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A R T Y K U Ł OYrosnących w ziemi garnkach...
Marcin Piotrowski

Katedra Historii Średniowiecznej, Instytut Historii,
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

O ROSNĄCYCH W ZIEMI GARNKACH
I DRZEWACH ZAMIENIAJĄCYCH SIĘ W KAMIEŃ.
REINTERPRETACJA DWÓCH PASSUSÓW
Z „ROCZNIKÓW” JANA DŁUGOSZA*
W monumentalnym i głównym dziele polskiego historyka Jana Długosza
(1415–1480)1, znanym pod tytułem Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa
Polskiego (łac. Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae)2, znalazły się niezwykle interesujące teksty o charakterze przyrodniczym, w których autor
wyraził swój pogląd na temat garnków rosnących w ziemi wielkopolskiej oraz drzew zamieniających się w kamień na terenie ziemi bełskiej
i chełmskiej. Pierwsze zjawisko zostało przez niego zaobserwowane na
polach wsi Nochowo, leżącej obecnie w granicach powiatu śremskiego,
oraz wsi Kozielsko, w powiecie wągrowieckim, obie w województwie
wielkopolskim. Drugie miało być typowe dla lasów, pól i borów wokół
Potylicza – dziś na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, rejonie żółkiewskim,
w pobliżu Hrebennego, znajdującego się obecnie w granicach województwa lubelskiego, w powiecie tomaszowskim, oraz w rejonie wsi Prusie,
leżącej aktualnie w powiecie lubaczowskim i województwie podkarpackim.
* Niniejszy tekst odpowiada treści referatu wygłoszonego 11 maja 2016 r. podczas międzynarodowej konferencji pt. Obraz świata i człowieka. Głos archeologii i historii, która została
zorganizowana przez Katedrę Historii Średniowiecznej oraz Bibliotekę Instytutu Historii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
1
Na temat Jana Długosza, jego życia i twórczości – zob. m.in. M. B o b r z y ń s k i,
S. S m o l k a, Jan Długosz, jego życie i stanowisko w piśmiennictwie, Kraków 1893; F. P a p é e,
Jan Długosz, [w:] Polski słownik biograficzny, t. V, Kraków 1939–1946, s. 176–180; S. G a w ę d a
(red.), Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 1, Warszawa 1980
(Prace Historyczne, z. 65); tenże (red.), Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana
Długosza, cz. 2, Warszawa–Kraków 1985 (Prace Historyczne, z. 76); F. K i r y k (red.), Jan Długosz.
W pięćsetną rocznicę śmierci. Materiały z sesji (Sandomierz 23–25 maja 1980 r.), Olsztyn 1983;
U. B o r k o w s k a, Treści ideowe w dziełach Jana Długosza, Lublin 1983; T. M i c h a ł o w s k a,
Średniowiecze, Warszawa 1996, s. 766–777; J. W y r o z u m s k i, 55 lat pracy nad krytyczną
reedycją dziejów Polski Jana Długosza, „Nauka”, 2, 2006, s. 153–166; K. O s i ń s k i, Kilka uwag
o działalności dyplomatycznej Jana Długosza w latach 1448–1450, „Słupskie Studia Historyczne”,
nr 20, 2014, s. 23–35.
2
Autorskie sformułowanie tytułu dzieła nie dochowało się do naszych czasów. Tytuł
został zaczerpnięty z najstarszej tradycji rękopiśmiennej dzieła.
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Informacje te Długosz nieprzypadkowo podał w Chorografii (Chorographia;
gr. chorion – obszar lub choros – granica), a więc w tej części, w której
znalazł się opis świata, Europy, krajów słowiańskich i wreszcie Polski –
z określeniem jej granic, ogólnej charakterystyki poszczególnych ziem, miast,
rzek, gór, jezior i ludności. Zawarł w niej także bajeczne dzieje ludzkości
i Polaków. O rosnących w ziemi garnkach pisał również w innej części
Roczników – w księdze XI.
Jan Długosz był nie tylko jednym z najwybitniejszych historiografów
XV w., ale także znakomitym geografem. „Nie może jednak nikogo dziwić,
że Długosz-historiograf przytłoczył w naszej świadomości Długosza-geografa,
skoro – jak zauważa Jerzy Wyrozumski – swoje dziełko Chorographia Regni
Poloniae, o którym wiadomo, że powstało jako utwór osobny, przy zastosowaniu całkiem odrębnego instrumentarium badawczego, sam włączył do
księgi I swoich gigantycznych Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae”3.
Wnikliwa analiza fragmentów o rosnących garnkach i drzewach przemieniających się w kamień pozwala dostrzec w Janie Długoszu także znawcę
przyrody (natury), czerpiącego obficie z ducha swej epoki – średniowiecza.
Wspomniane passusy, ale także inne elementy jego twórczości ukazują
człowieka ciekawego świata, który w znakomity sposób łączył tradycje
z dwóch obiegów kultury: ludowego i naukowego.
