70-arową działkę w leżącym 20 km na wschód
Klesowie. Tu zamierzał pobudować magazyny na paszę dla koni zaopatrujące stacjonujące tam wojsko. Miejsce było dogodne, położone przy linii
kolejowej do Kijowa. Wybuch wojny zniweczył jego plany. Michał był człowiekiem przedsiębiorczym. Oprócz prowadzenia własnego gospodarstwa
administrował majątkiem Wierzbiańskich, który liczył 160 ha, z czego 30 ha
stanowiły grunty uprawne, reszta las i stawy rybne. Zawsze zimą przyjeżdżała sędziwa pani Wierzbiańska z Warszawy35 i osobiście nadzorowała
wycinkę lasu, z którego pnie wożono na stację kolejową w Sarnach. Miała
zwyczaj mówić: „Muszę was pilnować, bo jak nie, to Boguszewski sprzeda drzewo poza mymi plecami”. W lasach rosły okazałe dęby i jesiony,
które wycinano i w klocach koleją transportowano do Warszawy, gdzie je
przecierano i sprzedawano, uzyskując za to znaczne kwoty.
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zgrupowaniem36. O walkach wrześniowych ojciec mówił niechętnie, dorastałem w czasie, gdy
o takich rzeczach nie mówiło się otwarcie. Gdy ojciec umierał w 1960 r. miałem 23 lata, mimo
to cały czas byłem uważany za młokosa, który im mniej wie, tym lepiej dla mnie. Pamiętam,
że raz gdy pracował w tomaszowskim starostwie, na jakimś zebraniu w Lublinie został rozpoznany przez kogoś, kto także służył w Błękitnej Armii. Strachu było dużo, ale żadnych
konsekwencji tego spotkania nie było. O swoim pobycie w wojsku nie rozmawiał nawet ze
swoją żoną. Już po śmierci ojca mama – Regina opowiadała mi, że w wojsku miał do czynienia
z rysowaniem czy opracowywaniem map wojskowych. Jest to możliwe, bo ojciec po ukończeniu
szkoły w Petersburgu miał kwalifikacje bycia mierniczym. Mój dziadek przygotowywał go do
prowadzenia majątku ziemskiego. Był perfekcjonistą, miał wszystko zaplanowane, nawet to,
kim mają być jego synowie (a moi wujkowie), nie tolerował nawet najmniejszego sprzeciwu.
Dlatego jeden został prawnikiem, drugi lekarzem, trzeci wojskowym. Zawodowym żołnierzem
był wujek Mietek i to z nim ojciec zawsze toczył niekończące się spory, czy Piłsudski dobrze
zrobił, zajmując Wilno. Mieczysław, będąc żołnierzem Dowbora Muśnickiego, brał czynny
udział w zajęciu miasta, więc był zdecydowanie na tak, Michał miał odmienne zdanie, że był
to błąd polityczny. Trzeba pamiętać że w II RP stosunki polsko-litewskie były bardzo napięte,
a od 1927 r. rozpoczęło się szykanowanie mniejszości polskiej na Litwie. Do zbliżenia stanowisk
pomiędzy braćmi nie doszło nigdy – wspomina Julian Boguszewski.

Michał Boguszewski uniknął niewoli, dotarł do Tomaszowa do swoich
teściów. W czasie okupacji rodzina Boguszewskich mieszkała w Tomaszowie
do czasu, gdy Michał musiał ukrywać się przed aresztowaniem. Nie za
to, że był piłsudczykiem czy oficerem wojska polskiego, ale za to, że
słuchał radia. Był święcie przekonany, że wcześniej czy później pomoc
sojuszników nadejdzie. Niemcy się o tym dowiedzieli i, aby nie wpaść,
Boguszewscy musieli uciekać. Tak się złożyło, że Regina znalazła posadę
nauczycielki w Chodywańcach. Michał zatrudnił się jako leśniczy w dobrach ks. Pawła Sapiehy w Siedliskach37, tam pracował prawie do wyzwolenia. Pod koniec okupacji mieszkali całą rodziną w Chodywańcach,
Michał pracował w niemalże sąsiadujących ze wsią lasach Sapiehy, Regina

35
Miała dwóch synów – starszy był malarzem i na stałe mieszkał w Paryżu, młodszy –
architektem.

36
50. Dywizja Piechoty (Rez.) pod dowództwem płk. Ottokara Brzozy-Brzeziny wchodziła
w skład SGO „Polesie” gen. F. Kleeberga. Powstała ze zgrupowania „Brzoza”, sformowanego
w rejonie Małoryty, i zgrupowania „Drohiczyn Poleski”. Z tych jednostek 28 września utworzono 50. Dywizję Piechoty w składzie 178., 179., 180. Pułki Piechoty Rezerwy, dywizjon artylerii
lekkiej, batalion saperów, kompania łączności i samochodowa oraz pluton pieszy żandarmerii
nr 92. Uczestniczyła we wszystkich walkach SGO „Polesie”: 1 października obsadziła Kock
oraz wsie Talczyn, Annopol i Posmugi, a następnie walczyła pod Serokomlą, 3 października
uderzyła na Stoczek, jednak wskutek słabego wsparcia artylerii natarcie załamało się w silnym ogniu artylerii niemieckiej. Dywizja otrzymała rozkaz przesunięcia się w nocy do rejonu
Adamów–Burzec, 5 października brała udział w zaciętych walkach z niemiecką 13. Dywizją
Zmotoryzowaną z rozkazem utrzymania Adamowa i Krzywdy. Następnego dnia skapitulowała
wraz z resztą zgrupowania.
37
W roku 1874 Siedliska przejęli Sapiehowie, najpierw Adam (1874–1880), jego syn Paweł
(1880–1934) i Paweł junior (1934–1939). Paweł Sapieha wraz z żoną Matyldą z WindischGraetzów wybudowali nowy dwór (z przebudowy starszych budynków). W roku 1939 Siedliska zajęły wojska niemieckie, następnie do 1941 r. sowieckie. W latach 1941–1944 majątkiem
zarządzał niemiecki administrator. W skład majątku, oprócz Siedlisk, wchodziły również
folwarki w Hrebennem, Racie i Mostach oraz obiekty w Rawie.
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W przededniu II wojny światowej jako rezerwista został 27 sierpnia wezwany do WKU
w Sarnach, nie było go 2–3 dni, gdy przyjechał z powrotem do domu – wspomina jego
syn Julian – to spakowana walizka i mundur już na niego czekały. Pożegnał się z nami
i ruszył do swej jednostki, nam nakazał jechać do Tomaszowa (gdzie mieszkali rodzice
mojej mamy). Ojciec brał udział w kampanii wrześniowej, trudno mi powiedzieć, do jakiej
jednostki był przyporządkowany, wiem tylko, że szlak bojowy zakończył w Adamowie
(powiat łukowski). Stąd tylko mogę przypuszczać, że pod koniec kampanii walczył w szeregach 50. Dywizji Piechoty Rezerwowej pod dowództwem płk. Ottokara Brzozy Brzeziny,
wchodzącej w skład SGO „Polesie” pod dowództwem gen. F. Kleeberga. Jednostka szlak
bojowy zakończyła 5.10.1939 r. w okolicach Adamowa i Krzywdy, kapitulując wraz z całym
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uczyła w szkole. Gdy zaczęły się niesnaski, a potem walki polsko-ukraińskie, Polacy w Chodywańcach zorganizowali coś na kształt samoobrony.
Niemcy się szybko zorientowali, o co chodzi, i postanowili to zlikwidować. Ktoś ostrzegł Polaków o zbliżającej się niemieckiej obławie od strony
Jurowa i udało się im wycofać w przeciwnym kierunku w lasy w pobliżu Plebanki. Z niemieckiej obławy nic nie wyszło. Po kilku dniach, gdy
wracali do Chodywaniec, naprzeciwko nich wyszedł Ukrainiec Rybiński,
który powiedział, że we wsi są nadal Niemcy i poradził, że bezpieczniej
iść nie w kierunku szkoły tylko przez cmentarz. Szczęście w nieszczęściu,
gdy dochodzili do wsi, organiście Jakubowi Rachańskiemu zaczęła ocierać
onuca i postanowił ją poprawić. Zatrzymali się: on, jego szwagier Adam
Adamek, który pomógł mu ściągnąć buta, i Boguszewski, który zapalił
papierosa i postanowił na nich zaczekać, aby razem szybko dołączyli do
maszerującej 16-osobowej kolumny. Niestety, rychło wpadli w zasadzkę,
kolumna poszła prosto na ukraiński erkaem ustawiony na cmentarzu. Nie
mieli żadnych szans, wszyscy zginęli. Boguszewski i dwóch kompanów,
widząc, co się dzieje, wycofali się z powrotem w chodywanieckie lasy. To
widział Rybiński. Po wyzwoleniu przeszedł do UB i pamiętał o tym zajściu i że żyją nadal niewygodni świadkowie. To było głównym powodem
aresztowania Boguszewskiego i Rachańskiego38.
Ukraińska fala śmierci wiosną 1944 r. zbliżała się pod Tomaszów
Lubelski. Tamten okres dobrze pamiętała Regina Boguszewska, która
przed Ukraińcami uciekła do podtomaszowskiej Chorążanki. Opisała te
koszmarne wydarzenia następująco:
W sobotę przed Niedzielą Palmową we wsi rozległ się ogromny krzyk. Słychać było strzały, w kilku miejscach pokazały się języki ognia. Wybiegliśmy na pobliskie wzgórze. Zdawało
się, że palą się Chodywańce. Silni i młodzi ludzie ratowali się ucieczką. Najbezpieczniej było
uciekać w stronę Jarczowa. Ci, którzy skierowali się do lasu, w stronę kolonii Chodywańce,
wpadli w ręce Ukraińców. Między schwytanymi był ksiądz z naszej parafii Jakub Jachuła. Padło
wówczas 36 osób schwytanych przez Ukraińców. Ustawiono ich nad wcześniej wykopanym
przez miejscowych Ukraińców dołem i zastrzelono. Straszną śmierć zgotowali Ukraińcy naszemu księdzu. Najpierw wlekli go do lasu, po drodze znęcając się nad nim. Później wesoło
się bawiąc, przystąpili do wymierzania męczeńskiej śmierci księdzu. Po kawałku obcinali mu
uszy i ręce. Na koniec, zemdlonego przerżnęli piłą, obserwując, jak wychodzą z księdza jelita.
W tych ciężkich cierpieniach konał. Później jego zwłoki odkopała rodzina i zabrała. Gdzie był
zagrzebany, wskazała pewna ruska kobieta, którą Ukraińcy zabrali do swego obozu jako kucharkę. Z jej też opowiadania dowiedziałam się, jak Ukraińcy żałowali, że nie mogli sobie zrobić
podobnego widowiska z nauczycielki. Ta im umknęła. Po wojnie ja i kilka osób z Chodywaniec
byliśmy wzywani do parafii w Tomaszowie Lubelskim. Tam opowiadaliśmy o męczeńskiej
śmierci księdza. Długo czekaliśmy, że może ksiądz będzie kanonizowany. Do końca został
wśród swoich owieczek i to on spośród nich poniósł najbardziej okrutną i męczeńską śmierć39.
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Po wojnie Michał Boguszewski krótko był zarządcą w majątku Redycha
w Pawłówce, do czasu gdy przyszli partyzanci i doszczętnie go ogołocili ze
wszystkiego. Powód? Właściciel zgodził się na przeprowadzenie reformy
rolnej. Michałowi nie pozostało nic innego jak opuścić Pawłówkę. Szybko
został aresztowany przez UB z Tomaszowa, przebywał na „cybulówce”, gdy
akowcy podczas brawurowej akcji odbili więźniów, także Michała. Większość dokumentów (na pewno Boguszewskiego) zniszczono. Ubowcy mieli
utrudnione zadanie, aby wszystkich ponownie złapać. W Tomaszowskiem
nie było dla niego bezpiecznego miejsca, które uchroniłoby go przed
rychłym aresztowaniem, uciekł więc do centralnej Polski. Michał przez
1,5 roku ukrywał się w różnych miejscach, najczęściej przebywał u rodzeństwa w Warszawie, Łodzi, Pabianicach. W tym czasie jeździł handlować na
Ziemie Odzyskane. Stamtąd przywoził wszystko, co można było sprzedać
przez pośredników w Tomaszowskiem. Jak mówi jego syn Julian, handel
polegał na szabrowaniu majątku poniemieckiego i sprzedawaniu tutaj. Nie
ma co ukrywać, że było inaczej, sprytni i przedsiębiorczy bardzo szybko
się dorabiali na takim procederze, pomimo niezliczonych niebezpieczeństw.
Był człowiekiem przewidującym, dlatego postanowił zalegalizować swój
pobyt w Polsce Ludowej. Przed tamtejszymi urzędami Michał Boguszewski
stwierdził, że jest repatriantem z Kresów i w czasie wojny przebywał
w Lubelskiem. 22 stycznia 1946 r. po półrocznym pobycie zarejestrował
rodzinę w punkcie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Łodzi40.
Niemal natychmiast podjął prawne kroki zmierzające do oszacowania
mienia, które pozostawił na Kresach. W tym celu zwrócił się pismem
z 10 lipca 1945 r. do PUR w Łodzi o wydanie stosownego zaświadczenia,
motywując to tym, że w 1939 r. zmuszony został opuścić swoje miejsce
zamieszkania w Sarnach i przenieść się z rodziną w okolice lubelskie41.
Jako dowód dołączył dwa protokoły badania (przesłuchania) świadków.
W Sarnach przy ulicy Sosnowej 26 zostawił na półhektarowej działce dom
drewniany kryty blachą o wymiarach 18 na 10 m, podzielony na dwa
mieszkania składające się z trzech pokoi i kuchni każde. Znajdował się
tam ponadto chlew, cembrowana studnia i rosło 25 drzew owocowych.
Cała posesja była ogrodzona drewnianym sztachetowym płotem. Ponadto
w gminie Klesów (pow. Sarny) pozostawił 26-hektarowe gospodarstwo
rolne, które otrzymał jako osadnik wojskowy42.

Relacja Juliana Boguszewskiego, zbiory autora.
M. A. S t a w e c k i, Rajd śmierci pod Tomaszowem Lubelskim, „Tygodnik Tomaszowski”,
nr 12 z 20.03.2012 r.

Zaświadczenie wydane Julianowi Boguszewskiemu przez GKBZHwP z dn. 20.05.1991 r.,
zbiory J. B. W 1945 r. mieszkali w Pabianicach przy ulicy Warszawskiej 31.
41
W pismach kierowanych do Państwowego Urzędu Repatriacyjnego nigdy nie wymienił
jako miejsca zamieszkania Tomaszowa czy Chodywaniec, podawał ogólnie, że przebywał
w Lubelskiem, czym to było powodowane – trudno ustalić.
42
Protokół badania świadków: Czesławy Borko i Kamili Pawlik z 10.08.1945 r. w Pabianicach, orzeczenie Urzędu Repatriacyjnego w Łodzi z dn. 14.05 i 10.07.1945 r. o pozostawionym
majątku, pismo Michała Boguszewskiego do PUR w Łodzi, zbiory J. B.
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Pracownicy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lub. (lata 50.)

Julian z rodzicami w miejscowości Czudel (1938)

Dlaczego znalazł się
w Łodzi? Tam osiedliła się
jego ciotka (siostra matki),
z którą wspólnie handlował.
Interes był tak dochodowy,
że wkrótce w Pabianicach do
spółki z ciotką kupił parcelę
z domem. Chciał się tam
osiedlić, fikcyjnie zameldował
się w Łodzi, a w Pabianicach
zameldował żonę z synem.
Jednak małżonka Michała –
Michał i Regina Boguszewscy
Regina nie chciała przenieść
się do centralnej Polski. W tym czasie sytuacja w powiecie tomaszowskim
na tyle się uspokoiła, że coraz częściej Michał przyjeżdżał do Tomaszowa.
Najwyraźniej UB zapomniało o nim, więc pod koniec 1946 r. osiedlił się
w Rogóźnie. Tam jego żona została nauczycielką i w rogózieńskiej szkole
pracowała aż do emerytury. Michał Boguszewski najpierw został zatrudniony w Starostwie Powiatowym (wydział rolnictwa), po kilku latach
przeszedł do pracy w Państwowym Banku Rolnym, gdzie pracował do
przejścia na emeryturę w 1956 r. Jako emeryt krótko był jeszcze księgowym
w spółdzielni produkcyjnej w Zamianach.

W roku 1954 od spółdzielni produkcyjnej Michał Boguszewski otrzymał
3-hektarowe gospodarstwo w Rogóźnie (po Ukraińcu Stefanie Matwiejszynie). Na posesji znajdował się murowany chlew i drewniany kurnik.
Wprawdzie na działce był drewniany domek mieszkalny, ale nie został im
przydzielony. Dopiero po śmierci Michała Regina, jako żona repatrianta,
otrzymała również dom (w którym rodzina Boguszewskich nigdy nie
mieszkała)43. Po przyjeździe do Rogóźna Regina jako nauczycielka została zakwaterowana w domu po volksdeutschach w Kolonii Rogóźno.
Następnie zamieszkali w jednej izbie budynku szkolnego. Gdy rodzina
Świderków, uciekinierów ze wschodu powiatu, wyjechała na ziemie zachodnie, Boguszewscy zamieszkali i w kuchni. Za ścianą, w pokoju, była
izba szkolna. Gdy szkoła znalazła lokum z przerobionego budynku poniemieckiego, zajęli także izbę szkolną na pokój. Tam mieszkali do początku
lat 60., kiedy to przenieśli się do wybudowanego w Tomaszowie domu
jednorodzinnego, w którym Boguszewscy mieszkają do dzisiaj.
W roku 1957 Julian Boguszewski został wezwany do odbycia zasadniczej
służby wojskowej. Otrzymał przydział do nie byle jakiej jednostki, bo do
VI Dywizji Powietrzno-Desantowej. Po blisko półwieczu sam zainteresowany tak opowiada o swoim pobycie w wojsku:
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43
Dokument nadania ziemi z 30.12.1954 r., zbiory J. B., relacja Juliana Boguszewskiego
(nagranie w zbiorach R. C.).
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W 1957 r. byłem do poboru, na komisji padło pytanie chcecie iść do wojska.
Odpowiedziałem chyba nie mam wyboru
więc muszę odbyć służbę wojskową. Macie
rację usłyszałem. Pójdziecie do VI Dywizji
Powietrzno-Desantowej. Zapytałem nieśmiało. Co to jest. To się przekonacie co
to jest. Chcecie. Odpowiedziałem. Dobrze
niech będzie. To podpiszcie. W taki sposób
zostałem żołnierzem. Przed samą służbą
zostałem skierowany na specjalistyczne badania do Warszawy. W Brygadzie służyłem
1,5 roku potem w wyniku kontuzji nogi
zostałem przeniesiony na resztę służby […].
Mam za sobą 7 skoków spadochronowych.
Jak jest w górze czy się człowiek boi, czy
ma lęk wysokości. Nic takiego tego się
nie odczuwa, lęk wysokości można mieć
chodząc po dachu a nie lecąc samolotem.
Albo skaczesz sam albo jesteś wypchnięty
i radź sobie sam, ja sobie poradziłem inni
też. Nie znam przypadku żeby komuś coś
się stało. Zasada jest prosta wsiadając do
samolotu ze spadochronem musisz skoczyć
a jak to zrobisz to już twoja sprawa.

Z Kresów do Tomaszowa...
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Julian Boguszewski (z lewej) i Krzysztof Boguszewski (twórca drzewa genealogicznego
rodziny) w czasie zjazdu rodzinnego w Kozienicach (1988)

9 lipca 1961 r. Julian BoguJulian i Irena Boguszewscy
(zdjęcie ślubne, 9.07.1961 r.)
szewski wstąpił w związek małżeński z Ireną Czyż. Młoda para
zamieszkała razem z matką w Rogóźnie. W roku następnym sprzedali
pole w Rogóźnie i kupili działkę w Tomaszowie przy ulicy Broniewskiego.
Rozpoczęli budowę własnego domu, w którym mieszkają po dzień dzisiejszy.
Po upadku komunizmu Julian Boguszewski rozpoczął starania o odzyskanie rekompensaty za mienie pozostawione za wschodnią granicą.
Jego upór został nagrodzony i w ostatnim dniu 2010 r. otrzymał decyzję
wojewody lubelskiego przyznającą mu rekompensatę za mienie, które pozostawił jego ojciec Michał w miejscowościach Sarny i Czudel na
Wołyniu. Zanim do tego doszło, musiał spełnić wiele wymogów zgodnie z ustawą z 2005 r. Po pierwsze, prawowity właściciel, czyli Michał
Boguszewski, był obywatelem polskim i we wrześniu 1939 r. mieszkał na
obszarze II RP. Opuścił miejsce zamieszkania na skutek okoliczności związanych z rozpoczętą w 1939 r. wojną. Po wojnie na podstawie układów
o repatriacji zawartych w 1944 r. pomiędzy PKWN a Rządem Republiki
Białorusi nie miał tam prawa powrotu. W przypadku śmierci właściciela prawo do rekompensaty przysługiwało ustawowym spadkobiercom
pod warunkiem, że złożyli oni stosowny wniosek w terminie nie później
niż do końca 2008 r. W toku prowadzonego przed wojewodą lubelskim
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postępowania zgromadzono pokaźny materiał dowodowy, m.in. urzeczywistnioną przez AP w Łodzi kopię orzeczenia PUR z 1945 r., na podstawie
którego ustalono, że Michał Boguszewski w gminie Klesów, pow. Sarny,
woj. wołyńskie, pozostawił niezabudowany plac o pow. 7847 m2 i grunty
orne o powierzchni 26 ha wraz z zabudowaniami położone we wsi Czudel.
Dodatkowo Julian Boguszewski w grudniu 2010 r. w UW w Lublinie złożył
następujące zeznanie:
W okresie poprzedzającym ewakuację ojciec zamieszkiwał wraz z rodziną w Sarnach.
Gospodarstwo rolne położone było we wsi Czudel i zabudowane drewnianym domem o wymiarach ok. 12 x 7 m, krytym gontem, składającym się z 2 izb małej i dużej, kuchni oraz sieni.
Znajdowała się tam ponadto obora i stodoła „z brusów” o wymiarach ok. 4,5 x 12 m kryta
trzciną. W 1935 r. spaliła się stodoła i na jej miejsce ojciec wybudował 3 brogi kryte trzciną44.
Na podwórzu stała ocembrowana na 8 m studnia i 2 m kuta w kamieniu.

Julian Boguszewski na wezwanie organu przedłożył operat szacunkowy sporządzany przez rzeczoznawcę, określający wartość nieruchomości
pozostawionych poza granicami RP oraz wartość nieruchomości, którą
Michał Boguszewski otrzymał w 1954 r. w Rogóźnie w ramach częściowej
rekompensaty. Rodzina Boguszewskich jako formę rekompensaty wybrała
44
Bróg – zabudowanie służące do przechowywania płodów rolnych, ruchomy daszek
słomiany przesuwany na 4 wkopanych w ziemię słupkach (zwanych brożynami), osłaniający
składowane siano lub ziarno, służył do przechowywania plonów, głównie zboża.
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świadczenie pieniężne wynoszące 20% wartości oszacowanego mienia
pozostawionego poza granicami RP45.
Boguszewscy nigdy już nie byli w rodzinnych stronach. Michał zmarł
w 1960 r., więc wtedy nie można było tam jechać. Nigdy o tym nie wspominał, myślę, że dusił to w sobie. Jego syn Julian twierdzi, że miał świadomość, że i tak nie dostanie zgody na wjazd, zresztą ujawnianie swego
ziemiańskiego pochodzenia nie było wówczas w modzie. „Mama Regina
gdzieś pod koniec lat 70. otrzymała propozycję wycieczki do ZSRR, którą
organizowało nauczycielskie koło emerytów. Na dobrą sprawę nawet nie
wiem, czy wycieczka miała dotrzeć w jej rodzinne strony. Wiem tylko,
że będąc poruszona i oburzona, odmówiła, mówiąc: »Ledwie się stamtąd
wyrwałam, nawet nie chcę patrzeć w tamtą stronę, nie mówiąc o tym,
żeby za mego żywota moja noga tam stanęła«”.
Decyzja wojewody lubelskiego z 28.04.2011 r. o realizacji prawa do rekompensaty
z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP.
45
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Ryszard Rudnicki
(Tomaszów Lubelski)

TOMASZOWSCY ŁOWCZOWIE

Słychać, że tam w stolicy, między zwierzętami
Dobre są obyczaje, bo rządzą się sami;
Jeszcze cywilizacją ludzką nie popsuci,
Nie znają praw własności, która świat nasz kłóci,
Nie znają pojedynków, ni wojennej sztuki
Jak ojce żyły w raju, tak dziś żyją wnuki,
Dzikie i swojskie razem, w miłości i zgodzie,
Nigdy jeden drugiego, nie kąsa, ni bodzie.
			
A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Księga IV: Dyplomatyka i łowy

Geneza łowiectwa sięga czasów prehistorycznych. Ludzie od myślistwa
i zbieractwa przechodzili do hodowli, a następnie do rzemiosła i rolnictwa. W wielowiekowej historii Polski łowiectwo zajęło znaczące miejsce,
zaznaczyło swój trwały ślad w materialnej i duchowej kulturze naszego
narodu, znalazło odbicie w sztuce, malarstwie, literaturze i muzyce. Na
ziemiach polskich ma stare i przebogate tradycje wywodzące się z czasów
jeszcze przed przyjęciem chrztu przez Polskę. Pierwsze polskie łowiectwo
opierało się na prawie niepisanym, w późniejszych okresach przekształca
się w prawo zwyczajowe z jednoczesnym wprowadzeniem monopolu
łowieckiego realizowanego przy pomocy tzw. ciężarów łowieckich prawa
rycerskiego. Było podporządkowane możnowładcom i rodom książęcym.
Pierwszą ustawę „O łowach” wprowadza król Władysław Jagiełło.
W prawie tym rozkazuje, by baczyć na szkody wyrządzane przez polujących
w uprawach rolnych i ustanawia pierwsze okresy polowań na zwierzynę.
Zasada ta z małymi poprawkami przetrwała do dzisiaj.
Współczesne łowiectwo to planowa, zorganizowana i oparta na prawie
hodowla, ochrona zwierzyny i ptactwa łownego, stanowiących w myśl
prawa własność państwa. 9 lipca 1923 r. podczas walnego zebrania Centralnego Związku Stowarzyszeń Łowieckich powołano do życia Polski
Związek Łowiecki – organizację polskich myśliwych funkcjonującą do
dzisiaj. Pierwszy w historii polskiego łowiectwa jednolity akt prawny
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normujący gospodarkę łowiecką w całym kraju został wydany dekretem
Prezydenta RP 3 grudnia 1927 r.
Obecnie polscy myśliwi to szeroka rzesza ludzi, którzy swoją codzienną
pracą, bezinteresownością, zaangażowaniem poświęcają się sprawom im
najbliższym i najdroższym, mając jednocześnie przekonanie, że służą one
wspólnemu dobru. To dobro kojarzy się nam z umiłowaniem ojczystej
przyrody, walką o jej przetrwanie, zachowaniem ginących gatunków zwierzyny i ptactwa, kultywowaniem, rozwijaniem i wzbogacaniem tradycji,
zwyczajów łowieckich oraz języka łowieckiego.
Ukształtowane przez wieki zwyczaje i tradycje łowieckie, ciągle żywy
język i ubiór wyróżniają myśliwych spośród wielu innych zbiorowości.
Początki łowiectwa na ziemiach i w lasach tomaszowskich ściśle powiązane są z łowiectwem na Zamojszczyźnie, z chwilą osiedlenia się Rodu
Zamoyskich, a następnie założenia Ordynacji Zamojskiej. Zamojszczyzna
z racji położenia geograficznego skierowana była ku Warszawskiemu
Oddziałowi Cesarskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa, a następnie Polskiego Towarzystwa Łowieckiego w Warszawie. Wschodnie tereny
związane były z Małopolskim Towarzystwem Łowieckim we Lwowie,
Towarzystwem Galicyjskim oraz Rawskim Towarzystwem Łowieckim
w Rawie Ruskiej i Korczowie.
Na ziemi tomaszowskiej w latach 1923–1930 powstają koła łowieckie
w Lubyczy Królewskiej (Sapiehowie), Uhnowie i Korczowie. Związek
Łowiecki tych terenów na Zjeździe Polskiego Związku Stowarzyszeń
Łowieckich reprezentowali: Zdzisław Marmaross – Uhnów, Albert Kaempffe
– Lubycza Królewska, Kazimierz Remiszewski – Bykowe i Kazimierz
Wysoki – Korczów.
Po ustaniu działań wojennych na Lubelszczyźnie 16 października
1944 r. w Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie odbyło się pierwsze
powojenne zebranie myśliwych, na którym uchwalono rezolucję pod
adresem Ministerstwa Rolnictwa, stwierdzając, że dla ochrony polskich
zwierzostanów i zorganizowania łowiectwa polskiego konieczne jest wznowienie, na ziemiach wolnych od okupanta, działalności Polskiego Związku
Łowieckiego. Pełnomocnikiem PZŁ na powiat tomaszowski zostaje kolega
Bolesław Ziółkowski – nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów.
Ponowna legalizacja Polskiego Związku Łowieckiego staje się inspiracją
dla myśliwych z powiatu tomaszowskiego do podjęcia działań zmierzających do reaktywowania struktur terenowych – kół łowieckich. Nie bacząc
na grasujące po leśnych ostępach bandy UPA, w 1945 r. przy Zakładach
Drzewnych w Tartaku Tarnawatce i w Tomaszowie Lubelskim zawiązano pierwsze koła łowieckie. Od roku 1953 koło w Tarnawatce przyjmuje
nr 65, a później nazwę „Sokół”, natomiast koło z Tomaszowa Lubelskiego
nr 56, następnie nr 71 i przyjmuje nazwę „Cyranka”. Do Koła Łowieckiego

„Cyranka” należą w owym czasie między innymi koledzy: wspomniany
wcześniej Bolesław Ziółkowski, Józef Hamerski – łowczy powiatowy,
Mieczysław Berezecki, Antoni Mazurkiewicz – nadleśniczy Nadleśnictwa
Lubycza Królewska, Czesław Gwardyński – sekretarz Starostwa, Sergiusz
Szymusik, ksiądz Jan Orzeł – proboszcz z Podhorzec. W roku 1950 do koła
„Cyranka” wstępują: Dominik Wojtuch – późniejszy łowczy wojewódzki
i okręgowy, Stanisław Szkałuba – leśnik, Stanisław Bartoszek – pracownik
Zespołu Składnic w Lublinie, Adam Wójcik – łowczy powiatowy, Teofil
Pazera, Wiesław Wosiek – wieloletni nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów
i inni.
Od początku istnienia koła szeroką reprezentację stanowili leśnicy reprezentujący Nadleśnictwa Tomaszów i Lubycza Królewska. W roku 1962
z Koła Łowieckiego „Cyranka” odchodzi część jego członków i powołują
Koło Łowieckie „Lis” z siedzibą w Tomaszowie Lubelskim.
Analizując karty historii jednego z najstarszych kół w powojennej
historii Polski – Koła Łowieckiego „Cyranka”, można w nich odszukać
większość pozytywnych aspektów działalności jego członków na przestrzeni lat, a przede wszystkim to, co w Polskim Związku Łowieckim
jest najistotniejsze – planowe, zamierzone i racjonalne gospodarowanie
populacją zwierzyny, walkę o jej przetrwanie, ochronę, ustawiczną pracę społeczną myśliwych na rzecz pomnażania dorobku i osiągnięć koła
i Polskiego Związku Łowieckiego.
Tereny łowieckie, które koło otrzymało w dzierżawę w początkach
istnienia, były bardzo ubogie w zwierzynę grubą i płową. Grasowały
głównie wilki, niewiele było saren czy dzików. Dość liczna była zwierzyna
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drobna i ptactwo – dzikie kaczki i kuropatwy. Dzięki myśliwym na polach
pojawiły się bażanty. Strzelonego lisa chętnie wymieniano na trzy zające.
Jak twierdzą tomaszowscy seniorzy łowiectwa, w latach powojennych
trudno było o właściwe akcesoria, dobry sprzęt strzelecki i amunicję myśliwską. Naboje wyrabiano przeważnie domowym sposobem, używając
do elaboracji materiału „pochodzenia wojskowego”. Zdarzały się wypadki
rozdęcia luf, zadymienie myśliwego czarnym prochem, a i huku było co
niemiara. Rzadkością były rasowe, dobrze ułożone psy myśliwskie, zastępowały je przyuczone do polowań i wykazujące łowiecką pasję kundle
– Burki, Reksy, Ciapki.
Aktualnie Koło „Cyranka” liczy ponad 40 myśliwych, dzierżawi dwa
malowniczo położone obwody łowieckie o łącznej powierzchni 18 tys. ha
usytuowane w gminach: Telatyn, Dołhobyczów, Ulhówek, Tomaszów
Lubelski i Jarczów.
Obwód, który położony jest na terenie gminy Telatyn, to olbrzymie
połacie pól, gdzie głównie uprawiane są zboża i buraki cukrowe. Do najliczniej występujących gatunków zwierzyny łownej i ptactwa należą: dziki,
sarny, lisy, bażanty oraz ptactwo i zwierzyna chroniona, w tym: bocian
czarny, orlik krzykliwy, wydry, bobry, łosie. Łowiska nasze sporadycznie
odwiedzają rysie i wilki.
Każdego roku w okresie zimowym myśliwi, dokarmiając zwierzynę,
wykładają do paśników i innych urządzeń zboże, koniczynę, buraki cukrowe, marchew i inne przysmaki. Bez tej pomocy nie byłyby one w stanie
przetrwać zimy. Daleko zaawansowana chemizacja i monokultury rolne
wyparły skutecznie kuropatwę i zająca, które są dzisiaj rzadkością. Obwód
łowiecki położony na terenie gmin Tomaszów Lubelski i Jarczów charakteryzuje się uroczym krajobrazem, zaś ze wzniesień Białej Góry roztacza się
piękny widok na okolicę. Cechą charakterystyczną tych terenów są niskie
i spłaszczone garby kredowe, urodzajne rędziny, gdzieniegdzie czarnoziemy, jak również piachy i bagna. W sercu obwodu znajduje się ciekawy
rezerwat geologiczny „Piekiełko”. Z naszych łowisk biorą swój początek
rzeki Huczwa i Sołokija, a doliny wypełniają lustra wodne stawów. Białą
Górę porastają rzadkie krzewy, rośliny stepowe i zioła. Są wśród nich
wisienka karłowata, miłek wiosenny, turzyca niska i inne. Na zboczach
Białej Góry oraz w lesie przeorskim można spotkać (o czym każdy miłośnik
przyrody wiedzieć powinien) rośliny chronione i zioła lecznicze, a wśród
nich: sasankę zwyczajną, orlika pospolitego, obuwika, śnieżynkę przebiśnieg, pełnika europejskiego, miłka wiosennego, mikołajka nadmorskiego,
pierwiosnka, lilię złotogłów i inne.
Bogactwem przyrody są zioła lecznicze: dziurawiec zwyczajny, piołun,
glistnik jaskółcze ziele, rumianek pospolity, biedrzeniec, rozmaryn, kozłek
lekarski, dziewanna wielokwiatowa, macierzanka wonna i wiele innych.

Uroku łowiskom dodają również pięknie kwitnące na wiosnę krzewy
o kolorowych owocach jesienią: głóg, śliwa, tarnina, kalina koralowa,
trzmielina, bez czarny, berberys, dzika jabłoń.
Wytrawni myśliwi i miłośnicy skarbów pól i lasów przyrządzają z tych
darów przyrody wspaniałe nalewki, które szczególnie komponują się
z dobrze przyrządzoną dziczyzną i leczą zimowe schorzenia.
Tomaszowskie koła łowieckie, w tym Koło Łowieckie „Cyranka”, od
wielu lat aktywnie współpracuje z samorządami miast i gmin powiatu
tomaszowskiego, samorządem powiatowym, placówkami straży granicznej,
policją, szkołami i lokalnymi społecznościami.
Każdego roku kultywując starą tradycję i zwyczaje łowieckie, obchodzimy „Hubertowiny” – uroczystości związane z patronem myśliwych,
Świętym Hubertem. Ten uroczysty dzień – 3 listopada, najczęściej rozpoczyna się od Mszy Świętej Polowej, na którą zapraszani są mieszkańcy
wsi, następnie myśliwi udają się na polowanie, które kończy się ogniskiem
i degustacją myśliwskich przysmaków.
Koło „Cyranka” z okazji 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II
i 60-lecia koła wybudowało w Nowosiółkach, gm. Telatyn, kapliczkę
św. Huberta. Drugą kaplicę św. Huberta odrestaurowano i poświęcono
w 2013 r. w miejscowości Podlodów. Powstanie tej kaplicy zawdzięcza-
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Kapliczka św. Huberta w Siedliskach (fot. Janusz Siek)
Kapliczka św. Huberta w Nowosiółkach
(fot. Czesław Kobel)

Myśliwski „Wieczór Prowincjonalny”
w Tomaszowskim Domu Kultury
(fot. z archiwum Ryszarda Rudnickiego)

Kapliczka św. Huberta w Podlodowie (fot. Zbigniew Gruszeczki)

my nieodżałowanemu myśliwemu księdzu Franciszkowi Buchajczukowi,
proboszczowi z Ulhówka. Nikt tak pięknie nie głosił kazań dla myśliwych
jak ks. Franciszek.
Raz w roku – w lipcu – tomaszowscy myśliwi uczestniczą w przepięknej
plenerowej imprezie w Zwierzyńcu – „Lubelskich Spotkaniach z Tradycją
i Kulturą Łowiecką”, które cieszą się olbrzymią popularnością nie tylko
w kraju, ale również za granicą. Wystawy trofeów, odzieży myśliwskiej,
degustacje potraw i nalewek myśliwskich, stoiska promujące ekologiczną żywność przyciągają nie tylko myśliwych i sympatyków łowiectwa.
Koło Łowieckie „Cyranka” wraz z Tomaszowskim Domem Kultury było
współorganizatorem jednego z „Wieczorów Prowincjonalnych” – imprezy
poświęconej historii łowiectwa oraz zwyczajom i tradycjom łowieckim.
W wieczorze uczestniczyło około stu mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego.
Myśliwi od wielu lat uczestniczą w różnych akcjach pomocy biednym
i dotkniętym przez los mieszkańcom powiatu tomaszowskiego. Każdego
roku biorą udział w lubelskiej akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”,
Myśliwskim Balu Charytatywnym w Mirczu. Pomagali pogorzelcom
z Marysina i Radostowa, przekazując środki pieniężne, żywność, ubrania
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Pogoń za Lisem w Szarowoli (fot. Stanisław Stadnicki)

i artykuły pierwszej potrzeby. Wielokrotnie nieśli pomoc powodzianom
z terenu całej Polski.
Polscy myśliwi to otwarta zbiorowość, która pragnie być postrzegana
jako pożyteczna grupa społeczna, wnosząca niebagatelny wkład w gospodarkę narodową, kulturę duchową i materialną Polaków.
Współcześni myśliwi walczą o zahamowanie postępującej degradacji
środowiska naturalnego, o podniesienie świadomości i kultury człowieka
w obcowaniu z przyrodą, mając świadomość, że bez czystych lasów, rzek,
jezior, pół i łąk, które są ostoją zwierzyny i ptactwa, nie będzie łowiectwa.
BIBLIOGRAFIA
J a s t r z ę b i e c J., Organizacja i formy prawne łowiectwa w Polsce przedrozbiorowej, Warszawa
1949.
Prawo książęce, [w:] Mała encyklopedia prawnicza, Warszawa 1968.
P a s ł a w s k i T., Podstawowe wiadomości łowieckie, Warszawa 1955.
R u d n i c k i R., Monografia Koła Łowieckiego „Cyranka” w Tomaszowie Lubelskim 1948–1988,
Tomaszów Lubelski 1988.
W o j t u c h D., Zarys łowiectwa w Polsce i jego rozwój na Zamojszczyźnie, Tomaszów Lubelski 1987.
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Mieczysław Kawka
(Tomaszów Lubelski)

STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE
– CHÓR „TOMASZOWIACY”
(30 LAT DZIAŁALNOŚCI)
Zespół Artystyczny „Tomaszowiacy” koncertuje już 30 lat. Wrósł
w środowisko społeczne Tomaszowa Lubelskiego i jest częścią jego historii. Znany mieszkańcom miasta i powiatu, początkowo jako grupa
folklorystyczna, potem zespół śpiewaczy, a w ciągu ostatnich kilkunastu
lat jako chór mieszany czterogłosowy. Słuchany i oklaskiwany w czasie
występów z okazji świąt państwowych, lokalnych obrzędów i uroczystości

Zespół Artystyczny „Tomaszowiacy” w 2010 r. Od prawej: Helena Parol, Anna Kołaszewska, Irena Zatorska, Adam Stępora, Zofia Głowacka, Stanisława Białek, Mieczysław
Kawka, Jan Fiutka, Marian Gumiela, Tadeusz Karasiewicz, Błażej Winnicki, Krzysztof
Daszek, Joanna Korzeniowska, Barbara Stępora, Maria Winiarska, Maria Ziober
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kościelnych. Zwięzłą charakterystykę tego zespołu, jego historię, rozwój
oraz osiągnięcia przedstawia niniejszy tekst.
Do opracowania tego artykułu wykorzystano: kronikę zespołu artystycznego „Tomaszowiacy”, prowadzoną przez autora, kronikę Związku
Nauczycielstwa Polskiego autorstwa Mariana Burego, wywiady z członkami
zespołu. Fakty przedstawione w opracowaniu mają potwierdzenie w dokumentach zgromadzonych w kronice. Są to: dyplomy i listy gratulacyjne,
wycinki z prasy lokalnej, fotografie, notatki.
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DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA ZESPOŁU

Zespół artystyczny „Tomaszowiacy” powstał w 1985 r. Jego siedzibą
i miejscem prób jest Klub Nauczyciela Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Wyspiańskiego 4. Założycielem, kierownikiem i dyrygentem zespołu jest Marian Gumiela.
W grudniu 1984 r. Zarząd Oddziału ZNP powołał Mariana Gumielę
na stanowisko kierownika Klubu Nauczyciela ZNP funkcjonującego od lat
w środowisku nauczycielskim. Klub mieścił się w sali budynku związkowego.
Zbierali się w nim związkowcy, aby wspólnie pośpiewać, zagrać w szachy
lub podzielić się uwagami na temat swoich wytworów rękodzielniczych.
Marian Gumiela kontynuował dotychczasowe formy pracy klubowiczów
organizowane przez swoich poprzedników, a jednocześnie główny wysiłek
skierował na stworzenie folklorystycznego zespołu wokalno-muzycznego.
Powstała grupa folklorystyczna „Tomaszowiacy”. Z funduszy ZNP zakupiono stroje ludowe i instrumenty. Zespół zadebiutował 14 października
1985 r. koncertem pieśni ludowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W latach początkowych członkami zespołu byli nauczyciele tomaszowskich
szkół: Maria Winiarska, Alina Zawiślak, Wanda Kowalska, Teresa Byra,
Barbara Stępora, Elżbieta Kupicz, Ewa Kowalska, Jan Czuchaj, Sylwester
Gumiela, Zbigniew Kisilewicz, Aleksander Kowal, Henryk Ferenc, Ryszard
Szczepaniuk, Adam Stępora, Jan Stępora.
W roku 1991 Ministerstwo Oświaty zlikwidowało kluby nauczycielskie.
Ze względu na oszczędności zlikwidowano etat kierownika klubu ZNP,
lecz zespół działał nadal. W roku 2001 przerodził się on w Stowarzyszenie
Artystyczne – Chór „Tomaszowiacy”, wspierany finansowo przez budżet
miasta Tomaszowa Lubelskiego i Tomaszowski Dom Kultury. Z funduszy
przekazanych m.in. przez samorządy zakupione zostały nowe galowe stroje
dla członków zespołu, finansowane były koszty dojazdów na koncerty.
Obecnie zespół skupia ludzi różnych profesji, bezinteresownych miłośników muzyki, śpiewających z potrzeby serca i ducha.

Zespół artystyczny „Tomaszowiacy” współpracował z wszystkimi
jednostkami organizacyjnymi działającymi na terenie miasta i powiatu.
Swoimi koncertami uświetniał wiele imprez i uroczystości patriotycznych,
państwowych i lokalnych, organizowanych przez władze samorządowe
i placówki kultury. Każdego roku brał udział w 30–40 różnych występach
oraz imprezach kulturalnych. Koncertował w czasie wizyt gości krajowych
i delegacji zagranicznych, spotkań opłatkowych, na okolicznościowych
festynach w parku miejskim, na Rynku i na Siwej Dolinie.
Przygotowywał oprawy muzyczne nabożeństw i uroczystości kościelnych, w tym mszy św. transmitowanych przez Telewizję Polonia oraz
polowych mszy św. na łąkach Dąbrowy Tomaszowskiej w czasie obchodów
rocznic bitew tomaszowskich II wojny światowej. Przez dziesięć ostatnich
lat rozpoczynał Rezurekcje wykonaniem Kantaty Wielkanocnej. Śpiewał
podczas ceremonii ślubnych i pogrzebowych członków rodzin oraz ludzi
zasłużonych i znaczących dla miasta (ks. dziekan Hermenegild Frąkała, ks.
prof. Janusz Nagórny, bryg. straży pożarnej Edward Kierepka, Marian Bury
i in.). W roku 2004 chór „Tomaszowiacy”, połączony z chórem Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, działającym przy Wydziale Zamiejscowym
w Tomaszowie Lubelskim, a kierowanym przez ks. Witolda Batyckiego,
uczestniczył w uroczystościach związanych z peregrynacją kopii cudownego obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Msze transmitowane były
przez Katolickie Radio Zamość.
Uświetniał ważne dla mieszkańców miasta wydarzenia: obchody 100-lecia Samodzielnego Publicznego ZOZ, nadawanie tej placówce certyfikatów
akredytacyjnych, otwarcie Stacji Ratownictwa Medycznego, Oddziałów
Neurologii i Pulmonologii, Oddziału Anestezjologii, przekazania relikwii
Świętego Jana Pawła II do kaplicy szpitalnej. Uświetnił 60-lecie działalności
Biblioteki Pedagogicznej. Uczestniczył w uroczystych inauguracjach roku
akademickiego na Wydziale Zamiejscowym Nauk Prawnych i Ekonomicznych
KUL. Brał udział w programie „Leśne lato w Radio Lublin”, nagrywanym
12 lipca 2012 r. w studiu plenerowym przy leśniczówce w Pańkowie.
Uczestniczył w organizowanych przez Tomaszowski Dom Kultury
powiatowych przeglądach pieśni patriotycznych i legionowych, kolęd
i pastorałek. Śpiewał podczas organizowanych przez TDK „Wieczorów
Prowincjonalnych” poświęconych Zdzisławie Kapicy, Tadeuszowi Karasiewiczowi, Mieczysławowi Kawce i Tadeuszowi Sochanowi.
3 października 2003 r. w Łosińcu w czasie uroczystości religijno-patriotycznych dla uczczenia obrońców Ojczyzny – żołnierzy Armii „Kraków”
oraz Armii „Lublin”, poległych we wrześniu 1939 r., pieśniami żołnierskimi i partyzanckimi ilustrował lekcję historii prowadzoną na placu
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Akademia w TDK w Tomaszowie Lubelskim z okazji 100. rocznicy utworzenia Związku
Nauczycielstwa Polskiego

oświatowych. W dniach 4–6 kwietnia 2014 r. brał udział w I Międzynarodowym Przeglądzie Nauczycielskich Zespołów Artystycznych w Puławach.
Zespół kilkakrotnie koncertował poza granicami kraju. Nawiązał współpracę z Zespołem Artystycznym „Grzegorzanie” z Wilna – Grzegorzewa.
Dzięki uprzejmości władz miasta Tomaszowa Lubelskiego czterokrotnie
wyjeżdżał na Litwę do Wilna – Grzegorzewa (15–19.04.2004 r., 28.04.–
2.05.2006 r., 7–11.05.2009 r. i 13–16.06.2014 r.), serdecznie i nadzwyczaj
gościnnie przyjmowany tam przez „Grzegorzan”. Uczestniczył w obchodach
XV-, XX- i XXV-lecia Związku Polaków na Litwie i Zespołu „Grzegorzanie”.
Brał udział w koncercie w Domu Polonii w Wilnie, śpiewał Bogurodzicę
w kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. „Tomaszowiacy” zwiedzili Wilno,
Troki, Landwarów i okolice Grzegorzewa. Między członkami zespołów
zawiązały się autentyczne przyjaźnie. „Tomaszowiacy” odwiedzili dzieci
i młodzież z polskiej szkoły w Grzegorzewie. Przekazali im magnetofon
oraz zebrane w Polsce książki przeznaczone dla biblioteki szkolnej.
W dniach 15–17 czerwca 2007 r. wspólnie z burmistrzem i Radą Miasta
Tomaszów Lubelski „Tomaszowiacy” gościli w Krzemieńcu na Ukrainie.
Zwiedzili muzeum Juliusza Słowackiego, ruiny zamku królowej Bony,
Liceum Krzemienieckie, miejsce kultu Matki Bożej w Poczajowie (Ławra
Poczajowska), zamek Potockich w Zbarażu i pałac Jeremiego Wiśniowieckiego
w Wiśniowcu.

przed kościołem oraz na cmentarzu wojennym. W roku 2005, w związku
z obchodami 100. rocznicy powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego,
zespół wystąpił w częściach artystycznych akademii organizowanych przez
Oddziały ZNP w Tomaszowie i Hrubieszowie.
Chór „Tomaszowiacy” zapraszany był na koncerty, przeglądy i konkursy organizowane w innych miejscowościach. Brał udział w Międzywojewódzkich Festiwalach Twórczości Artystycznej Nauczycieli: w Lubartowie
w 1986 r., w Lublinie w 1988 r. i w Zamościu w 1989 r. oraz w Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki i Pieśni Ludowej w Jaśle w 1991 r. Brał udział
w XIV Koncercie Pieśni Wielkanocnej w kościele parafialnym w Kosinie.
Uczestniczył w I i II Regionalnym Przeglądzie Chórów – „Pieśni Maryjne”
w Lubaczowie (16.09.2012 r. i 13.10.2013 r.), Festiwalu Pieśni Religijnej
w Łaszczowie. Występował także w różnych miejscowościach powiatu
(Dożynki Powiatowe w Szarowoli i Łaszczowie, koncert kolęd w Podhorcach i Tarnawatce, koncert pieśni maryjnych w Tyszowcach). Uczestniczył
w ekumenicznych koncertach zatytułowanych: „Jednemu Panu śpiewamy”.
7 listopada 2013 r. koncertował w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie w czasie spotkania Zarządu Okręgu Związku Nauczycielstwa
Polskiego z przedstawicielami samorządów terytorialnych (starostami, burmistrzami, wójtami) wyróżniających się w swoich działaniach na rzecz placówek

Uroczysta sesja Rady Miasta. Wręczenie Ryszardowi Kaczorowskiemu, byłemu Prezydentowi RP na uchodźstwie, tytułu honorowego obywatela miasta Tomaszów Lubelski

300

301

M. Kawka

Rocznik Tomaszowski 4

Rocznik Tomaszowski 4

Stowarzyszenie Artystyczne – Chór „Tomaszowiacy”...

Chór zdobył wiele podziękowań, dyplomów, statuetek i upominków
rzeczowych, a także nagród i wyróżnień za wysoki poziom artystyczny
i twórcze zaangażowanie. W roku 2010 minister kultury Bogdan Zdrojewski
nadał zespołowi odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
Działalność zespołu dokumentowana jest przez Mieczysława Kawkę,
który redaguje kronikę, przejrzyście i dokładnie ilustrującą wydarzenia
oraz zawierającą dyplomy, listy pochwalne i notatki prasowe informujące
o dokonaniach artystycznych zespołu. Kronika jest dokumentem potwierdzającym wymienione w tym rozdziale formy pracy chóru, miejsca i rodzaje
koncertów oraz osiągnięcia artystyczne.
MARIAN GUMIELA – KIEROWNIK I DYRYGENT ZESPOŁU

Zespół występował też w innych miastach partnerskich na Ukrainie
(Łuck, Kiwerce 7–8.10.2005 r., Żółkiew 24.08.2006 r.). Zapraszany był
dwukrotnie (18.10.2009 r. i 17.10.2010 r.) do udziału w koncertach zatytułowanych „Muzyka w cerkwi” w Żółkwi na Ukrainie. W koncertach tych
brały udział amatorskie i profesjonalne chóry z Żółkwi i ze Lwowa.
Chór „Tomaszowiacy” był także organizatorem lub współorganizatorem koncertów. Pieśni maryjne przygotowywane na festiwale i poezję
ks. Jana Twardowskiego wykorzystano do opracowania cyklu koncertów
zatytułowanych „Pieśni Maryjne – jak paciorki różańca”, prezentowanych
wielokrotnie w tomaszowskich kościołach w latach 2007–2010. 4 maja 2014 r.
chór zorganizował I Roztoczański Koncert Chórów zatytułowany: „Pieśni
religijne i patriotyczne”. Wzięły w nim udział: „Rezonans” z Zamościa,
„Echo” z Biłgoraja, „Tarna-Vox” z Tarnawatki, „Bell Canto” z Tyszowiec,
„Camerata” i „Tomaszowiacy” z Tomaszowa Lubelskiego, prezentując muzykę na wysokim poziomie artystycznym. II Roztoczański Koncert Chórów
odbył się 19 kwietnia 2015 r. „Tomaszowiacy” zaprezentowali trzy pieśni:
Salve Regina, Chorał – pieśń z 1846 r. i Nim świt obudzi noc.
Zespół był współorganizatorem wspólnego z mieszkańcami miasta
śpiewania pieśni patriotycznych z okazji 69. i 70. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego. W kościele w Tarnawatce koncertował z okazji
60. rocznicy pacyfikacji Sumina.

Marian Gumiela pochodzi z muzykującej rodziny Marianny i Władysława
Gumielów (mama – śpiewaczka ludowa – była laureatką „Złotej Baszty” na
festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą, ojciec
był muzykantem wiejskiej orkiestry).
Ukończył Instytut Artystyczny UMCS w Lublinie, uzyskując tytuł magistra wychowania muzycznego. Pracę rozpoczął w 1967 r. w Technikum
Rolniczym w Turkowicach. Następnie
zatrudniony został w Tomaszowskim
Domu Kultury. W okresie kilkudziesięciu lat swojej pracy prowadził:
Zespół Pieśni Tańca „Zamościaki”
przy POM w Zamościu, Zespół Pieśni
i Tańca „Lubyczanie” w Zespole Szkół
Mechanizacji Rolnictwa w Lubyczy
Królewskiej oraz zespoły artystyczne w Zespole Szkół Mechanicznych
w Tomaszowie Lubelskim, gdzie
przez 13 lat pełnił funkcję kierownika
internatu.
Z dniem 1 września 2003 r. przeszedł na emeryturę. Za swoją działalność artystyczną i upowszechnianie
kultury otrzymał odznakę resortową
Zasłużony Działacz Kultury, Złoty
Krzyż Zasługi, Złotą Odznakę ZNP,
a na podsumowanie 40-lecia swojej
pracy, w 2005 r., Krzyż Kawalerski
Marian Gumiela
Orderu Odrodzenia Polski. Także jego
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W ciągu minionych 30 lat zmieniał się skład osobowy zespołu. Odchodzili
ci członkowie, których sytuacja rodzinna lub warunki pracy zmuszały do
zmiany miejsca zamieszkania. Na ich miejsce przychodzili nowi. Nie zmieniał się tylko założyciel i kierownik zespołu Marian Gumiela. Od początku
w zespole śpiewają Maria Winiarska i Alina Zawiślak.
Zespół liczy 30 osób. Skład zespołu w 2015 r. jest następujący:
– soprany: Stanisława Białek, Zofia Głowacka, Alicja Hołysz, Ewa
Jurkowska, Elżbieta Kupicz, Helena Parol, Barbara Stępora, Alicja Wiśniewska,
Maria Wiśniewska, Irena Zatorska, Małgorzata Żurawska;
– alty: Józefa Granicka, Anna Kołaszewska, Joanna Korzeniowska, Maria
Winiarska, Alina Zawiślak, Maria Ziober;
– tenory: Tadeusz Białek, Krzysztof Daszek, Jan Fiutka, Tadeusz
Karasiewicz, Władysław Pietruch, Adam Stępora;
– basy: Jerzy Bednarz, Mieczysław Kawka, Józef Kielar, Błażej Winnicki,
Tadeusz Żółkiewski.
Członkowie zespołu to grupa zżytych ze sobą przyjaciół, którzy w cięższych chwilach udzielają sobie pomocy i wsparcia. Łączy ich zamiłowanie do śpiewu, chęć pracy w zespole. Połączyły ich wspólne wyjazdy na
koncerty, wspólne przeżywanie sukcesów na koncertach i konkursach,
dzielenie się radością podczas ślubów i wesel dzieci, a także smutkiem
w chwilach trudnych i pogrzebach członków rodzin. Imieniny lub uroczy-

stości rodzinne członków zespołu były okazją do towarzyskich spotkań
i tworzenia okolicznościowych piosenek na cześć jubilatów lub solenizantów.
Zdolnościami twórczymi w tej dziedzinie wykazywali się autorzy tekstów:
Jerzy Bednarz, Tadeusz Karasiewicz, Mieczysław Kawka czy Józef Kielar.
Rolę integracyjną spełniały warsztaty artystyczne zespołu. W latach
2006–2011 w pierwszych dniach lipca organizowane były kilkudniowe
pobyty w Górecku Kościelnym. Zakwaterowanie i wyżywienie zapewniał
w domu parafialnym ksiądz Tadeusz Sochan – proboszcz parafii Górecko
Kościelne. Intensywne ćwiczenia wokalne, nauka nowych pieśni połączone
były ze zwiedzaniem Górecka, Florianki i okolicy. Wieczorne spotkania
przy ognisku zachęcały do przypomnienia sobie wielu starych piosenek
biesiadnych z czasów młodości.
Śpiewanie w chórze nie jest jedynym hobby członków zespołu. Wielu
chórzystów wykazuje wszechstronne zainteresowania i zdolności w innych
dziedzinach i formach pracy twórczej. Swoje interesujące hobby łączą
z absorbującą pracą zawodową.
Jerzy Bednarz – zajmuje się malarstwem sztalugowym. Wykonuje
akwarele oraz obrazy olejne. Zajmuje się również pszczelarstwem. Wielka
odpowiedzialność i pracowitość pozwala na łączenie wielu funkcji zawodowych. W zespole śpiewa 8 lat.
Stanisława Białek – wieloletnia nauczycielka geografii w Gimnazjum
nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, miłośniczka turystyki, współautorka ścieżek dydaktycznych na Siwej Dolinie. W zespole śpiewa 17 lat. Do pracy
w zespole zachęciła swojego męża Tadeusza, który od 5 lat ma okazję
wykazać swój talent muzyczny.
Jan Fiutka – jest absolwentem studium nauczycielskiego o kierunku
wychowanie muzyczne. Wieloletni nauczyciel i dyrektor Szkoły Podstawowej
w Podhorcach. Przepracował w niej 46 lat. Sadownik, działkowicz i pszczelarz. W zespole śpiewa 9 lat.
Zofia Głowacka – w przeszłości śpiewała w chórze Liceum Medycznego
w Tomaszowie Lubelskim, a potem w zespole wokalnym „Weteluzy” złożonym z pracowników miejscowego szpitala, w którym przepracowała 36 lat
jako pielęgniarka anestezjologiczna. W zespole śpiewa 16 lat. Przygotowuje
i recytuje utwory poetyckie związane tematycznie z okolicznościowymi
koncertami.
Józefa Granicka – śpiewała od dzieciństwa przy różnych okazjach.
40 lat pracowała w szkołach podstawowych, ucząc dzieci z klas początkowych. W zespole śpiewa 19 lat. W czasie koncertów wykonywała solowo
piosenki ludowe.
Tadeusz Karasiewicz – jest autorem wierszy lub rymowanek, jak je
skromnie określa, zawartych w wydanym w 2004 r. tomiku Codzienność,
oraz tekstów piosenek. Artysta odlewnik, tworzący statuetki, medale,
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dzieci otrzymały wykształcenie muzyczne. Córka Joanna jest absolwentką Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej w Krakowie, syn Marcin
ukończył Akademię Muzyczną w Bydgoszczy i został pracownikiem naukowym tej uczelni.
Marian Gumiela jest miłośnikiem rodzimego autentycznego folkloru
Roztocza. Upodobanie to przejął od swojej matki, i ten rodzaj dziedzictwa
narodowego utrwala, przekazuje i upowszechnia, tworząc i prowadząc
chór „Tomaszowiacy”.
Pełni funkcję prezesa stowarzyszenia, którym stał się zespół, a tym
samym odpowiada za organizację i finansowanie (pozyskiwanie sponsorów) większości wyjazdów zespołu, koncertów, jubileuszy. Dobiera
i przygotowuje jego repertuar. Korzysta z opracowań chóralnych innych
autorów, a także sam aranżuje i opracowuje na chór wybrane utwory.
Na próbach pracuje z całym zespołem, grupami głosowymi oraz indywidualnie z poszczególnymi osobami, ćwicząc emisję głosu, oddech, dykcję
i interpretację artystyczną tekstu i muzyki. Pełni wtedy rolę nauczyciela,
akompaniatora i dyrygenta.
CZŁONKOWIE ZESPOŁU
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akcesoria mundurowe, a także współtwórca pomnika wieprza zlokalizowanego w rodzinnej wsi Wieprzów. Były wiceprezes i prezes Spółdzielni
Inwalidów „Tomspin”, aktywny działacz na rzecz tomaszowskiego klubu
sportowego „Tomasovia”. Mistrz w wymyślaniu receptur i wyrabianiu
przeróżnych nalewek. Jego osobowość zaprezentowana była 2 lipca 2005 r.
w Tomaszowskim Domu Kultury w czasie „Wieczoru Prowincjonalnego”:
„Tadeusz Karasiewicz i jego goście”, związanego z wydaniem tomiku
wierszy. W zespole śpiewa 14 lat.
Mieczysław Kawka – przepracował w szkolnictwie 40 lat. Nauczyciel,
wicedyrektor i dyrektor byłego ZSMR w Lubyczy Królewskiej. Laureat nagrody MEN, odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Pracę zawodową łączył
z pracą w ZHP i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Organizował życie
kulturalne środowisk, w których pracował. Opracował i wydał drukiem
monografię Szkoły rolnicze w Lublinie i w Lubyczy Królewskiej 1944–2011 oraz
monografię roztoczańskiej wsi Łuszczacz. 10 września 2006 r. w Tomaszowskim
Domu Kultury odbył się XX „Wieczór Prowincjonalny” z jego udziałem
jako autorem monografii miejscowości Łuszczacz oraz jego gośćmi: zespołem „Tomaszowiacy”, który zaśpiewał pieśni o Roztoczu z tekstami jego
autorstwa, i zespołem „Zagórzanki” z Łuszczacza. Dokumentuje działalność zespołu, redagując jego kronikę. Przygotował fotogazetki informujące
o pracy zespołu. W zespole – 13 lat – śpiewa, prowadzi konferansjerkę
i opracowuje scenariusze koncertów.
Józef Kielar – znany wszystkim członkom Spółdzielni Mieszkaniowej
w Tomaszowie Lubelskim, w której pracuje 30 lat. Gra na saksofonie
i śpiewa w „Tomaszowskiej Kapeli Biesiadnej”. W zespole śpiewa 9 lat.
Joanna Korzeniowska – impresario i dobry duch zespołu, kolekcjonerka
śpiewników pieśni biesiadnych, inicjatorka wielu imprez towarzyskich integrujących zespół, w tym spotkań w swojej posesji w Jurowie. W zespole
śpiewa 9 lat. Kultywuje tradycje muzyczne rodziny. Jej córka Magdalena
(mezzosopran) brała udział w koncertach zespołu.
Elżbieta Kupicz – wieloletnia nauczycielka szkół podstawowych i gimnazjum. W zespole śpiewa 4 lata. Talent artystyczny rozwijała w czasie
studiów w Zespole Pieśni i Tańca UMCS w Lublinie.
Adam Stępora – mistrz gry na harmonijce ustnej. Jego występy towarzyszyły koncertom krajowym i zagranicznym „Tomaszowiaków” oraz
spotkaniom towarzyskim. 24 kwietnia 2004 r. otrzymał wyróżnienie na
Ogólnopolskim Konkursie Gry na Harmonijkach Ustnych „HAKAM 2004”
w Kamieniu. Brał udział w tych konkursach jeszcze w latach 2005–2007. Na
konkurs ten przyjeżdżali z całej Polski najlepsi wirtuozi tego instrumentu.
W roku 2007 otrzymał Dyplom Laureata Złotej Dziesiątki tego konkursu.
W latach 2006–2012 brał także udział w Wojewódzkim Konkursie Gry na
Harmonijkach Ustnych w Modliborzycach. W roku 2006 zdobył I miejsce

na tym konkursie. Miłośnik muzyki ludowej. Udzielił wywiadu dla audycji
I Programu Polskiego Radia pt. Kiermasz pod Kogutkiem. Zdyscyplinowany
i pewny filar zespołu „Tomaszowiacy” i jego solista. Specjalista od przyśpiewek ludowych. W zespole śpiewa 28 lat.
Barbara Stępora – wieloletnia nauczycielka i wicedyrektorka szkół
podstawowych. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Rachmistrzyni
zespołu dbająca o rozważną gospodarkę niewielkimi finansami zespołu.
W zespole śpiewa 29 lat, prawie od początku jego istnienia.
Mariola Winiarska – wieloletnia nauczycielka szkół podstawowych.
Dwukrotna laureatka nagrody MEN. Instruktorka Związku Harcerstwa
Polskiego, koordynator pracy doradców metodycznych powiatu tomaszowskiego. Pełni funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Artystycznego
„Tomaszowiacy”. Czuwa nad poziomem artystycznym zespołu, doborem
repertuaru, prowadzi konferansjerkę koncertów. W zespole śpiewa 30 lat.
Błażej Winnicki – wieloletni pracownik administracji skarbowej. Talent
artystyczny rozwijał, śpiewając w czasie studiów w Chórze Akademii
Rolniczej w Lublinie oraz w chórze polonijnym w USA. W zespole śpiewa
19 lat.
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Maria Wiśniewska – specjalistka w zakresie ciast i potraw kulinarnych.
Członkini kabaretu „Aluzja” działającego przy Uniwersytecie Trzeciego
Wieku.
Maria Ziober – wieloletnia nauczycielka szkół podstawowych i średnich.
Była dyrektorka Szkoły Podstawowej w Rachaniach. Odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi i Złotą Odznaką ZNP. Pracę pedagogiczną łączyła z pracą
instruktora ZHP oraz z działalnością w ZNP. Pełni funkcję Przewodniczącej
Zarządu Oddziału Sekcji Emerytów i Rencistów Związku Nauczycielstwa
Polskiego. W zespole śpiewa 13 lat.
REPERTUAR
„Tomaszowiacy” w swoim repertuarze posiadają ponad 130 różnych
utworów. W zależności od zapotrzebowań społecznych przygotowują
koncerty pieśni patriotycznych, religijnych, kolęd, piosenek popularnych
– promujących Tomaszów Lubelski i Roztocze. Wykonują wiele ambitnych
utworów muzyki klasycznej, świeckiej i sakralnej, kompozytorów polskich
i obcych: Mikołaja Gomółki, Stanisława Moniuszki, Mikołaja Góreckiego,
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Giuseppe Verdiego, Wolfganga Amadeusza Mozarta. Często wracają
do swoich korzeni – muzyki ludowej – autentycznego folkloru z okolic
Tomaszowa Lubelskiego, przejętego od poprzednich pokoleń. Wykonują
także pieśni ludowe stylizowane.
Niektóre pieśni utrwalone zostały na płytach. Zespół nagrał 4 płyty:
Pieśni ludowe, Pieśni patriotyczne i religijne, Tomaszowiacy kolędują i Piosenki
o Roztoczu.
Teksty niektórych piosenek o Roztoczu pisali członkowie zespołu:
Mieczysław Kawka (Polonez powitalny, Mój Tomaszów, Szlakami Roztocza,
Zaproszenie do Suśca, Hej, na Roztocze jadę) i Tadeusz Karasiewicz (Roztoczański
trojaczek). Nagrania emitowały stacje radiowe i telewizyjne.
OSIĄGNIĘCIA ZESPOŁU NA FESTIWALACH
Festiwale były okazją do określenia i oceny poziomu artystycznego zespołu na tle innych grup. Mobilizowały do intensywnej pracy twórczej, do
przygotowania i opracowania własnych utworów. Zespół uczestniczył we
wszystkich lokalnych przeglądach i festiwalach: Festiwalu Pieśni Maryjnej
w Łaszczówce, a potem w Górecku Kościelnym, Transgranicznym Festiwalu
Pieśni o Roztoczu w Suścu, Festiwalu Pieśni Partyzanckiej w Aleksandrowie.
Zespół wielokrotnie był laureatem tych festiwali. W Górecku Kościelnym
otrzymał najwyższe nagrody festiwalu – „Złoty Różaniec” w 2003, 2006
i 2008 r., oraz „Srebrny Różaniec” w 2005 i 2007 r. W roku 2013 zdobył najwyższą nagrodę – Grand Prix. Festiwal ten wymagał wykonania
pieśni maryjnych, każdego roku innych, oraz towarzyszących im pieśni
patriotycznych, ludowych lub pieśni o matce. W niektórych latach zespół
koncertował jako laureat lub jako gość specjalny festiwalu.
Na festiwalach w Suścu zdobywał także uznania jurorów. Zdobył
I miejsce w 2007 i w 2009 r. oraz II miejsce w 2003 r. Udział w tych festiwalach wymagał przygotowania własnych tekstów, kompozycji lub
opracowań piosenek. Na festiwalach w Aleksandrowie zdobył I miejsce
w 2001 r. i II miejsce w 2011 r.
KONCERTY JUBILEUSZOWE

XVIII Festiwal Pieśni Maryjnej Górecko Kościelne–Dąbrowa, 4 sierpnia 2013 r.

Zespół „Tomaszowiacy” organizował uroczyste koncerty z okazji swoich jubileuszy XV-, XX- i XXV-lecia. Koncerty te stanowiły podsumowanie
dorobku artystycznego zespołu w okresie poprzedzającym i motywowały
członków zespołu do dalszej pracy.
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ściele Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim zespoły wzięły udział
w uroczystej mszy św.
25 września 2010 r. odbył się uroczysty koncert jubileuszowy z okazji
ćwierćwiecza działalności artystycznej zespołu. Koncert prowadzili: Maria
Winiarska i Mieczysław Kawka, który także opracował jego scenariusz.
Koncert składał się z trzech części: „Przez dwudziestopięciolecie”, „Na
ludową nutę” i „Śpiewamy razem”. Zespół zaprezentował się w nowych
strojach wizytowych ufundowanych przez starostę tomaszowskiego.
II część koncertu rozpoczęła kilkuminutowa prezentacja multimedialna –
film zmontowany przez Piotra Łozę do tekstu przygotowanego i nagranego
przez Mieczysława Kawkę. Film zawierał zdjęcia krajobrazów Roztocza
i fotografie rodzinne Mariana Gumieli i zespołu.
W koncercie wzięli także udział zaproszeni goście: Zespół „Grzegorzanie”
z Litwy i absolwenci Akademii Muzycznych w Bydgoszczy i w Krakowie:
Magdalena Korzeniowska (mezzosopran), Anna Wilk (sopran), Marcin
Gumiela (fortepian), Paweł Stawarski (skrzypce). Od władz i sympatyków zespół otrzymał wiele kwiatów, listów gratulacyjnych, upominków
i wspaniałych życzeń.

XV-lecie zespołu „Tomaszowiacy”, 15 października 2000 r.

15 października 2000 r. obchodzono uroczyście XV-lecie działalności.
Była msza św. w kościele NSJ w Tomaszowie Lubelskim, a potem koncert
w Tomaszowskim Domu Kultury. W koncercie wystąpiły: ZTL „Kleks”
z Michalowa, ZPiT „Lubyczanie” z ZSMR w Lubyczy Królewskiej oraz
członkowie muzykującej rodziny Gumielów z nestorką Marianną Gumielą
na czele.
29 października 2005 r. w sali TDK odbył się uroczysty koncert jubileuszowy z okazji XX-lecia zespołu. Gospodarzami wieczoru i konferansjerami byli Janina Iwanicka i Janusz Brodowski. Gościnnie wystąpił zespół
„Grzegorzanie” z Litwy i kapela „Rzemyki” z Józefowa. Kierownik zespołu
Marian Gumiela otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,
Maria Winiarska i Alina Zawiślak otrzymały Srebrne Krzyże Zasługi,
a odznaki Zasłużony Działacz Kultury otrzymali: Stanisława Białek, Zofia
Głowacka, Józefa Granicka, Tadeusz Karasiewicz, Mieczysław Kawka,
Helena Parol, Władysław Pietruch, Barbara Stępora, Błażej Winnicki, Irena
Zatorska i Maria Ziober. Po koncercie urządzono bankiet w Ośrodku
Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim. W dniu następnym w ko-

XX-lecie zespołu artystycznego „Tomaszowiacy”, 29 października 2005 r.
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XXV-lecie zespołu artystycznego „Tomaszowiacy”, 20 września 2010 r.

Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Ryszard Sobczuk wręczył nadaną zespołowi przez ministra kultury Bogdana Zdrojewskiego odznakę
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wręczył także zespołowi dyplom, kopię
filiżanki napoleońskiej z manufaktury tomaszowskiej sprzed 200 lat i kosz
kwiatów. Taką samą filiżankę wręczył Marianowi Gumieli z okazji 40-lecia jego pracy. Wszystkim członkom zespołu przekazał albumy Tomaszów
Lubelski, a paniom róże. Wieczorem w restauracji „Siwa Dolina” była uroczysta kolacja. W dniu następnym w kaplicy przy budowanym kościele
pw. św. Ojca Pio „Tomaszowiacy” oraz „Grzegorzanie” koncertowali
w czasie i po mszy św. odpustowej.
28 sierpnia 2015 r. w sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury
odbył się uroczysty koncert jubileuszowy z okazji trzydziestolecia pracy
artystycznej chóru „Tomaszowiacy”. Koncert prowadzili: Maria Winiarska
i Mieczysław Kawka. Występy na scenie poprzedziła prezentacja multimedialna obrazująca trzydziestoletnią historię chóru. Tekst i zdjęcia przygotował Mieczysław Kawka, a montażu i animacji dokonał Piotr Łoza, dodając
nastrojowy podkład muzyczny. Okolicznościowy folder zaprojektowała
i wykonała Maria Winiarska.
Koncert rozpoczął ludowy obrazek sceniczny oparty na pieśniach archaicznych jednogłosowych, a także pieśniach opracowanych artystycznie,
wielogłosowych pieśniach z naszego regionu, związanych z obrzędami

312

Rocznik Tomaszowski 4

Stowarzyszenie Artystyczne – Chór „Tomaszowiacy”...

weselnymi. W drugiej części koncertu wziął udział Zespół „Grzegorzanie”
z Litwy, którego kierownikiem i dyrygentem jest 85-letni Alek Melech.
Zespół wykonał kilka pieśni o tematyce patriotycznej. W trzeciej części
koncertu „Tomaszowiacy” wykonali pieśni w opracowaniu wielogłosowym, prezentując różnorodność swojego repertuaru i swoje możliwości
wykonawcze (Mój Tomaszów, Rozłączenie, Santa Maria, Nim świt obudzi noc,
Modlitwa kapłana, Cześć polskiej ziemi).
Trzydziestolecie chóru połączone było z jubileuszem 45-lecia pracy
artystycznej kierownika i dyrygenta zespołu – Mariana Gumieli. W tej
części koncertu wystąpili jego najbliżsi – dzieci i wnuki: córka Joanna
(sopran), jej mąż Paweł Stawarski (skrzypce) i wnuk Mikołaj (skrzypce),
syn Marcin (fortepian, kompozytor) i wnuczki Ania i Kaja (śpiew). Joanna
Stawarska koncertowo wykonała pieśni kurpiowskie w opracowaniu
K. Szymanowskiego (Marcin Gumiela – partie fortepianu). Wykonała
także wokalizę na dwoje skrzypiec i fortepian – muzykę z filmu Ostatnia
droga – kompozycji Marcina Gumieli.
W końcowej części koncertu „Tomaszowiacy” i „Grzegorzanie” wspólnie zaśpiewali pieśni: Zaśpiewaj słowiku i Wileński walc. Koncert zakończyła
pieśń Żegnajcie, przyjaciele.
Od władz i sympatyków zespół otrzymał wiele kwiatów, listów gratulacyjnych, dyplomów, upominków i wspaniałych życzeń.
Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski wręczył zespołowi Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza
Zamoyskiego Założyciela Miasta. Taki sam medal otrzymał także Marian

Koncert galowy z okazji XXX-lecia zespołu „Tomaszowiacy”, 28 sierpnia 2015 r.
(fot. Wojciech Dziedzic)
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14.10.1985 r. Pierwszy koncert zespołu artystycznego „Tomaszowiacy”
z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
13.09.1987 r. Udział „Tomaszowiaków” w I Ogólnopolskim Konkursie
Muzyki i Pieśni Ludowej w Jaśle.
16–17.04.1988 r. Udział zespołu w IX Międzywojewódzkim Przeglądzie
Twórczości Artystycznej Nauczycieli w Lublinie.
15–16.04.1989 r. Udział w I Wojewódzkim Przeglądzie Działalności
Artystycznej Nauczycieli w Zamościu.
23.06.1991 r. Udział „Tomaszowiaków” w III Ogólnopolskim Konkursie
Muzyki i Pieśni Ludowej w Jaśle.
13.12.1998 r. Udział „Tomaszowiaków” w X Wojewódzkim Przeglądzie
Zespołów Śpiewaczych w Zamościu.

17.06.2001 r. Zdobycie I miejsca na VII Wojewódzkim Konkursie Piosenki
Partyzanckiej w Aleksandrowie.
18.08.2001 r. Koncert „Tomaszowiaków” w czasie obchodów Dni Lubyczy w Rawie Ruskiej (Ukraina).
17.11.2002 r. Oprawa muzyczna inauguracji roku akademickiego na
Wydziale Zamiejscowym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Tomaszowie Lubelskim.
9.02.2003 r. Koncert w kościele w Tarnawatce z okazji 60. rocznicy
pacyfikacji Sumina.
15–19.04.2004 r. Wyjazd „Tomaszowiaków” wraz z delegacją Urzędu
Miasta na Litwę.
7.10.2004 r. Ilustrowany muzycznie wykład Od pieśni archaicznych do
opracowań artystycznych dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
15.11.2004 r. Ukazała się płyta zatytułowana: Tomaszowiacy kolędują.
4.10.2005 r. Akademia z okazji 100. rocznicy powstania Związku
Nauczycielstwa Polskiego.
7–8.10.2005 r. Wyjazd zagraniczny „Tomaszowiaków” na Ukrainę.
Koncert w Katedrze w Łucku oraz w Pałacu Kultury w Kiwercach.
29.10.2005 r. XX-lecie zespołu artystycznego „Tomaszowiacy”. Koncert
Jubileuszowy w Tomaszowskim Domu Kultury.
14.04.2006 r. Wielkanoc – oprawa muzyczna Rezurekcji w kościele pw.
NSPJ w Tomaszowie Lub. Premierowe wykonanie Kantaty Wielkanocnej.
28.04.–2.05.2006 r. Wyjazd zespołu artystycznego „Tomaszowiacy” na
Litwę.
4–9.07.2006 r. Warsztaty artystyczne połączone z aktywnym wypoczynkiem w Górecku Kościelnym.
24.08.2006 r. Koncert na Rynku w Żółkwi (Ukraina) z okazji 15. rocznicy
odzyskania niepodległości przez Ukrainę.
15–17.06.2007 r. Wyjazd zespołu na Ukrainę (Krzemieniec).
29.07.2007 r. Udział w VI Transgranicznym Festiwalu Pieśni o Roztoczu
w Suścu. I miejsce za piosenki Mój Tomaszów i Na Roztocze.
5.08.2007 r. Oprawa muzyczna mszy św. transmitowanej na żywo przez
Telewizję Polonia dla Polaków w kraju i na świecie.
7.10.2007 r. Koncert zatytułowany: „Pieśni Maryjne – jak paciorki różańca” w kościele ZNMP w Tomaszowie Lubelskim.
7–12.05.2009 r. Drugi wyjazd „Tomaszowiaków” na Litwę.
16.05.2009 r. Oprawa muzyczna uroczystej sesji Rady Miasta, na której
odbyło się wręczenie byłemu Prezydentowi RP Ryszardowi Kaczorowskiemu
tytułu Honorowego Obywatela Miasta Tomaszowa Lubelskiego.
26.07.2009 r. Udział w VIII Festiwalu Pieśni o Roztoczu w Suścu. Zespół
„Tomaszowiacy” zdobył I miejsce w konkursie na najlepszą piosenkę o Roztoczu. Zaśpiewał piosenki: Idę jesiennym Roztoczem oraz Szlakami Roztocza.
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Koncert z okazji XXX-lecia „Tomaszowiaków”, 28 sierpnia 2015 r.
(fot. Wojciech Dziedzic)

Gumiela. Wieczorem wszyscy biorący udział w koncercie i władze miasta
spotkały się na uroczystej kolacji w restauracji „Staropolska”. 30 sierpnia
2015 r. śpiew „Tomaszowiaków” i „Grzegorzan” stanowił oprawę muzyczną liturgii mszy św. w kościele pw. św. Józefa w Tomaszowie Lubelskim,
a po jej zakończeniu goście z Litwy wykonali kilka wzruszających pieśni
patriotycznych.
KALENDARIUM NAJWAŻNIEJSZYCH WYDARZEŃ, KONCERTÓW
I DOKONAŃ ZESPOŁU

M. Kawka

Rocznik Tomaszowski 4

20.09.2009 r. Udział zespołu w uroczystościach patriotyczno-religijnych
związanych z obchodami 70. rocznicy tomaszowskich bitew w czasie II wojny światowej. Oprawa muzyczna polowej mszy św. na łąkach stadniny
„Pod lasem” w Dąbrowie Tomaszowskiej.
18.10.2009 r. Koncert w cerkwi św. Jozafata (dawny kościół Dominikanów)
w Żółkwi na Ukrainie.
25.09.2010 r. Koncert galowy z okazji 25-lecia działalności zespołu
artystycznego „Tomaszowiacy”.
17.10.2010 r. Wyjazd do Żółkwi na Ukrainie. Udział w koncercie
w cerkwi greckokatolickiej w ramach cyklu koncertów zatytułowanego
„Muzyka w chramie”.
20.10.2011 r. Koncert z okazji 100-lecia szpitala w Tomaszowie Lub.
2–3.06.2012 r. Wycieczka zespołu do Krakowa.
12.07.2012 r. Udział „Tomaszowiaków” w programie „Leśne Lato
w Radiu Lublin” w studiu plenerowym przy leśniczówce w Pańkowie.
15.07.2012 r. Oprawa muzyczna mszy św. transmitowanej przez
Telewizję Polonia.
16.09.2012 r. I Regionalny Przegląd Chórów – Pieśni Maryjne w Lubaczowie.
14.04.2013 r. Udział w XIV Koncercie Pieśni Wielkanocnej w kościele
parafialnym w Kosinie.
4.08.2013 r. XVIII Festiwal Pieśni Maryjnej – Górecko 2013. Chór
„Tomaszowiacy” wykonał dwie pieśni: Santa Maria i Nim świt obudzi noc.
Chór otrzymał najwyższy laur – Grand Prix.
22.09.2013 r. Udział w II Regionalnym Przeglądzie Pieśni Maryjnej
w Lubaczowie.
7.11.2013 r. Koncert w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie.
4.05.2014 r. I Roztoczański Koncert Chórów „Pieśni religijne i patriotyczne”.
19.04.2015 r. II Roztoczański Koncert Chórów „Pieśni religijne i patriotyczne”.
28.08.2015 r. Koncert galowy z okazji 30-lecia działalności Chóru
„Tomaszowiacy”.
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Emilian Wiszka, Żurawce. Wieś Żurawce w dokumentach, na kartach
historii i we wspomnieniach jej byłych mieszkańców, Toruń 2014, ss. 638
W roku 2014 ukazała się monografia
wsi Żurawce. Książka ta dotyczy miejscowości położonej w gminie Lubycza
Królewska w powiecie tomaszowskim
(przed II wojną światową wieś należała
do województwa lwowskiego i powiatu
Rawa Ruska). Autorem publikacji jest rodowity żurawczanin, urodzony w 1940 r.
w tej wsi, Emilian Wiszka1. W roku 1947
w ramach akcji „Wisła” został wysiedlony
z rodzinnej miejscowości do wsi Zabrost
Wielki w powiecie węgorzewskim. Do
Żurawiec na stałe już nigdy nie wrócił. Po
maturze w 1960 r. wstąpił do dwuletniego
Studium Nauczycielskiego w Toruniu, a po
jego ukończeniu pracował jako nauczyciel
lub dyrektor w szkołach podstawowych
i średnich w Zabroście Wielkim, Lubiczu
Dolnym, Toruniu i Łążynie II. W roku 1968 ukończył geografię w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Gdańsku, a w 2000 r. na podstawie pracy Prasa
emigracji ukraińskiej w Polsce 1920–1939 uzyskał stopień doktora na Wydziale
Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W roku
2004 wydał kolejną monografię Emigracja ukraińska w Polsce (Toruń 2004),
która była podstawą jego habilitacji. Przed przejściem na emeryturę pracował
1
Życiorys Emiliana Wiszki opracowałem na podstawie biogramu, który sam autor umieścił
w swojej monografii (s. 591–593).
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na Wydziale Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. W roku 2012
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał mu tytuł profesora zwyczajnego
nauk humanistycznych. E. Wiszka jest autorem kilku monografii oraz ponad
stu pięćdziesięciu artykułów naukowych, popularnonaukowych, recenzji
publikowanych w Polsce, na Ukrainie, w Rosji, we Francji, w Wielkiej
Brytanii i na Litwie. Zmarł nagle 21 października 2014 r. w Toruniu.
Książka E. Wiszki, którą autor dedykował swoim rodzicom, jak sam
stwierdza we wstępie, została napisana zarówno dla żurawczan urodzonych w tej wsi, jak i dla ich potomków – dzieci, wnuków i prawnuków
urodzonych już na obczyźnie (s. 12). Publikacja adresowana jest także do
dawnych i obecnych sąsiadów żurawczan oraz wszystkich zainteresowanych poznaniem tej wsi. Może zatem być także przydatna dla przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych oraz badaczy regionalistów. Autor
zapewnia we wstępie, że wywód oraz treści w niej przedstawione mają
charakter stricte naukowy pomimo braku przypisów bibliograficznych
(s. 13). Rezygnacja z nich miała ułatwić potencjalnemu czytelnikowi percepcję treści. Listę wykorzystanej literatury umieszcza autor w końcowej
części pracy. Poza brakiem przypisów należy zauważyć, że pozycja ta nie
została opatrzona stosowną recenzją naukową, co w przypadku takich
wydawnictw jest wskazaną praktyką. Nie sposób też znaleźć wydawcy
publikacji oraz numeru ISBN.
Monografia Żurawiec jest książką autorską (s. 13). Można by więc rzec,
że jej autor był „sam sobie sterem, żeglarzem i okrętem”. E. Wiszka korzystał z różnorakich źródeł, do których w większości dotarł osobiście. Są to
zarówno opracowania drukowane, rękopiśmienne, dokumenty archiwalne, jak i spisane ustne relacje byłych mieszkańców wsi. Szczególne słowa
uznania należą się autorowi za dotarcie do archiwaliów zdeponowanych
w Warszawie, Lublinie, Przemyślu, Olsztynie, Lwowie itp. Nie mniejszy
trud zadał sobie E. Wiszka, uwzględniając osobiste relacje byłych żurawczan, którzy obecnie są rozproszeni po całym świecie. Jest to niewątpliwy
walor książki oraz zaleta jej autora, który operuje solidną metodologią
i wypracowanym przez wiele lat warsztatem naukowo-badawczym historyka. Niezmiernie cenne, a niektóre wręcz unikatowe, są liczne ilustracje
(szczególnie te archiwalne sprzed II wojny światowej), mapy, kopie dokumentów oraz spisy żurawczan. Wszystko to sprawia, że autor ma prawo
do wyciągania szerszych wniosków oraz formułowania uogólnień.
Monografia E. Wiszki jest najobszerniejszą dotychczas wydaną pozycją
dotyczącą jednej miejscowości w gminie Lubycza Królewska. Publikacja
składa się ze wstępu, jedenastu rozdziałów, zakończenia, załączników (tutaj
autor umieszcza m.in. spisy mieszkańców Żurawiec z różnych okresów
historycznych), biogramów osób związanych z Żurawcami. Wśród nich jest
m.in. autor publikacji – Emilian Wiszka oraz urodzony w tej wsi znany

aktor teatralny i filmowy – Władysław Kowalski. Pracę kończą wykazy
(fotografii, dokumentów, map, źródeł i opracowań), indeks nazw geograficznych oraz streszczenia w języku polskim, ukraińskim i angielskim.
Publikacja ma porządek chronologiczno-problemowy. W poszczególnych
rozdziałach autor opisał rodzinną miejscowość od czasów najdawniejszych
aż do akcji „Wisła” z 1947 r. Pierwszy rozdział przedstawia rys historyczny dawnej ziemi bełskiej, gdzie pod koniec XIV stulecia po raz pierwszy
odnotowane są Żurawce. Podobną strukturę mają kolejne rozdziały: drugi,
omawiający czasy ekspansji mazowieckiej; trzeci, poświęcony ziemi bełskiej
w granicach Korony i Rzeczypospolitej; czwarty, omawiający wieś Żurawce
pod panowaniem Habsburgów, oraz piąty, przedstawiający Żurawce,
a także losy mieszkańców tej wsi w czasie I wojny światowej. Kolejny,
szósty rozdział dotyczy tej wioski w czasie II Rzeczypospolitej. W części
tej autor dokonał szczegółowego opisu całej osady oraz jej mieszkańców.
Mowa jest tutaj m.in. o świadomości narodowej żurawczan, żurawieckim
samorządzie, instytucjach i organizacjach działających na terenie wsi, kulturze materialnej i duchowej mieszkańców. Szczególnie cenne wydają się
informacje na temat obrzędów, zwyczajów i ustnej twórczości żurawczan.
Autor w ten sposób ocalił od zapomnienia wiele interesujących faktów
nie tylko z zakresu historii, ale także onomastyki, kulturoznawstwa czy
etnografii. Nieco inny charakter ma rozdział siódmy, w którym E. Wiszka
scharakteryzował najbliższych sąsiadów mieszkańców Żurawiec. Autor
dokonał w nim m.in. rysu historycznego takich miejscowości, jak Bełżec,
Lubycza Królewska, Mosty Małe, Teniatyska, Wierzbica. Kolejne dwa
rozdziały (ósmy i dziewiąty) dotyczą odpowiednio okupacji sowieckiej
(1939–1941) i niemieckiej (1941–1944). Ostatnie dwa rozdziały poświęcone
są deportacji ludności na Ukrainę i akcji „Wisła” w Żurawcach oraz jej następstwom. Stosunkowo niewiele miejsca autor przeznaczył na omówienie
tematyki współczesnej wsi. Podstawowe informacje uwzględniające ten
aspekt zawarł w zakończeniu.
Poza walorami poznawczymi publikacji na uwagę zasługuje jej wydanie.
Książka ma solidną, twardą oprawę, w całości jest szyta i klejona. Istotne
są też niebudzące większych zastrzeżeń kwestie redakcyjne i edytorskie.
Publikacja napisana jest płynnym, komunikatywnym językiem z poprawnymi
komentarzami i odsyłaczami. Zdarzają się jednak pewne usterki. Należy
do nich m.in. błędna końcówka dopełniacza od rzeczownika przypadek
w znaczeniu ‘kategoria gramatyczna’ (s. 19) czy też niewłaściwy zapis
nazwy własnej Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu (s. 303). Te drobne
błędy w niczym nie umniejszają jednak wysokiego poziomu edytorskiego monografii. To niewątpliwa zasługa nie tylko samego autora, ale też
redaktor – Magdaleny Mordawskiej, oraz Krzysztofa Skrzypczyka, który
był odpowiedzialny za skład publikacji i projekt okładki. Co do samej
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obwoluty, to warto zauważyć, że imię i nazwisko autora, tytuł publikacji
oraz miejsce jej wydania zostało zapisane w dwóch językach: polskim
i ukraińskim. Dziś po śmierci autora można się jedynie domyślać, jakie
motywy kierowały E. Wiszką przy umieszczeniu dwujęzycznej okładki.
Z pewnością były to z jednej strony jego narodowe korzenie, problematyka
podjęta na kartach książki, jak również w zdecydowanej większości ukraiński
charakter opisywanej miejscowości oraz jej przedwojennych mieszkańców.
Poza niewątpliwymi zaletami monografii wsi Żurawce już w trakcie
bardzo pobieżnej lektury tej publikacji pojawiają się pewne zastrzeżenia
oraz nieścisłości. Z uwagi na obszerną problematykę przedstawioną w tym
wydawnictwie tylko do niektórych kwestii chciałbym się odnieść szczegółowo, inne zaś poddać analizie potencjalnemu czytelnikowi. Polemika,
którą ośmielam się tutaj podjąć, nie ma na celu deprecjonowania całej
publikacji oraz jej autora, który z oczywistych względów nie mógłby
się nawet bronić przed zarzutami. Intencją piszącego te słowa jest raczej
podjęcie merytorycznej dyskusji, która zawsze jest potrzebna, szczególnie
zaś wtedy, kiedy ma na celu zbliżać nas do prawdy.
Uwagi oraz związane z nimi pewne zastrzeżenia i nieścisłości można
podzielić na trzy grupy. Pierwszą grupę, najbliższą autorowi niniejszej
recenzji, stanowią kwestie językowe, zwykle o charakterze onomastycznym. Już na samym początku można dyskutować z autorem monografii
w sprawie odmiany nazwy miejscowości Żurawce. Według niego poprawna
w dopełniaczu jest forma Żurawców. I chociaż zauważa, że we wspólnocie lokalnej dominuje genetiwus Żurawiec, to jednak pierwszej formie
fleksyjnej przypisuje pierwszeństwo, używając jej w całej pracy. Jednym
z argumentów miałby być słownik ortograficzny, w którym jego autorzy
przyjmują taką końcówkę dopełniacza (s. 19, 162). Co ciekawe, najnowszy
słownik ortograficzny języka polskiego w ogóle nie odnotowuje ojkonimu
Żurawce2, zaś współczesny obowiązujący wykaz urzędowych nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych podaje formę Żurawiec3. Na podstawie
szczegółowej analizy łatwo zauważyć, że zarówno w tradycji historycznej,
jak i w dzisiejszej lokalnej wspólnocie dominuje forma Żurawiec i to ona
zasługuje na pierwszeństwo. Kryterium geograficzne oraz frekwencyjne
zdecydowanie przemawia na korzyść tej formacji, zaś odnotowany przez
autorów słownika wzorzec na -ów należy traktować jako brak znajomości
normy lokalnej i przejaw wprowadzenia normy arbitralnej, w tym przypadku niemającej uzasadnienia we wspólnocie komunikatywnej. Wątpliwości
też budzą niektóre próby analiz etymologicznych konkretnych ojkonimów.

Dotyczy to m.in. tytułowych Żurawiec, Netreby czy Pietnoczków (s. 159, 175,
176). W przypadku nazwy wsi Wierzbica autor zakłada ukraińskie pochodzenie
toponimu (s. 313), zaś w zapisie nazwy Korchynie z ch dopatruje się ucieczki
od cechy ukraińskiej (s. 306). Obydwa stwierdzenia są bardzo dyskusyjne,
zważywszy na polską dokumentację źródłową miana Wierzbica oraz jedną
z etymologii nazwy miejscowości Korhynie, motywowaną apelatywem
ukraińskim korch ‘miara długości o szerokości dłoni lub czterech palców’4.
W analizie toponimicznej autor monografii nie używa wypracowanych dla
onomastyki propozycji klasyfikacji nazw miejscowych. Obcy, ponieważ
niezastosowany w tym studium, jest zarówno podział semantyczny Witolda
Taszyckiego, jak i strukturalno-gramatyczny Stanisława Rosponda. Wiele
mian nie opatruje żadnym komentarzem etymologicznym (s. 247). Może
to sugerować brak wiedzy na temat genezy toponimu. Poza tym w pracy
autor utożsamia końcówkę z sufiksem, co w badaniach językowych jest
błędem kardynalnym (s. 115, 116). Podobne zastrzeżenia można odnaleźć
w analizach antroponimicznych i dialektologicznych. Te oraz wiele innych
nieścisłości z jednej strony obnażają brak odpowiedniego aparatu w metodologii badań onomastycznych, z drugiej zaś pokazują proukraińskie tezy
bez względu na ich słuszność. O tej kwestii będzie mowa jeszcze niżej.
Drugą grupę stanowią błędy historyczne. Jako niespecjalista przedstawię
tylko wybrane kwestie, wskazując jedynie te rzeczy, które nie podlegają
żadnej dyskusji. Po pierwsze, autor myli Bełżec w dawnej ziemi lwowskiej
z Bełżcem w historycznej ziemi bełskiej (s. 303). Temu ostatniemu przypisuje metrykę piętnastowieczną, podając dokumentację źródłową Bełżca
z ziemi sąsiedniej (dziś wsi Гончарівка w obwodzie lwowskim i rejonie
złoczowskim). Należy jeszcze raz podkreślić, iż Bełżec w obecnym powiecie
tomaszowskim ma siedemnastowieczną genezę. Założony został w 1607 r.
przez fundatora Samuela Lipskiego na tzw. surowym korzeniu5. Druga
rzecz, która wydaje się bardzo dyskusyjna, to datowanie przez autora monografii Żurawiec lokacji miejskiej Lubyczy Królewskiej na 1759 r. (s. 301).
Ta dość powszechnie przywoływana data w różnych opracowaniach wydaje się mało prawdopodobna, ponieważ, jak informują autorzy lustracji
z 1752 r., już wtedy Lubycza miała status miasta. Wydaje się, że kwestia
„miejskości” Lubyczy Królewskiej wymaga jeszcze szczegółowych badań
połączonych z kwerendami archiwalnymi. Innymi wątpliwościami na kartach monografii jest daleko idące uproszczenie, że cerkiew w Kniaziach
została wzniesiona w 1806 r. (obiekt ten powstawał w latach 1798–1806) czy
też określenie obozu zagłady w Bełżcu mianem obozu koncentracyjnego

2
Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami interpunkcji i ortografii, red. E. Polański,
Warszawa 2009.
3
Załącznik do rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia
2012 r. (poz. 200), s. 2623.

4
Nazwy miejscowe Polski. Historia. Pochodzenie. Zmiany, red. K. Rymut, t. V (Ko-Ky), Kraków
2003, s. 141.
5
R. S z c z y g i e ł, Początki osady i nieudana lokacja miejska, [w:] Bełżec przez dzieje, red.
A. Urbański, Bełżec 2008, s. 39.
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(s. 302, 303). W świetle nowych ustaleń Pawła Sygowskiego6 zastrzeżenia
budzić może również datacja cerkwi i dzwonnicy w Hrebennem (s. 318).
Trzecią, ostatnią grupę pojawiających się wątpliwości na kartach żurawieckiej monografii stanowią opisy oraz interpretacje historii niełatwych
kontaktów oraz relacji polsko-ukraińskich. Już na samym początku autor
wymierza swoje ostrze w kierunku Jana Buraczyńskiego, zarzucając mu, że
w jednej ze swoich publikacji stwierdził bezzasadnie, iż dawniej teren ten
zamieszkiwały plemiona zachodniosłowiańskie (s. 14). Zasadny dla autora
jest już jednak pogląd, iż w X–XI w. terytorium to było zasiedlone przez
plemię wschodniosłowiańskich Dulebów (s. 24). E. Wiszka reprezentuje tutaj
pogląd typowy dla historyków rosyjskich i ukraińskich, głoszących tezę
o pierwotności osadnictwa wschodniosłowiańskiego na terenie międzyrzecza
Wieprza i Bugu. Wydaje się, że „problem przynależności etniczno-językowej ludności zamieszkującej teren dzielony między Polskę a Ruś pozostaje
nadal otwarty”7. Można jednak stwierdzić, że był on typowym terytorium
przejściowym, gdzie znajduje swoje odbicie zarówno etnos polski, jak i ruski.
Pod koniec I tysiąclecia trudno jednak jednoznacznie podzielić zamieszkałą
tu ludność na zdecydowanie zachodnio- czy wschodniosłowiańską8. Do
rzadkości należą sytuacje, kiedy autor w sposób niepejoratywny traktuje
naród inny niż ukraiński. O wiele częstszy jest ton oskarżycielski kierowany pod adresem władz polskich w stosunku do Ukraińców, którzy, jak
pisze E. Wiszka, mieszkali na swojej ziemi, ale w obcym państwie (s. 156).
Widać tutaj wyraźną opozycję: swoi–obcy. Ci ostatni to polscy koloniści
podbijający cudze ziemie (s. 32). Już same tytuły niektórych rozdziałów
mówią wiele, np. U siebie na Rusi. Pretensje sąsiadów czy też Pod rządami
Mazowszan. Czystka. Zarówno narodowości polskiej, jak i zamieszkującej ten
obszar żydowskiej autor poświęca zaledwie kilka stron monografii (s. 201–
203). Publikacja napisana jest w duchu martyrologii narodu ukraińskiego
wsi Żurawce, narodu terroryzowanego, który próbował się tylko bronić.
Brakuje tutaj pewnej symetrii, poglądy autora zaś wydają się tendencyjne
i wybitnie proukraińskie. Nawet w przypadku kontrowersyjnych poczynań
swojego narodu czy konkretnych ugrupowań autor próbuje usprawiedliwić
ich poczynania. Tak jest m.in. z banderowcami, którzy, jak pisze autor,
przyjęli z dezaprobatą formowanie się Dywizji SS „Galizien”, nawołując
do jej bojkotu. Nie przeszkodziło to jednak wielu osobom, aby wstąpiły
w szeregi tej jednostki, co miało być sposobem zdobywania doświadczenia
wojskowego (s. 377). W książce autor opisuje historię stracenia księdza
P. S y g o w s k i, Zagadki cerkwi w Hrebennem – uwagi do problematyki badawczej kultury
religijnej kręgu Kościoła Wschodniego diecezji chełmskiej, [w:] Kościoły Wschodnie w Rzeczypospolitej
w XVI–XVIII wieku. Zbiór studiów, red. A. Gil, Lublin 2005, s. 205–223.
7
W. M a k a r s k i, Pogranicze polsko-ruskie do połowy wieku XIV. Studium językowo-etniczne,
Lublin 1996, s. 118.
8
A. G i l, Prawosławna eparchia chełmska do 1596 roku, Lublin–Chełm 1999, s. 43.
6
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greckokatolickiego w Bełżcu przez przedstawicieli Armii Krajowej, podając w wątpliwość tezy autorów polskich publikacji i zeznań świadków,
według których kapłan ten współpracował z UPA (s. 394). Jak pisze dalej,
wydarzenie to miało w znacznej mierze zaognić konflikt polsko-ukraiński.
Niestety, autor zapomina już jednak o zatrzymaniu pociągu w okolicach
Zatyla 16 czerwca 1944 r. oraz zamordowaniu przez UPA kilkudziesięciu
osób narodowości polskiej, w tym kobiet i dzieci. Warto w tym miejscu zauważyć, iż maszynistą tego pociągu był pochodzący z Żurawiec
Zachariasz Procyk. Odnotowanie tego faktu mogłoby być zatem uzupełnieniem poczynań tzw. ukraińskiej partyzantki. Przemilczanie pewnych
faktów sprawia, że podejmowane na kartach książki trudne zagadnienia
rażą swoją jednostronnością oraz brakiem symetrii. Widać emocjonalizm
autora, gdzie fraza naukowa przeplata się z ujęciem publicystycznym,
a nawet poetyckim (s. 493–494). Autor nie zawsze uzasadnia swoje tezy,
częstokroć też nie opiera ich na konkretnym materiale źródłowym. Tutaj
uwidacznia się wada publikacji bez przypisów, które być może w niektórych kwestiach mogłyby rozwiać pojawiające się wątpliwości.
Jak już wyżej napisano, autor monografii wsi Żurawce był „sam sobie
sterem, żeglarzem i okrętem”. Podjął się zatem niełatwego zadania opisu
swojej rodzinnej miejscowości od czasów najdawniejszych aż po schyłek
lat 40. XX w. Po lekturze książki nietrudno jednak wywnioskować, w którą
stronę zmierza jacht wraz z żeglarzem, jakie są jego poglądy społeczno-polityczne oraz sposób patrzenia na rodzinną wioskę. Wystarczy przeczytać
np. passus o memoriale na starym cmentarzu wespół z odnowionymi
grobami byłych członków UPA (s. 503). Na kartach publikacji trudno nie
zauważyć jedynie słusznego ukraińskiego stanowiska oraz etnocentrycznych
inklinacji ukraińskiej historiografii, pod której wyraźnym wpływem jest
E. Wiszka. Pomimo wywodu naukowego jest tutaj sporo emocjonalizmu
oraz oskarżającej, miejscami kąśliwej nuty skierowanej w stronę tych, którzy
mieli inną narodowość niż ukraińska. Trudno mieć zarzut do autora – rodowitego żurawczanina, zaangażowanego w swoje dzieło, w przeszłości
zaś młodego i jeszcze niezupełnie świadomego chłopca, który zapewne
doświadczył wielu krzywd w trakcie akcji „Wisła”. Ale czy zawsze jego
oceny są słuszne, a formułowane opinie zasadne? Czy w części poglądów
autorskich nie można dostrzec swego rodzaju rewanżyzmu? Te oraz inne
kwestie niech oceni potencjalny czytelnik niniejszej pozycji wydawniczej.
Bezsprzecznie jednak formułowane w publikacji niektóre sądy są subiektywne i bardzo jednostronne. Gdyby z tej pozycji oceniać monografię wsi
Żurawce, to należałoby stwierdzić, że w wielu sprawach przyjęta we wstępie
przez E. Wiszkę zasada sine ira et studio (bez gniewu i uprzedzenia) nie
zawsze znajduje swoje odzwierciedlenie na kartach tej książki.
Mariusz Koper (Lublin–Lubycza Królewska)
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Pod koniec 2014 r. ukazała się kolejna
książka Mariusza Kopra Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik
historyczno-onomastyczny (po Nazwach
miejscowych gminy Lubycza Królewska.
Historia – osadnictwo – język, wydanych
w 2009 r.). Jak sam autor twierdzi, została ona wzbogacona o nowe badania
historyczne i lingwistyczne.
Mariusz Koper jest doktorem nauk
humanistycznych w zakresie językoznawstwa, adiunktem w Katedrze Języka
Polskiego Instytutu Filologii Polskiej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II. Poza wyżej wymienionymi
publikacjami jest również autorem następujących pozycji: Gmina Lubycza Królewska.
Pogranicze geograficzno-kulturowe (2010),
Tragedia 4-X-1942 roku (2012), Miasteczko
Lubycza Królewska. Historia i pamięć (2012) oraz niezliczonej liczby artykułów
naukowych, szkiców popularnonaukowych, tekstów historycznych i współczesnych związanych z Roztoczem Wschodnim. Główne zainteresowania
autora oscylują wokół analiz nazewnictwa geograficznego i osobowego,
stosunków językowo-etnicznych oraz historyczno-osadniczych narodu
polskiego i ukraińskiego, cerkiewszczyzny, języka inskrypcji nagrobnych,
języka mediów, fonetyki, emisji oraz impostacji głosu. Z zamiłowania jest
historykiem i regionalistą, od urodzenia związany uczuciowo z Roztoczem
Wschodnim, a szczególnie ze swoją rodzinną miejscowością Lubyczą
Królewską. Zainteresowania naukowe łączy z pasją badacza regionalisty.
Popularyzuje wiedzę naukową (także językoznawczą), dzieląc się nią
w różnych środowiskach (konferencje międzynarodowe, ogólnopolskie,
regionalne, odczyty, spotkania z młodzieżą szkolną). Podejmuje trudne,
często niewygodne tematy. W roku 2009 był pomysłodawcą i jednym
z głównych organizatorów projektu „Wielokulturowość dla przyszłości”,
w ramach którego m.in. zorganizował spotkania z Pawłem Sygowskim,
Adamem Kulikiem, Robertem Kuwałkiem, Markiem Wiśniewskim.
Dr M. Koper jest też członkiem Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego
oraz Towarzystwa Naukowego KUL. Od wielu lat współpracuje z mediami,
jednostkami kulturalno-oświatowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami
oraz z Urzędem Gminy w Lubyczy Królewskiej na rzecz promocji regionu.

Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik historyczno-onomastyczny to dość obszerna publikacja, złożona z trzech części: pierwsza określa
położenie geograficzno-przyrodnicze gminy z uwzględnieniem walorów
fauny i flory, porusza kwestie przeszłości historycznej – niekiedy trudnej
i zawiłej poszczególnych miejscowości oraz pokazuje gminę powojenną,
a także tę współczesną, pełną atrakcji, wśród nich zabytki.
Drugą część publikacji – najobszerniejszą, stanowi Słownik nazw geograficznych. Autor dokonuje w niej szczegółowej analizy semantycznej
i strukturalnej nazw wsi, osad i kolonii, przysiółków, nazw terenowych
oraz wodnych. I jak sam twierdzi, w sposób wybiórczy przedstawia charakterystykę historyczno-osadniczą, etniczną, kulturową i przyrodniczą.
Podaje również współczesną strukturę demograficzną gminnych wiosek,
a także przywołuje wybrane wydarzenia, ciekawostki i osobliwości dotyczące tej części pogranicza polsko-ukraińskiego.
W części trzeciej dokonuje charakterystyki nazewnictwa geograficznego: omawia 340 nazw na obszarze administracyjnym gminy, klasyfikuje
je znaczeniowo i słowotwórczo oraz informuje o stosunkach językowo-etnicznych na przestrzeni wieków, które miały ogromny wpływ na charakter
nazewnictwa.
Dla pełnej oceny niniejszej pozycji książkowej warto przywołać fragment
recenzji prof. dr. hab. Władysława Makarskiego – wielkiego autorytetu dla
autora: „O solidnym fundamencie pracy świadczy zaprezentowana przez
autora bogata literatura dotycząca materiałowych źródeł archiwalnych,
zbiorów własnych, przekazów internetowych oraz opracowań historyczno-osadniczych, krajoznawczych i lingwistycznych […]. Praca dra Mariusza
Kopra poświęcona jego rodzinnej Lubyczy Królewskiej, napisana dojrzale
pod względem metodologicznym i merytorycznym płynnym komunikatywnym językiem z wyczuwalną nutą zaangażowania się w swoje dzieło,
jest godnym uznania wyrazem dowartościowania tzw. małych ojczyzn,
których świadomość we współczesnym świecie postępującej globalizacji i relatywizacji jest zacierana”. Warto wspomnieć, że autor od ponad
10 lat zajmuje się powyższym tematem. W latach 2005–2006 na łamach
„Gazety Lubyckiej” pojawił się cykl artykułów zatytułowany Przewodnik
onomastyczny, gdzie w kilkunastu kolejnych numerach M. Koper omówił
wszystkie nazwy miejscowości współczesnej gminy. Jak sam stwierdził po
latach, w rezultacie „zrodził się pomysł na powstanie nowego studium
o charakterze naukowym”. „Myśl ta jednak dojrzewała sukcesywnie”.
Należy zauważyć, że książka powstała w ważnym momencie. Autor
bowiem zdążył jeszcze spotkać pokolenie ludzi urodzonych przed wojną
– tzw. żywych świadków historii, posiadających pewną wiedzę, którą wykorzystał, choć niekiedy musiał ją weryfikować. Jednak niezwykle cenna
jest bogata literatura archiwalna, która pozwoliła autorowi potwierdzić
naukowo opisywaną rzeczywistość.
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Książka dr. Mariusza Kopra adresowana jest przede wszystkim do tych,
którzy sentymentalnie, podobnie jak autor, związani są z Małą Ojczyzną
i ciągle czują niedosyt wiedzy na jej temat, do historyków, polonistów, do
zakorzenionej od lat na stałe ludności napływowej, do uczniów i studentów, do turystów i wszystkich, którzy pragną wiedzieć więcej, bowiem
przeszłość jest treścią naszej tożsamości, a zatem mamy prawo do prawdy,
szczególnie tej naukowo udokumentowanej.
Jestem przekonana, że z czasem pojawi się do niej suplement, jako że,
jak twierdzi autor, „zebranie pełnego materiału jest praktycznie niemożliwe”
i dlatego zawsze czuje się pewien niedosyt, który nie pozwala spocząć na
laurach. Warto zatem posiadać w swoich zbiorach tę publikację, stanowi
ona bowiem skarbnicę wiedzy historycznej i lingwistycznej o naszym
regionie. Polecam.
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Chociaż od zakończenia okupacji
niemieckiej w Polsce i II wojny światowej upłynęło już 70 lat, to problematyka
związana z tymi wydarzeniami stanowi
nadal nie tylko przedmiot prowadzonych
badań naukowych, znajduje wyraźne
odbicie w treści wielu wydawanych
obecnie pozycji książkowych, w tematyce
filmów, sztuk teatralnych i artykułów
publicystycznych, ale jest także ważnym
elementem przeżyć i wspomnień starszego
pokolenia, a w tym składnikiem dialogu
i przekazu międzypokoleniowego. Jednym
z przykładów potwierdzających tę tezę,
a pochodzącym z naszego lokalnego
obszaru historii regionalnej, jest wydane
ostatnio albumowe opracowanie Historia
Romów i Sinti w obozie pracy i zagłady
w Bełżcu. Pozycja ta została po raz pierwszy publicznie zaprezentowana
w trakcie spotkania zorganizowanego 16 stycznia 2015 r. w Filii Biblioteki
Pedagogicznej, a następnie 28 stycznia 2015 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Tomasza Zamoyskiego i nie trzeba dodawać, że obydwa spotkania

cieszyły się dużym zainteresowaniem i pokaźną frekwencją uczestników.
Wydaje się, że zdecydowała o tym tematyka książki, odbiegająca od dotychczasowych schematów, gdzie Bełżec postrzegany był jednostronnie
i jednoznacznie kojarzony tylko i wyłącznie z funkcjonującym tu obozem
zagłady Żydów. Tymczasem autorki nowej pozycji podjęły trud zebrania
informacji i opublikowania historii o eksterminacji społeczności romskiej,
która także miała miejsce w tej miejscowości, przy czym sprawy te były
dotychczas prawie całkowicie nieznane, zdominowane przez holocaust
Żydów. Treść publikacji została utrzymana w układzie chronologicznym
i tematycznym, a jej przejrzysta, czytelna konstrukcja oparta jest na trzech
zasadniczych rozdziałach, które poprzedza słowo wstępne nawiązujące do
tematu opracowania i wyjaśniające w pewnym stopniu opóźnienie w podjęciu prac badawczych związanych z losami Romów osadzonych w obozie
pracy i zagłady w Bełżcu. W rozdziale pierwszym została zaprezentowana treściwa historia miejscowości Bełżec od początków jej datowania do
wybuchu II wojny światowej, zaś na kolejnych stronach rozdziału zostały
podane informacje o dziejach mniejszości cygańskiej, jej trybie życia, języku, strukturze społecznej, kulturze i podziale na grupy. Ponadto czytelnik
z treści tego rozdziału może się dowiedzieć o wędrownym trybie życia
Romów, próbach ich asymilacji, ale także prześladowaniach tej grupy etnicznej, które osiągnęły swój szczyt w okresie II wojny światowej, kiedy
to za sprawą niemieckiej pseudonaukowej polityki rasowej zdecydowano
o likwidacji Romów. Uzasadniano to ich aspołeczną postawą i wrodzoną
przestępczością jako cechami nie do wykorzenienia. Akcję likwidacji Romów
w Niemczech i Europie zlokalizowano w Polsce w zorganizowanych tu
obozach, poddając bezwzględnej eksterminacji całe tabory i rodziny cygańskie. Z doskonale uargumentowanego i podającego liczne informacje
źródłowe tekstu pracy wynika, że w okresie okupacji niemieckiej z blisko
milionowej społeczności Romów zamieszkujących Europę zginęło prawie
50% populacji.
W rozdziale drugim opracowania autorki powołały się na rozporządzenie
generalnego gubernatora Hansa Franka, wprowadzające obowiązek pracy dla
Polaków i przymus pracy dla Żydów, co w tym kontekście stanowiło podstawę prawną zorganizowania sieci obozów pracy, które licznie i w szybkim
tempie powstawały na terenie GG. Jednym z tych obozów, tworzonych wg
różnych kryteriów i grup, był obóz w Bełżcu typu fortyfikacyjnego, dokąd
25 maja 1940 r. jako pierwszych przywieziono 1140 Sinti z III Rzeszy oraz
Romów z terenu GG. Więźniowie ci, przetransportowani do obozu wraz
z rodzinami, przeznaczeni byli do budowy umocnień nadgranicznych przy
kordonie ze Związkiem Sowieckim – „Ostwall” lub „linia Otto”. Prace te
sprowadzały się do wykonania rowu przeciwczołgowego o głębokości 7–8 m
na odcinku ok. 50 km od Bełżca do Dzikowa Starego. W związku z tymi
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planami niemieckich struktur wojskowych i administracyjnych w obozie
bełżeckim w okresie od wiosny do jesieni 1940 r. osadzono ponad 11 tys.
więźniów, a obok Romów i Sinti znaleźli się tu także Żydzi i Polacy – ci
ostatni za karę za zaległości w oddawaniu kontyngentów i uprawianie
handlu na czarnym rynku. Tak więc obóz w Bełżcu i jego filie w innych
miejscowościach był nie tylko obozem pracy, ale i karnym, a następnie
obozem zagłady. Ciekawostką podaną w książce jest m.in. fakt, że wśród
uwięzionych Romów znajdował się (poza ścisłym obozem) brat króla polskich Cyganów z dynastii Kwieków, który sądzony po wojnie za kolaborację
z okupantem został jednak uniewinniony. Autorki pracy w oparciu o zebrane
materiały zarysowały dokładnie warunki bytowe więźniów umieszczonych
w obozie, potwierdzone obrazowo archiwalnymi fotografiami. Teren obozu
ogrodzony był drutem kolczastym, a w ogrodzeniu znajdowała się brama
strzeżona przez niemieckich wachmanów. Warto dodać, co ujawnia treść
edycji, że w przeciwieństwie do obozu zagłady Żydów, zlokalizowanym na
pastwisku Kozielsko w Bełżcu, który miał charakter prawie hermetyczny,
Romowie mieli możliwość ucieczki z obozu. Z zachowanych relacji wynika także, że udawało się im przenikać na zewnątrz, poza ogrodzenie,
i żebrać o jedzenie u mieszkańców Bełżca, bowiem w obozie brakowało
podstawowych warunków do godnego życia. Więźniów kwaterowano
w budynkach gospodarczych: w stodole, spichrzu dworskim, w dawnym
młynie Kesslera, a nawet na strychu budynku. Wobec wielkiego stłoczenia
więźniów na niewielkim obszarze brakowało miejsc pod dachem i duża
liczba uwięzionych koczowała na podwórzu, wprost pod gołym niebem.
Niemcy nie zapewnili więźniom podstawowych warunków higienicznych,
stąd szalały epidemie, głodzonych ludzi zmuszano do pracy ponad siły.
Nie było odpowiednich warunków dla snu i wypoczynku. Ponadto więźniowie byli okrutnie bici przez sadystycznych strażników, obrabowywani
z posiadanego mienia, a jako pożywienie przysługujące tylko pracującym
dostarczano m.in. zgniłe warzywa, o które walczyły dzieci i dorośli ku
uciesze Niemców. Oczywiste jest, że takie warunki skutkowały wysoką
śmiertelnością, szczególnie dzieci, i niejednokrotnie powstawały sytuacje
zmuszające rodziców do zabijania swych potomków. Zmarłych z pobicia,
zagłodzonych na śmierć i zamordowanych przez Niemców chowano w pobliskim parku dworskim – tzw. lipkach. Autorki publikacji podkreślają, że
brak dokumentów obozowych uniemożliwił zamieszczenie w treści książki
zarówno liczby deportowanych, uwięzionych, jak i strat osobowych Romów
i Sinti przebywających w obozie.
W rozdziale trzecim edycji przedstawione zostały rozmowy z jednym
z relantów, Adamem Urbańskim, oraz wójtem gminy Bełżec Andrzejem
Adamkiem i Małgorzatą Różycką, zajmującą się problematyką mniejszości
narodowych i etnicznych, a także nawiązującą do budowy i odsłonięcia

w 2012 r. pomnika upamiętniającego los Romów. W części końcowej publikacji znalazły się informacje o działalności Muzeum – Miejscu Pamięci
w Bełżcu na rzecz dokumentacji, upamiętnienia ofiar i działalności edukacyjnej, a w tym – konferencjach i warsztatach historycznych zorganizowanych w 74. rocznicę eksterminacji Romów i Sinti w obozie w Bełżcu. Notki
biograficzne autorek pracy, zestaw fotografii dotyczących Bełżca i obozu
oraz bibliografia wykorzystana w opracowaniu i spis treści zamykają edycję.
Książka dotarła do czytelników po upływie 73 lat od założenia obozu
i zakończenia jego funkcjonowania, kiedy w zasadzie odeszli już ostatni
świadkowie tych tragicznych zdarzeń. To nie oznacza jednak, że w pamięci mieszkańców Bełżca i okolic nie zachowały się jeszcze inne, nieopublikowane dotychczas relacje i świadectwa, których nie zamieszczono
w książce. Tak jak w przypadku obozu zagłady Żydów na Kozielsku, nie
został ujawniony fakt rozstrzelania kilkuset ofiar – więźniów tego obozu
(już po jego likwidacji, w rejonie leśnym na południe od Hrebennego),
tak i w przypadku obozu pracy i zagłady Romów również zachowały się
w pamięci fakty i opisy zdarzeń, które nadal nie ujrzały światła dziennego, nie zostały podane do publicznej wiadomości ani ujęte w literaturze.
Wiadomo jest z wiarygodnego źródła, że np. na terenie podworskim
więźniowie egzystowali nie tylko w budynkach gospodarczych, na strychach, w młynie Kesslera oraz pod gołym niebem, ale także w kabinach
wraków samochodów wojskowych, czołgów i tankietek ściągniętych tu
z pól bitwy pod Tomaszowem we wrześniu 1939 r. a przeznaczonych do
transportu kolejowego do hut na przetopienie. We wrakach tych kryły się
przed deszczem i chłodem kobiety romskie z dziećmi. Ponadto znane są
także przypadki, że niemieccy strażnicy zarządzali przymusową „kąpiel”
prowadzonych z pracy więźniów w stawie przy gorzelni, rozkazując im
zanurzyć się w wodzie wraz z głową i przebywać w niej jak najdłużej.
A do wynurzających się – ich zdaniem – przedwcześnie strzelali jak do
kaczek. Z kolei tych więźniów, którzy, w mniemaniu obsługi obozu, nie
byli zbyt ulegli i posłuszni, okrutnie katowano: przewieszano ich przez
cembrowinę studni, a po zakończeniu bicia wrzucano jeszcze żywych do
środka. Wydaje się, że mimo upływu ponad 70 lat od tych zdarzeń istnieje
jeszcze szansa dotarcia do ostatnich świadków lub ich potomków oraz zapisania tych i innych relacji. Jak wiadomo, los Romów i innych więźniów
dopełniał się publicznie, na oczach mieszkańców Bełżca, którzy codziennie
przez kilka miesięcy mogli obserwować funkcjonowanie obozu i tragedię
uwięzionych. Stąd kontakt ten powinien owocować wieloma relacjami,
jednak zachowało się ich nieproporcjonalnie mało.
Podsumowując nowo wydaną publikację, należy stwierdzić, że przedstawia ona w sposób rzeczowy, choć niekoniecznie wyczerpujący, losy
mniejszości romskiej w ciągu jej kilkumiesięcznego pobytu w obozie pracy
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i zagłady w Bełżcu, zaś zgłębiając treść edycji, trzeba oddać sprawiedliwość
autorkom i uświadomić sobie, że zgromadzenie wykorzystanych w książce
informacji oraz ikonografii, i to z perspektywy tak dużego dystansu lat,
nie było sprawą łatwą i zapewne przysporzyło autorkom niemało trudu.
Na uwagę zasługuje szerokie wykorzystanie różnorodnych materiałów
źródłowych, co zaowocowało rzetelnym ukazaniem tematu, zaś przejrzysty
układ treści, ujmujący komplementarnie całokształt zagadnienia w obrębie podjętego tematu, dostarcza czytelnikowi pełną informację zgodną
z aktualnym stanem wiedzy. Na plus opracowania przemawia fakt, że
do jego powstania zastosowano warsztat badań oparty na metodologii
naukowej, co zdecydowało o wiarygodności treści, a zamieszczone w publikacji informacje, dotychczas rozproszone często jako wzmianki w różnych materiałach, zostały zebrane w jednym tytule wydawniczym. Mimo
niewielkiej objętości pracy imponuje ona nadzwyczaj bogatą bibliografią
pochodzącą z archiwów krajowych i zagranicznych, opracowań książkowych, artykułów prasowych, Internetu i wydawnictw regionalnych. Podziw
budzi również wykorzystana w pracy ikonografia, zarówno ta pozyskana
z archiwów, jak i współczesna, doskonałej jakości od strony technicznej,
czytelna, datowana i opisana. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że
opracowanie wprowadza do obiegu naukowego nowe informacje, w tym
funkcjonujące dotychczas w formie przekazu ustnego, w dodatku dobrze
udokumentowane, a przy tym stanowi ono cenny przyczynek do historii
regionalnej czasów najnowszych, dotyczący prawie nieznanego tematu,
pomijanego lub traktowanego marginesowo. Godzi się także zauważyć,
że autorki dołożyły maksimum starań nie tylko co do treści, ale i formy
książki. Zaowocowało to wyjątkowo atrakcyjną szatą graficzną, połączoną
z interesującym ujęciem tematu i jednoczesnymi współczesnymi implikacjami. Wartości pracy dopełnia komunikatywny język, co sprawia, że po
książkę sięgną chętnie czytelnicy w każdym wieku, zarówno osoby parające
się historią zawodowo, jak i amatorzy – regionaliści oraz zainteresowani
dziejami Bełżca i okolic, by skorzystać z możliwości poszerzenia wiedzy
lub potraktować publikację jako punkt wyjścia, materiał lub inspirację do
podjęcia oraz kontynuowania badań nad tym zagadnieniem. Nie ma wątpliwości, że autorki tej pozycji osiągnęły zamierzony cel zakreślony tematem
pracy. Należy pogratulować im zarówno podjętej inicjatywy, jak i uporu
wykazanego w realizacji udanego dzieła i ocenić je bardzo wysoko jako
znaczący wkład w treść badań i edycji regionalnych o dużych walorach
edukacyjnych. Publikacja uzyskała współfinansowanie z Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i była rozpowszechniana
na zasadzie „non profit”.
Wojciech Dziedzic (Tomaszów Lubelski)
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WYDARZENIA W MIEŚCIE I POWIECIE
W 2014 ROKU

DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2014
Powiat tomaszowski: Ludność: 86 936 osób; mężczyźni – 42 877;
kobiety – 44 059. Liczba mieszkańców na 1 km2 – 58. Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym – 15 720, produkcyjnym – 54 557, poprodukcyjnym –
16 659. Liczba zawartych w roku małżeństw – 450. Urodzenia żywe – 747.
Zgony – 944. Przyrost naturalny – –197. Migracje ludności: napływ ogółem
– 724, w tym: z miast – 313, ze wsi 398, z zagranicy – 13; odpływ ogółem
– 1172, w tym do miast – 588, na wieś – 539, za granicę – 45. Bezrobotni:
ogółem – 6107; mężczyźni – 3182; kobiety – 2925. Podmioty gospodarki
narodowej: sektor publiczny – 240; sektor prywatny – 6283. Osoby fizyczne
prowadzące działalność gospodarczą – 5111. Dochody na 1 mieszkańca
(gminy razem) – 2900,57 zł; wydatki na 1 mieszkańca (gminy razem) –
2704,06 zł. Szkolnictwo: szkoły podstawowe – 55; gimnazja – 23; szkoły
ponadgimnazjalne – 18. Uczniowie w szkołach: podstawowych – 4765;
gimnazjach – 2681; ponadgimnazjalnych – 2831. Gospodarka komunalna:
wodociągi – 912 km, kanalizacja – 244,2 km. Mieszkania oddane do użytkowania – 70. Liczba fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych – 271.
Miasto Tomaszów Lubelski: Ludność: 19 983 osób; mężczyźni – 9515;
kobiety – 10 468. Liczba mieszkańców na 1 km2 – 1504. Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym – 3466, produkcyjnym – 12 845, poprodukcyjnym
– 3672. Liczba zawartych w roku małżeństw – 107. Urodzenia żywe –
186. Zgony – 157. Przyrost naturalny – +29. Bezrobotni: ogółem – 1253;
mężczyźni – 686; kobiety – 567. Podmioty gospodarki narodowej: sektor
publiczny – 72; sektor prywatny – 2884. Osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą – 2374. Dochody na 1 mieszkańca – 2689,28 zł;
wydatki na 1 mieszkańca – 2626,38 zł. Szkolnictwo: szkoły podstawowe – 3;
gimnazja – 4. Uczniowie w szkołach: podstawowych – 1278; gimnazjach –
865. Gospodarka komunalna: wodociągi – 58,5 km, kanalizacja – 58,5 km.

331

Kronika

Rocznik Tomaszowski 4

Wydarzenia w mieście i powiecie w 2014 roku

Rocznik Tomaszowski 4

Mieszkania oddane do użytkowania – 16. Liczba fundacji, stowarzyszeń,
organizacji społecznych – 71.
6 stycznia (Tomaszów Lubelski): Wielotysięczne tłumy mieszkańców
uczestniczyły w Orszaku Trzech Króli, który przeszedł ulicami miasta.
Wydarzenie to poprzedzone było mszą świętą pod przewodnictwem
księdza biskupa Mariana Rojka.
6 stycznia (Jarczów): Orszak Trzech Króli zorganizowany przez Gminne
Przedszkole i Samorządowy Ośrodek Kultury.
12 stycznia (Tomaszów Lubelski): Mieszkańcy miasta podczas XXII
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali 33 857 zł 50 gr.
Najbardziej aktywnym wolontariuszem został Piotr Zajączkowski, który
zebrał 1575 zł 35 gr.
14 stycznia (Tomaszów Lubelski): Oficjalnie otwarto rondo przy zbiegu
ulic Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Lipowej, Józefowskiej i Chrobrego.
Całość inwestycji wyniosła 2 mln 200 tys. złotych.
19 stycznia (Rachanie): W Międzygminnym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek
w Rachaniach uczestniczyło 28 zespołów z gmin Bełżec, Łaszczów, Jarczów,
Ulhówek, Tyszowce, Krynice, Lubycza Królewska, Tarnawatka, Rachanie
i z Tomaszowa Lubelskiego. Gościnnie wystąpił zespół „Biszkiwiczanka”
z Żółkwi na Ukrainie.

21 stycznia (Tomaszów Lubelski): Podczas Wojewódzkiej Gali Sportu
w Lublinie starosta Jan Kowalczyk odebrał wyróżnienie dla najbardziej
usportowionego powiatu w rywalizacji Ludowych Zespołów Sportowych.
2 lutego (Krynice): Uroczystości religijno-patriotyczne z okazji 71.
rocznicy bitwy pod Zaborecznem.
3 lutego (Tomaszów Lubelski): Ruszyła akcja „Pudełko życia” zorganizowana przez burmistrza miasta wspólnie z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej odbyło się spotkanie poświęcone promocji 2. numeru „Rocznika Tomaszowskiego”, publikacji wydanej przez
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne.
5 lutego (Tomaszów Lubelski): Obchody 151. rocznicy wybuchu powstania styczniowego i tzw. krwawego dnia w Tomaszowie Ordynackim.
6 lutego (Tomaszów Lubelski): Dionizy Hałasa został wybrany na
prezesa Zarządu Tomaszowskiego Klubu Sportowego „Tomasovia”.
9 lutego (Tomaszów Lubelski): 183 narciarzy uczestniczyło w XXVIII
Ogólnopolskim Biegu Hetmańskim. W biegu głównym w kategorii open
triumfował Oleksandr Chenikało z Ukrainy.
13 lutego (Tomaszów Lubelski): Wojciech Żukowski, burmistrz miasta,
podpisał w Rawie Ruskiej porozumienie o współpracy z Iryną Wereszczuk,
merem Rawy Ruskiej, dotyczące realizacji projektu „Transgraniczne Barwy
Roztocza – współpraca Tomaszowa Lubelskiego i Rawy Ruskiej”.
19 lutego (Tomaszów Lubelski): W Urzędzie Miasta odbyły się obrady
I sesji I kadencji Rady Seniorów. Przewodniczącym Rady został Zbigniew
Skawiński, zastępcą przewodniczącego Jan Kuśmierczuk, sekretarzem
Danuta Kogut.
20 lutego (Tomaszów Lubelski): 44 uczniów tomaszowskich gimnazjów
otrzymało z rąk burmistrza miasta stypendia naukowe lub sportowe za
wysokie wyniki w nauce oraz znaczące sukcesy sportowe.
22 lutego (Tomaszów Lubelski): W 19. wyborach Miss Nastolatek
Tomaszowa Lubelskiego zwyciężyła Magdalena Tor. Galę poprowadziła
Dorota Gardias.
27 lutego (Tarnawatka): W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce
odbyła się uroczystość z okazji Dnia Kobiet.
1 marca (Tomaszów Lubelski): Odbyły się uroczystości z okazji
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W ramach obchodów
m.in. nadano nazwę „Żołnierzy Wyklętych” nowemu rondu przy zbiegu
ulic Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Lipowej, Józefowskiej i Chrobrego.
3 marca (Tomaszów Lubelski): Katarzyna Wójcik została wybrana na
sportowca roku, a Jerzy Wójcik na trenera roku w XX Plebiscycie „ReWizji
Tomaszowskich” na najpopularniejszego sportowca i trenera Tomaszowa
Lubelskiego. Laureaci reprezentują Tomaszowski Klub Karate Kyokushin.
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4 marca (Tomaszów Lubelski): Wojciech Żukowski, burmistrz miasta,
otrzymał od Jolanty Szołno-Koguc, wojewody lubelskiego, promesę w wysokości 330 tys. zł na przebudowę kanału burzowego przy ulicy Zamojskiej.
Burmistrz miasta podpisał z wojewodą lubelskim umowę na udzielenie Miastu Tomaszów Lubelski dotacji celowej z budżetu państwa
w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap
II Bezpieczeństwo–Dostępność–Rozwój”. Dofinansowanie dotyczy zadania
pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie »Śródmieścia«”.
Wysokość przyznanego dofinansowania wynosi 1 343 528 zł.
5 marca (Tomaszów Lubelski): Katarzyna Stokfisz, zawodniczka MULKS
Tomaszów Lubelski, zdobyła złoty medal w biegach sprinterskich i srebrny
medal w biegach narciarskich stylem dowolnym na XX Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży w Sportach Zimowych – Śląsk 2014.
6 marca (Tomaszów Lubelski): Stowarzyszenie Samorządów Powiatu
Tomaszowskiego podjęło uchwałę powierzającą Miastu Tomaszów Lubelski
zadanie wyłonienia operatora, który wybuduje i będzie obsługiwał zakład
zagospodarowania odpadów.
8–11 marca (Tomaszów Lubelski): Podczas IV Ogólnopolskich Igrzysk
i Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w narciarstwie biegowym w Białce
Tatrzańskiej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 ponownie zwyciężyli
w klasyfikacji zespołowej.
11 marca (Tomaszów Lubelski): Burmistrz miasta podpisał umowę
z prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.
na wykonanie prac w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu
drogowego na terenie »Śródmieścia«”. Termin wykonania prac ustalony
został na 30 września 2014 r.
12 marca (Tomaszów Lubelski): W Starostwie Tomaszowskim obyła
się konferencja „Efekty pracy doradców metodycznych powiatu tomaszowskiego w latach 2010–2014”. Obecnie w powiecie tomaszowskim funkcję
doradców sprawuje 13 nauczycieli pod kierownictwem Marii Winiarskiej.
14 marca (Tomaszów Lubelski): 100. urodziny świętowała Józefa Pilipiec.
14–15 marca (Tomaszów Lubelski): W Zakopanem podczas zawodów
finałowych V edycji Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich
„Bieg na Igrzyska” drużyna MULKS „Tomaszów Lubelski” prowadzona
przez trenera Waldemara Kołcuna po raz piąty z rzędu sięgnęła po zwycięstwo w klasyfikacji końcowej.
15 marca (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowskim Domu Kultury
ponad 300 tancerzy z całej Polski uczestniczyło w Ogólnopolskim Turnieju
Tańca dla uczczenia pamięci Andrzeja Antoszczaka.
18 marca (Tomaszów Lubelski): Podczas sesji Rady Powiatu podjęto
uchwałę dotyczącą likwidacji Zespołu Szkół nr 6 im. Czesława Kanafojskiego
w Lubyczy Królewskiej.

21 marca (Tomaszów Lubelski): Uruchomiono nową fontannę na
rynku miejskim.
22 marca (Tomaszów Lubelski): Siatkarki „Tomasovii” zakończyły
sezon, zajmując III miejsce w rozgrywkach II Ligi.
22–23 marca (Tomaszów Lubelski): 85 regionalistów z całej Lubelszczyzny uczestniczyło w konferencji naukowej „Wysiedlenia na Zamojszczyźnie
w czasie II wojny światowej”, zorganizowanej przez Wojewódzką Radę
Towarzystw Regionalnych i Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie,
Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski i Tomaszowskie Towarzystwo
Regionalne im. dr. Janusza Petera.
24 marca (Tomaszów Lubelski): Rozpoczęły się prace nad przebudową
południowo-zachodniej części rynku.
26 marca (Tomaszów Lubelski): 26 par z miasta i gminy Tomaszów
Lubelski świętowało 50. rocznicę pożycia małżeńskiego.
1 kwietnia (Telatyn): Uroczystości religijno-patriotyczne z okazji 70.
rocznicy mordu mieszkańców Poturzyna i okolicznych wsi przez nacjonalistów ukraińskich.
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4 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Patryk Kozieł, uczeń Zespołu Szkół
nr 4, wśród 7000 uczniów z całej Polski zajął 18. miejsce w VI Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Logistycznej.
6 kwietnia (Jarczów): Obchody 70. rocznicy mordu dokonanego przez
UPA na mieszkańcach Łubcza.
7 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Burmistrz miasta podpisał umowę
z prezesem PGKiM na realizację adaptacji budynku byłej komendy policji
przy ulicy Zamojskiej na mieszkania socjalne. W wyniku umowy powstało
16 nowych mieszkań.
W dawnym Sejmiku Powiatowym odbyła się promocja książki Życie
i dzieło Tomasza Zamoyskiego 1594–1638 wydanej przez Miejską Bibliotekę
Publiczną z okazji 420. rocznicy urodzin założyciela miasta i jednocześnie
patrona biblioteki.
10 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Odbyły się uroczystości poświęcone
74. rocznicy zbrodni katyńskiej i 4. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
11 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Na obiektach OSiR odbyła się, pod
patronatem posła Sławomira Zawiślaka, III Zamojska Spartakiada Dzieci
i Młodzieży – Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej.
350 osób uczestniczyło w Pierwszej Tomaszowskiej Ekstremalnej
Drodze Krzyżowej. Inicjatorem akcji jest ksiądz Witold Bednarz z parafii
pw. Świętego Józefa.
12 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Tomaszowski Klub Karate Tradycyjnego świętował jubileusz XV-lecia. W gali uczestniczył Andrzej Biernat,
minister sportu i turystyki.
12 kwietnia (Jarczów): Obchody 70. rocznicy mordu dokonanego przez
UPA na mieszkańcach Chodywaniec.
13 kwietnia (Tomaszów Lubelski): W Niedzielę Palmową na placu
Sanktuarium ZNMP odbyło się widowisko teatralne poświęcone męce
i śmierci Jezusa Chrystusa.
13 kwietnia (Jarczów): Misterium Męki Pańskiej. Była to pierwsza
taka inicjatywa w parafii Jarczów. Misterium miało na celu odbudowę
inicjatyw oddolnych, jak również wprowadzenie mieszkańców w nastrój
Wielkiego Tygodnia.
27 kwietnia (Tomaszów Lubelski): W kościele pw. Najświętszego
Serca Jezusowego odbyły się uroczystości związane z kanonizacją błogosławionego Jana Pawła II.
1–2 maja (Tomaszów Lubelski): Podczas Mistrzostw Polski Służby
Liturgicznej Ołtarza w Piłce Nożnej w Lublinie tomaszowscy ministranci
z parafii Najświętszego Serca Jezusowego zdobyli tytuł Mistrzów Polski
Ministrantów w kategorii Lektorzy Młodsi.
2 maja (Tomaszów Lubelski): Podczas uroczystości Dnia Flagi Rzeczypospolitej została podsumowana III edycja programu realizowanego
w przedszkolach „Mały Patriota”.

3 maja (Tomaszów Lubelski): Uroczystości religijno-patriotyczne
z okazji 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
9 maja (Tomaszów Lubelski): W ramach VI Tygodnia Biblijnego
w tomaszowskim sanktuarium 64 osoby w trybie „non stop” publicznie
odczytały wszystkie Ewangelie Nowego Testamentu. Organizatorem
czytania jest Parafia pw. Zwiastowania NMP, Burmistrz Miasta i Miejska
Biblioteka Publiczna.
10 maja (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowskim Domu Kultury
odbyło się spotkanie mieszkańców miasta ze znanym socjologiem prof.
Piotrem Glińskim.
15 maja (Tomaszów Lubelski): Przebywająca na Litwie delegacja
z Tomaszowa Lubelskiego przekazała ponad 1500 lektur, książek, ćwiczeń
oraz liczne pomoce dydaktyczne uczniom polskiej szkoły w Grzegorzewie.
Inicjatorem akcji jest Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Miejska Biblioteka
Publiczna.
24 maja (Tomaszów Lubelski): W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1
odbył się I Turniej Piłki Siatkowej Pracowników Jednostek Organizacyjnych
Pomocy Społecznej Województwa Lubelskiego.
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Po raz trzeci Urząd Miasta zorganizował akcję „Mały Patriota – bo obywatel zaczyna
się od przedszkola”, obejmującą naukę dzieci kończących przedszkole hymnu Polski
i wiersza Katechizm Dziecka Polskiego Władysława Bełzy. Wszystkie dzieci biorące
udział w akcji otrzymały Certyfikat Małego Patrioty (fot. archiwum Urzędu Miasta)
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28 maja (Tomaszów Lubelski): W siedzibie Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Podczas spotkania wręczono awanse na
wyższe stopnie oraz odznaczenia.
29 maja (Tomaszów Lubelski): W budynku starostwa odbyło się
wspólne posiedzenie Rady Powiatu i Rady Miasta poświęcone zamiarowi likwidacji przez KUL Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych
i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
w Tomaszowie Lubelskim.
29 maja (Tomaszów Lubelski): Podczas miejskich obchodów Dnia
Działacza Kultury burmistrz miasta Wojciech Żukowski w uznaniu zasług
w kształceniu muzycznym dzieci i młodzieży przyznał Państwowej Szkole
Muzycznej I stopnia im. Andrzeja Cwojdzińskiego Medal za Zasługi dla
Tomaszowa Lubelskiego imienia Tomasza Zamoyskiego.
1 czerwca (Tarnawatka): Zorganizowano XVIII Dzień Kultury Chrześcijańskiej, w ramach którego odbyły się prezentacje, koncerty oraz degustacje potraw regionalnych.

17 maja przedstawiciele rodziny pp. Ostrykiewiczów z Tomaszowa Lubelskiego uczestniczyli w biegu na 10 km na Monte Cassino zorganizowanym w 70. rocznicę bitwy o to
wzgórze. Biegli: senior rodu – Henryk Ostrykiewicz – znany tomaszowski sportowiec,
działacz i trener, Grzegorz Mróz – zięć p. Henryka, Karol Mróz – wnuk, oraz Marta
Ostrykiewicz – bratanica p. Henryka (fot. archiwum Urzędu Miasta)

25 maja (Tomaszów Lubelski): Burmistrz miasta wręczył listy gratulacyjne oraz upominki uczniom tomaszowskich szkół – laureatom i finalistom
konkursów przedmiotowych organizowanych przez lubelskiego kuratora
oświaty oraz Konkursu Wiedzy o Biblii i Historii Kościoła.
W wyborach do Europarlamentu wzięło udział 4112 mieszkańców
miasta, co dało frekwencję 24,44%. Najwięcej głosów uzyskał Komitet
Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość”, uzyskując 1728 głosów (43,03%
oddanych głosów).
26 maja (Tomaszów Lubelski): W kościele pw. Zwiastowania NMP
odbyło się spotkanie z arcybiskupem Mieczysławem Mokrzyckim, połączone z promocją książek poświęconych Janowi Pawłowi II.
26–29 maja (Tomaszów Lubelski): Uczniowie Gimnazjum nr 2, pod
kierunkiem trenera Ryszarda Żądło, zajęli I miejsce podczas Drużynowych Ogólnopolskich Mistrzostw Szkół Gimnazjalnych 2014 w szachach
w Szklarskiej Porębie.

W dniach 28 maja–23 czerwca 2014 r. trzech mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego:
Krzysztof (64 l.), Jacek (44 l.), Jakub (37 l.) Mamrocha odbyło rowerową wyprawę dookoła Polski (fot. archiwum Urzędu Miasta)
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1 czerwca (Rachanie): W Pawłówce odbył się VI Powiatowy Przegląd
Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich.
1 czerwca (Telatyn): Odbyła się uroczystość obchodów 70. rocznicy
bitwy pod Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem, Ulhówkiem. W tamtym
czasie po stronie polskiej poległo 71 żołnierzy, a około 100 zostało rannych.
Były to jedne z najcięższych walk, jakie stoczono w tym rejonie.
6 czerwca (Tomaszów Lubelski): Z okazji Święta Młodości burmistrz
miasta Wojciech Żukowski przekazał klucze do miasta przedstawicielom
Młodzieżowej Rady Miasta.
6–8 czerwca (Tomaszów Lubelski): Gwiazdą tegorocznych Dni Tomaszowa był zespół „Bajm” i wokalistka Beata Kozidrak.
6 czerwca (Tomaszów Lubelski): Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne
im. dra Janusza Petera zorganizowało Regionalną Sesję Historyczną „Wpisani
w historię Tomaszowa Lubelskiego i ziemi tomaszowskiej”.
10–12 czerwca (Tomaszów Lubelski): Starosta Jan Kowalczyk podczas
Kongresu Regionów w Świdnicy odebrał statuetkę i dyplom za zajęcie
II miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Powiatów i Gmin za 2013 rok,
w kategorii powiatów od 60 do 120 tys. mieszkańców.

13 czerwca (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowskim Domu Kultury
odbyła się uroczystość nadania Przedszkolu Samorządowemu nr 2 imienia
„Sportowo-Artystyczna Akademia Uśmiechu”.
13 czerwca (Bełżec): W Gminnym Ośrodku Kultury odbyło się sympozjum naukowe „Nie tylko Wołyń – Polacy i Ukraińcy w powiecie tomaszowskim w 1944 r.”.
14 czerwca (Tomaszów Lubelski): Piłkarze TKS „Tomasovia” w rozgrywkach III ligi lubelsko-podkarpackiej zajęli III miejsce.
14–16 czerwca (Tomaszów Lubelski): Chór „Tomaszowiacy”, przedstawiciele samorządu miejskiego i Związku Piłsudczyków RP gościli
u Polaków na Litwie w Grzegorzewie.
15 czerwca (Krynice): Festiwal Pieśni ku Czci Serca Jezusowego z udziałem zespołów: „Pojednanie”, „Grabowiczanki”, Zespołu Domu Pomocy
Społecznej z Ruskich Piasków oraz Wiktorii Stopy i Macieja Kawalca
z Zespołu Szkół w Krynicach
21 czerwca (Tomaszów Lubelski): Na stadionie miejskim odbyły się
XIV Ogólnopolskie Wyścigi na wózkach inwalidzkich organizowane przez
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu „PROMYK”.
22 czerwca (Tomaszów Lubelski): 8 orkiestr dętych uczestniczyło w XXIX
Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych
Województwa Lubelskiego, który odbył się na placu przy budynku PSP.
22 czerwca (Rachanie): W Wożuczynie odbył się IX Powiatowy Przegląd
Piosenki Religijnej i Patriotycznej dla dzieci i młodzieży. W przeglądzie
uczestniczyły zespoły i soliści z Suśca, Łosińca, Tyszowiec, Tarnawatki,
Sabaudii, Michalowa, Rachań, Wożuczyna i Tomaszowa Lubelskiego.
22 czerwca (Telatyn): Na stadionie w Telatynie odbyła się Biesiada
Sołecka z udziałem sołtysów z całego powiatu tomaszowskiego.
24 czerwca (Tomaszów Lubelski): Odbyło się oficjalne otwarcie Oddziału
dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej po przeprowadzonych pracach
modernizacyjnych.
26 czerwca (Susiec): W Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyło
się doroczne spotkanie animatorów i pracowników kultury powiatu tomaszowskiego. W czasie spotkania obchodzono również jubileusz 45-lecia
Zespołu Ludowego „Grabowiczanki” z Grabowicy.
26 czerwca (Tomaszów Lubelski): Decyzją Kapituły Wyróżnienia
„Srebrny Gryf” Powiatu Tomaszowskiego laureatem edycji 2014 r. została Grupa producentów owoców i warzyw KALGRUP Spółka z o.o. ze
Steniatyna-Kolonii, gmina Łaszczów.
27 czerwca (Tomaszów Lubelski): W Parafii Najświętszego Serca
Jezusowego odbyły się uroczystości intronizacji relikwii Świętego Jana
Pawła II.
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Uczestnicy Regionalnej Sesji Historycznej „Wpisani w historię Tomaszowa Lubelskiego
i ziemi tomaszowskiej” zorganizowanej 6 czerwca przez Tomaszowskie Towarzystwo
Regionalne im. dr. Janusza Petera (fot. archiwum Urzędu Miasta)
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28 czerwca (Krynice): Sobótka Wędkarska – impreza plenerowa z konkursami i występami artystycznymi.
30 czerwca (Tomaszów Lubelski): Tomaszowskie Muzeum Regionalne
pozyskało cenne eksponaty – pieczęć Prezydenta RP (datowana na lata
1927–1937) oraz sztandar Ligi Morskiej i Kolonialnej Oddziału Tomaszów
Lubelski z okresu międzywojennego.
Czerwiec (Krynice): Z inicjatywy Biblioteki Publicznej Gminy Krynice
zrealizowano „Filmową etiudę o Krynicach” w ramach Programu „Równać
Szanse 2013”, administrowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży. „Filmowa etiuda o Krynicach” to 6-minutowa opowieść o dziejach
gminy Krynice, osnuta na wątku tajemnicy tkwiącej w głębinach krynickiego zalewu.
6–13 lipca (Tomaszów Lubelski): Antonina Góra z UKS Gimnazjum
„Dwójka” zajęła II miejsce w festiwalu szachowym w Saint-Lô we Francji.
11–13 lipca (Telatyn): Odbyła się III Letnia Akademia Artystyczna
„Chopin w Poturzynie”. We wszystkich wydarzeniach, które odbywały się
przez trzy dni, wzięło udział około 700 miłośników twórczości wielkiego
kompozytora z całej Polski oraz z zagranicy.
13 lipca (Jarczów): Piknik „Rodzinne Biesiadowanie” – rodzinna impreza zrealizowana w ramach małych projektów z PROW, mająca na celu
podtrzymanie tradycji ludowych regionu.
13 lipca (Rachanie): Na stadionie sportowym w Wożuczynie-Cukrowni
odbyły się Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.
9–19 lipca (Tomaszów Lubelski): W mieście przebywała 22-osobowa
grupa dzieci i młodzieży z polskich rodzin zamieszkałych na Ukrainie.
16 lipca (Tomaszów Lubelski): W Parafii Zwiastowania Najświętszej
Maryi Panny odbyły się uroczystości 20-lecia koronacji obrazu Matki Boskiej
Szkaplerznej. Podczas uroczystości można było m.in. zwiedzać wystawę
poświęconą historii obrazu oraz jego koronacji z 17 lipca 1994 r.
22 lipca (Tomaszów Lubelski): W wyniku alarmu bombowego ewakuowano pracowników urzędu skarbowego, prokuratury i starostwa. Alarm
okazał się fałszywy.
27 lipca (Jarczów): Festiwal Wielokulturowy organizowany przez
Międzynarodowe Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży „Uśmiech Życia”.
29 lipca (Tomaszów Lubelski): W rozegranych w Stężycy XV Wojewódzkich Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych Ludowych Zespołów
Sportowych zwyciężyła reprezentacja powiatu tomaszowskiego, zdobywając 1186 pkt.
1 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego przed dawnym Sejmikiem Powiatowym mieszkańcy
miasta wraz z chórem „Tomaszowiacy” odśpiewali pieśni powstańcze.
Kino TDK wyświetlało w tym dniu film Powstanie Warszawskie.

Zakończono realizację zadania „Poprawa aktywności gospodarczej
terenów inwestycyjnych podstrefy ekonomicznej poprzez budowę infrastruktury technicznej przy ul. Łaszczowieckiej w Tomaszowie Lubelskim”.
W jego ramach wykonano sieć kanalizacji sanitarnej o długości 1968,6 mb.
3 sierpnia (Tarnawatka): Zespół „Tarna-Vox” pod kierownictwem
Wiesławy Grabek-Woś zdobył Grand Prix XIX Festiwalu Pieśni Maryjnej
w Górecku Kościelnym, prezentując utwór Ave Maria oraz archaiczną
pieśń Żniwa.
8–10 sierpnia (Tomaszów Lubelski): W Gimnazjum nr 1 odbyła się
9. edycja Ogólnopolskiego Konwentu Miłośników Fantastyki „Kreskon”.
Gośćmi specjalnymi byli współautorzy antologii Horror na Roztoczu – Łukasz
i Ernest Kiełbasa.
9 sierpnia (Tomaszów Lubelski): 15 par z miasta i gminy Tomaszów
Lubelski świętowało 50. rocznicę pożycia małżeńskiego.
15 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Na rynku miejskim odbył się Piknik
Służb Mundurowych, w którym uczestniczyli przedstawiciele policji,
straży pożarnej, straży granicznej, nadleśnictwa, BOR, celników, strzelców,
harcerzy i piłsudczyków.
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Z okazji 70. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego przed dawnym Sejmikiem
Powiatowym mieszkańcy miasta wraz z chórem „Tomaszowiacy” odśpiewali pieśni
powstańcze (fot. Zbigniew Skawiński)
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17 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Podczas nabożeństwa uroczyście
pożegnano odchodzącego na emeryturę księdza kanonika Henryka Kulika
proboszcza parafii pw. Świętego Józefa.
18 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Burmistrz miasta podpisał umowę
z prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Sp.
z o.o. na wykonanie prac w ramach zadania: „Przebudowa drogi gminnej
nr 111837L ulicy Ligowskiego w Tomaszowie Lubelskim”. Termin wykonania prac ustalony został na 28 listopada 2014 r.
23 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Przy zbiegu ulic Leśnej i Wyzwolenia
otwarto plac zabaw „Milion Uśmiechów”, który został urządzony dzięki
zaangażowaniu finansowemu Fundacji LOTTO Milion Marzeń oraz Urzędu
Miasta.
23–24 sierpnia (Telatyn): Na Grodzisku pod Posadowem odbyła się
impreza „Średniowieczne Grodzisko w Posadowie – tradycje i zwyczaje rycerskie” z udziałem 5 grup rekonstrukcyjnych: Małopolska Zgraja
Sarmacka z Krakowa, Towarzystwo Szabli i Miecza z Zamościa, Lubelscy
Obrońcy Sarmacji z Lublina, Bractwo Rycerskie imienia Księcia Jeremiego
Wiśniowieckiego, Zamojska Grupa Rekonstrukcji Historycznej z Zamościa.
23–24 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Ponad 50 osób ze strony polskiej
i ukraińskiej wzięło udział w warsztatach etnograficznych, które były
realizowane w Rawie Ruskiej w ramach programu „Kultura pogranicza
pomostem integracji społeczności lokalnych w Euroregionie Bug”.
24 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Ksiądz kanonik Grzegorz Chabros
został nowym proboszczem parafii pw. Świętego Józefa, jednocześnie objął
funkcję dziekana dekanatu Tomaszów Południe.
24 sierpnia (Tarnawatka): W Wieprzowie odbył się V Festyn Dni Wieprza.
25 sierpnia (Tomaszów Lubelski): W Urzędzie Miasta została zawarta
umowa pomiędzy PGKiM Spółka z o.o. a firmą – Instalatorstwo Sanitarne
na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pod nazwą „Budowa
kanalizacji sanitarnej i tłoczni ścieków wraz z kanałem tłocznym w ulicy
Szopena”. Oddanie do użytku nowej kanalizacji przewidziane jest na
wiosnę 2015 r.
27 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Wojciech Żukowski, burmistrz
miasta, wręczył Donacie Żmudzie i Monice Dej zaświadczenia o awansie
na stopień nauczyciela mianowanego.
W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja inaugurująca program
„Rodzina Trzy Plus” skierowany do rodzin wielodzietnych z Tomaszowa.
Wydane zostały pierwsze karty uprawniające do korzystania z rabatów
i ulg w różnych instytucjach i przedsiębiorstwach w mieście i okolicy.
27–30 sierpnia (Rachanie): Drużyna z Rachań: Bogusław Piłat, Krzysztof
Majdański, Janusz Piwko, Mariusz Bondyra i Paweł Malicki, zdobyła wicemistrzostwo Polski LZS w sportach siłowych.

28 sierpnia (Krynice): Gminne święto plonów – Dożynki 2014.
29 i 30 sierpnia (Jarczów): Plener filmowy „Kino na sianie” w miejscowościach Wierszczyca i Kolonia Gródek.
30 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Na Stadionie Narodowym tomaszowskie siatkarki z Siatkarskiego Ośrodka Sportowego przy Gimnazjum
nr 1 brały udział w pobiciu rekordu Guinnessa w liczbie osób odbijających
piłkę siatkową w jednym miejscu i czasie.
31 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu
Raka Piersi „Tomaszowskie Amazonki” zorganizowało w parku miejskim
„Piknik Różowej Wstążki”.
Sierpień (Jarczów): Odbiór zadania pn. „Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Wierszczycy”.
31 sierpnia (Tarnawatka): W Suminie zorganizowano dożynki gminno-parafialne.
1 września (Tomaszów Lubelski): Jak co roku o 4.45 rano pod pomnikiem Żołnierzy Września 1939 r. rozpoczęły się uroczystości poświęcone
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Inauguracja roku szkolnego. W szkołach podstawowych rozpoczęło
naukę 1354 uczniów, a w gimnazjach 804 uczniów.
4 września (Tarnawatka): W siedzibie rejonu sokalskiego na Ukrainie
wójt gminy Piotr Pasieczny podpisał umowę o współpracy międzyregionalnej z gminą Karów.
6 września (Tomaszów Lubelski): W sali dawnego Sejmiku Powiatowego odbyło się Narodowe Czytanie Trylogii Henryka Sienkiewicza. Akcję
zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna i Tomaszowskie Towarzystwo
Regionalne. W czytaniu Trylogii udział wzięli: ks. Czesław Grzyb, ks.
Grzegorz Chabros, burmistrz miasta Wojciech Żukowski, radni Rady
Miasta, prezes TTR Janusz Brodowski, dyrektor MBP Tomasz Zieliński
i pracownicy, dyrektor Gimnazjum nr 2 Agata Samek i uczniowie, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 Leszek Kodymowski, nauczyciele i uczniowie,
członkowie DKK oraz mieszkańcy miasta.
6–7 września (Tomaszów Lubelski): Na Mistrzostwa Polski w biegach
na nartorolkach odbywanych w Jeleniej Górze zawodnicy klubu MULKS
GRUPA OSCAR Tomaszów Lubelski zdobyli łącznie 26 medali.
7 września (Rachanie): Podczas Powiatowego Święta Plonów, które zorganizowano na stadionie sportowym w Wożuczynie-Cukrowni, starostami
dożynek zostali Małgorzata Obuchowicz i Grzegorz Szewczuk. W trakcie
dożynek rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy
tradycyjny i współczesny. W kategorii wieńca tradycyjnego I miejsce zajęło sołectwo Majdan Sopocki Drugi, w kategorii wieńca współczesnego
I miejsce zajęło sołectwo Huta Tarnawacka.
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16 września (Rachanie): W Domu Kultury w Wożuczynie-Cukrowni,
20 par małżeńskich z terenu gminy świętowało złote gody.
19 września (Tomaszów Lubelski): Tomaszowskie Towarzystwo
Regionalne w Urzędzie Miasta zorganizowało spotkanie poświęcone atakowi ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. Uczestnicy zostali zapoznani
z referatem Wojciecha Dziedzica Armia Czerwona w powiecie tomaszowskim
25.IX–10.X.1939 r. oraz wyświetlono film Cios w plecy.
W ramach obchodów 75. rocznicy bitew pod Tomaszowem w budynku
KUL zorganizowano sesję naukowo-historyczną „Ocalić od zapomnienia”.
20 września (Tomaszów Lubelski): Tomaszowskie uroczystości bitew
pod Tomaszowem uświetnił koncert chóru Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego.
21 września (Tomaszów Lubelski): Kilka tysięcy mieszkańców miasta
i powiatu obserwowało tegoroczną rekonstrukcję bitew pod Tomaszowem.
22–27 września (Tomaszów Lubelski): 50 przedstawicieli powiatu
tomaszowskiego, rady i zarządu powiatu oraz jednostek samorządowych
z terenu powiatu tomaszowskiego przebywało z wizytą studyjną we
Freudenstadt – Niemcy.
24 września (Tomaszów Lubelski): Jan Złomańczuk został nowym trenerem TKS „Tomasovia”, zastąpił na tym stanowisku Tomasza Orłowskiego.
27 września (Tomaszów Lubelski): Tomaszowski Hufiec Związku
Harcerstwa Polskiego imienia Bohaterów Walk pod Tomaszowem Lubelskim
1939 roku świętował 30. rocznicę nadania imienia.
Wrzesień (Jarczów): Odbiór zadania pn. „Budowa kolektora kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej i rurociągu tłoczonego z przepompownią ścieków
w Jarczowie i przyłączami kanalizacyjnymi”.
2 października (Tyszowce): W Domu Pomocy Społecznej w Tyszowcach
uroczyście obchodzono jubileusz XX-lecia działalności placówki. Mszę
świętą odprawił ksiądz biskup Marian Rojek.
3 października (Tomaszów Lubelski): Uroczyście otwarto siedzibę
Miejskiej Biblioteki Publicznej po przeprowadzonym generalnym remoncie.
W uznaniu za wykonane prace pani Małgorzata Omilanowska, minister
kultury i dziedzictwa narodowego, wyróżniła bibliotekę pamiątkową statuetką. Ogółem na przeprowadzoną modernizację wydano 1 317 550 zł.
7 października (Tomaszów Lubelski): Na uroczystym spotkaniu z okazji 393. rocznicy nadania prawa miejskiego burmistrz Wojciech Żukowski
wręczył „Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego imienia Tomasza
Zamoyskiego”. Medal otrzymali: ksiądz prałat Czesław Grzyb, kustosz
Sanktuarium Matki Bożej Tomaszowskiej, Zbigniew Sławiński, tomaszowski
przedsiębiorca, Mirosław Skiba i Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia
w Tomaszowie Lubelskim. Podczas uroczystości Tomasz Zieliński wygłosił
referat poświęcony Tomaszowi Zamoyskiemu z okazji 420. rocznicy urodzin
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Otwarcie Miejskiej Biblioteki Publicznej po przeprowadzonym generalnym remoncie
(fot. archiwum Urzędu Miasta)

II Ordynata, zaś Janusz Brodowski, prezes Tomaszowskiego Towarzystwa
Regionalnego, zaprezentował 3. tom „Rocznika Tomaszowskiego”.
12 października (Krynice): Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej bohaterskich żołnierzy BCh: płk. Stanisława Basaja ps.
„Ryś”, ppłk. Stanisława Burdy ps. „Burski”, ppor. Lucjana Antoniewicza
ps. „Legawy” poległych podczas II wojny światowej.
13 października (Tomaszów Lubelski): Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
odbyło się spotkanie burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego z nauczycielami z tomaszowskich szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli.
18 pedagogom burmistrz wręczył nagrody Burmistrza Miasta. Starosta
tomaszowski Jan Kowalczyk wręczył nagrody 18 nauczycielom szkół
ponadgimnazjalnych podczas uroczystości, która odbyła się w Zespole
Szkół nr 1.
17 października (Tomaszów Lubelski): Szkoła Podstawowa nr 3 im.
dra Janusza Petera obchodziła jubileusz 50-lecia. Z tej okazji m.in. dyrektor
szkoły Leszek Kodymowski zaprezentował publikację poświęconą szkole,
zaś burmistrz Wojciech Żukowski uhonorował szkołę Medalem za Zasługi
dla Miasta Tomaszowa im. Tomasza Zamoyskiego.
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19 października (Tomaszów Lubelski): W 30. rocznicę męczeńskiej
śmierci błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki Zarząd Oddziału
NSZZ „Solidarność” Ziemia Tomaszowska zorganizował uroczystości
upamiętniające postać bohaterskiego kapłana.
20 października – 17 listopada (Tomaszów Lubelski): W galerii artystycznej Starbucks na Manhattanie w Nowym Jorku wystawiono linoryty
autorstwa Romana Muchy i Marzanny Muchy.
21 października (Krynice): Minifestiwal Artystyczny – koncert sopranistki Izabeli Kniaź, pianino Tomasz Lupa; VI Mały Krynicki Konkurs
Recytatorski „Wolność niejedno ma imię”.
21 października (Tyszowce): Z inicjatywy Związku Piłsudczyków
RP Oddział Tomaszów Lubelski przy współpracy z burmistrzem miasta
i uczniami szkół posadzono 100 dębów upamiętniających 100-lecie Polskiej
Organizacji Wojskowej.
22 października (Tarnawatka): Zespół „Mały Chórek” ze Szkoły
Podstawowej w Tarnawatce zdobył tytuł Laureata Konkursu Piosenki
Religijnej „Moja wiara, moja miłość” w Zamościu; opiekunem zespołu jest
p. Elżbieta Jakubczak.
26 października (Tomaszów Lubelski): Podczas Pucharu Świata Dzieci
w Karate Tradycyjnym rozgrywanego w Genewie zawodnicy tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego – Klaudia Tor i Piotr Sobczyński,
wywalczyli brązowy medal w kategorii en-bu, która była rozgrywana
w parach mieszanych (chłopak–dziewczyna).
27 października (Bełżec): Obchody 74. rocznicy eksterminacji Romów
i Sinti w Obozie Pracy w Bełżcu.
28 października (Tarnawatka): W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce 5 par z terenu gminy odebrało z rąk wójta Piotra Pasiecznego
„Medale za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP.
Październik (Jarczów): Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów
rolnych w miejscowości Gródek. Wartość inwestycji: 96 825,60 zł, dofinansowano: 60 000,00 zł z budżetu woj. lubelskiego
1–2 listopada (Tomaszów Lubelski): Z inicjatywy Społecznego Komitetu Odnowy Miejsc Pamięci na tomaszowskich cmentarzach odbyła się
III Tomaszowska Kwesta pod hasłem „Odnawiamy żołnierskie groby”.
Zebrano 15 630 zł 10 gr.
6 listopada (Bełżec): Wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę
budynku dydaktycznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej wraz ze stołówką w miejscowości Bełżec.
8 listopada (Tomaszów Lubelski): Na tomaszowskim rynku ustawiono
rzeźbę dr. Janusza Petera autorstwa Roberta Sobocińskiego z Poznania.
Dr Peter jest przedstawiony w pozycji siedzącej na ławeczce imitującej
leżankę ze stetoskopem w ręku.

11 listopada (Tomaszów Lubelski): Podczas obchodów 96. rocznicy
Odzyskania Niepodległości odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne,
mieszkańcy miasta uczestniczyli w Miejskiej Grze Niepodległościowej.
15–16 listopada (Tomaszów Lubelski): Tomaszowski Klub Miłośników
Historii zorganizował pierwszy „Nocny Rajd Śladami Żołnierzy Niezłomnych”. Trasa rajdu przebiegała drogą, którą kompania „Narol” pod dowództwem por. Karola Kosteckiego ps. „Kostek” przyszła do Tomaszowa
Lubelskiego w nocy z 12 na 13 listopada 1945 r. w celu rozbicia Powiatowego
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i uwolnienia więźniów osadzonych
w kazamatach „Smoczej Jamy”.
16 listopada (Tomaszów Lubelski): Wybory samorządowe. O stanowisko burmistrza miasta ubiegało się 6 kandydatów: Mariusz Cichocki,
Stanisław Majdański, Tomasz Nastałek, Jacek Sikora, Ryszard Sobczuk
i Wojciech Żukowski. Na burmistrza po raz drugi został wybrany Wojciech
Żukowski, który uzyskał 4399 głosów (55,99% głosów ważnych). W głosowaniu oddano 7857 ważnych głosów, co daje frekwencję wielkości 46,85%.
Wybory do Rady Miasta po raz pierwszy od 1994 r. odbyły się w oparciu
o jednomandatowe okręgi wyborcze. O mandat radnego w 21 okręgach
wyborczych ubiegało się 134 kandydatów z 11 komitetów wyborczych.
Mandaty uzyskali:
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Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej zorganizował 11 listopada Miejską Grę
Niepodległościową (fot. archiwum Urzędu Miasta)

– Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość”: Andrzej Bednarz,
Wiesław Buczek, Mirosław Fus, Andrzej Gromek, Sebastian Karpul, Romana
Kłoczkowska, Ryszard Książek, Zbigniew Kuczyński, Jan Lisikiewicz,
Tadeusz Machoś, Józef Mazur, Beata Obara, Jacek Pawłucki, Monika
Pikuła, Zbigniew Skawiński, Halina Stefanik, Ryszard Szczepaniuk, Daniel
Tereszczuk,
– Komitet Wyborczy „Akcja Wyborcza na rzecz Miasta i Regionu – Forum
Samorządowe”: Leszek Galant, Ryszard Koprowski, Tomasz Nastałek.
O mandat radnego powiatowego w okręgu nr 1 Miasta Tomaszów
Lubelski ubiegało się 50 kandydatów z 5 komitetów wyborczych. Mandaty
uzyskali:
– Komitet Wyborczy „Polskie Stronnictwo Ludowe”: Jerzy Wereszczak,
– Komitet Wyborczy „Prawo i Sprawiedliwość”: Stanisław Emil Koper,
Tomasz Zieliński,
– Komitet Wyborczy „Platforma Obywatelska”: Tomasz Berezecki,
– Komitet Wyborczy Wyborców „Samorządowcy”: Andrzej Walczak.
21 listopada (Lubycza Królewska): Z okazji 95. rocznicy powstania
i działalności Polskiego Czerwonego Krzyża władze PCK odwiedziły
grób pierwszego prezesa Czerwonego Krzyża Pawła Jana Sapiehy, który
znajduje się na cmentarzu parafialnym w Siedliskach.
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26 listopada (Tomaszów Lubelski): W szpitalu otwarto Oddział
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Koszt remontu oddziału oraz wyposażenie w sprzęt wyniósł 4,5 mln złotych.
28 listopada (Tomaszów Lubelski): Na I sesji VII kadencji Rady Miasta,
radni wybrali prezydium Rady w składzie: Mirosław Fus – przewodniczący
Rady, Wiesław Buczek i Ryszard Koprowski – wiceprzewodniczący Rady.
Listopad (Jarczów): Zakończenie I części zadania pn.: „Modernizacja
oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” – oddziały przedszkolne zostały wyposażone między innymi w meble, sprzęt ICT, projektory,
tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne, artykuły plastyczne.
1 grudnia (Tomaszów Lubelski): Na I sesji V kadencji Rady Powiatu,
radni wybrali przewodniczącą Rady, którą została Teresa Chrastina.
Wybrano Zarząd Powiatu w składzie: Jan Kowalczyk – starosta, Jerzy
Wereszczuk – wicestarosta, Alicja Kopczan, Tadeusz Stanibuła i Henryk
Szadkowski – członkowie.
6 grudnia (Rachanie): Na III Mistrzostwach Polski Rolników w szachach
w Przysieku koło Torunia odbyły się III szachowe Mistrzostwa Polski,
Szymon Łuczka, reprezentujący Rachanie, został wicemistrzem Polski
oraz zdobył złoty medal wśród juniorów do lat 18 (podobnie jak rok
wcześniej).
8 grudnia (Tomaszów Lubelski): Powołany został Społeczny Komitet
Mieszkańców Miasta Tomaszów Lubelski, którego celem jest pomoc dla
dotkniętych wojną mieszkańców wschodniej Ukrainy.
10 grudnia (Tomaszów Lubelski): Starosta tomaszowski Jan Kowalczyk
przekazał tomaszowskiej policji 2-metrową maskotkę uosabiającą błękitnego gryfa.
12 grudnia (Tomaszów Lubelski): W kościele pw. Zwiastowania NMP
odbyły się uroczystości upamiętniające 33. rocznicę wprowadzenia stanu
wojennego.
18 grudnia (Tarnawatka): W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce
odbył się IX Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek, laureatami w poszczególnych kategoriach zostały: Milena Samek, Natalia Dudek, Angelika Szum
i Martyna Ciupera.
20 grudnia (Rachanie): Setne urodziny świętowała mieszkanka Siemierza
pani Janina Szewczuk. Na ręce Jubilatki w imieniu władz gminy Rachanie
i jej mieszkańców Tadeusz Stanibuła – sekretarz gminy przekazał list gratulacyjny z życzeniami, wręczono także kwiaty i upominki.
Opracowali: Tomasz Zieliński, Janusz Brodowski (Tomaszów Lubelski)
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