A zatem w Chorografii, w rozdziale zatytułowanym Dwie rzeczy osobliwe
w kraju polskim, Długosz napisał:
Dwie osobliwości są w krainie polskiej cudowne, zadziwiające, a że milczy o nich Solinus4, który opisał wszystkie inne osobliwości świata najdokładniej je wyśledziwszy, bardzo
się dziwię, a które zgoła zasłużenie ze względu na ich rzadkość mogą być dołączone do wyliczonych przez Solinusa, jako że są dziełami wszechmocnej natury nie lichszymi od innych.
Jedna, że na polach wsi Nochowa5 w pobliżu miasta Śremu w diecezji poznańskiej, a także
3
Fragment wykładu pt. Góry w dziele Jana Długosza. Chorographia Regni Poloniae, wygłoszonego przez prof. J. Wyrozumskiego na polsko-węgierskiej sesji naukowej, zatytułowanej:
Wierchy. Góry w historii kultury i cywilizacji Europy Środkowej, co miało miejsce w Polskiej
Akademii Umiejętności w Krakowie 21–22 października 2005 r. Na poparcie tej tezy J. Wyrozumski przytoczył stosowny fragment dzieła Macieja z Miechowa odnoszący się do Długosza.
Zwrócił także uwagę na fakt, iż już w połowie XIX w. Wincenty Pol postrzegał Jana Długosza
również jako geografa. Zob. także W. P o l, Zasługi Długosza pod względem geografii, „Rocznik
Towarzystwa Naukowego z Uniwersytetem Jagiellońskim złączonego”, t. VII, ogólnego zbioru, t. XXII, 1852, s. 49–102; A. J a c k o w s k i, Dzieje geografii polskiej do 1918 roku, [w:] Historia
geografii polskiej, red. A. Jackowski, S. Liszewski, A. Richling, Warszawa 2008, s. 20–24.
4
Gaius Julius Solinus był rzymskim pisarzem żyjącym między pierwszą połową i końcem
III w. n.e., autorem zachowanego dzieła Collectanea rerum memorabilium, czyli zbioru rzeczy
godnych pamięci. Jest to antyczny opis świata od Hiszpanii po Indie, w którym znajduje się
wiele informacji dotyczących różnych osobliwości. Ten zbiór cieszył się dużą popularnością
w średniowieczu i znany był również wykształconemu Janowi Długoszowi. W wiekach średnich dzieło to funkcjonowało także pod innymi tytułami: Polyhistor lub rzadziej De mirabilibus
mundi – zob. m.in. Solinus. New studies, red. K. Brodersen, Heidelberg 2014.
5
Obecnie Nochów.
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Jan Długosz. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Członkom swoim,
za rok 1878–79. Litografia barwna 42,5 × 55,3 cm. Autor wzoru: Antoni Gramatyka.
Wyd. W. Wiednin w zakładzie S. Czeigera. Źródło: Biblioteka Narodowa, sygn. G.64663
we wsi Kozielsko w pobliżu miasteczka Łekna w powiecie pałuckim rodzą się w łonie ziemi
garnki, same z siebie, wyłącznie sztuką przyrody, bez jakiegokolwiek dopomagania ludzkiego,
wszelkiego rodzaju i różnych kształtów, do tych podobne, których używają ludzie, delikatne
wprawdzie i miękkie, gdy tkwią jeszcze w rodzinnym swym gruncie w ziemi, przecie gdy się
je wyjmuje [stają się] szczelne i stwardniałe na słońcu lub wietrze. Stworzone są w najróżniejsze
kształty i wielkości, nie inaczej jak gdyby wyrabiane sztuką garncarską. I co uważam za tym
dziwniejsze, [że] ich płodność i naturalne rozmnażanie nigdy się nie zmniejszyły, choć ziemia
nie poruszana traci na żyzności.
Druga [osobliwość to ta], że w lasach, na polach i w borach miasteczka Potylicze6 i wsi
Hrabienie7, i Prośnie8, w ziemi i krainie bełskiej i chełmskiej, w diecezji chełmskiej, sosnowe
drzewa taką naturę mają i tę właściwość, że jeżeli jakaś ich część, choćby gałąź lub inny kawał,
odcięta zostanie lub odłamana, lub jeżeli nawet całe drzewo zostanie ścięte, przemienia się
i przekształca po kilku latach w krzemień i prawie taki, jak krzemień prawdziwy – uderzony –
iskrę wydaje, zachowując wielkość i rozmiary, w jakich był odcięty, przecie mając właściwości
i przyrodzenie krzemienia9.
Obecnie Potylicz.
Obecnie Hrebenne.
8
Obecnie Prusie.
9
Jan D ł u g o s z, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga pierwsza. Księga
druga, red. i wstęp J. Dąbrowski, Warszawa 1961, ks. I, s. 177–178.
6
7
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Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, Liber IX–XI. Pierwsza redakcja podługoszowa (1572). Biblioteka Kórnicka PAN, sygn. BK00199, Mf.1210. Fragment o rosnących
w ziemi garnkach w księdze XI
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Warto zwrócić uwagę na fakt, że nie przypadkiem obydwie osobliwości
znalazły się w jednym rozdziale, razem ukazując możliwości wszechmocnej natury. Interpretacja tych fenomenów przyrodniczych powinna zatem
przebiegać wspólnie, bowiem – prócz wiedzy pozaźródłowej – także one
wzajemnie stanowią dla siebie niezwykle cenny kontekst. Niewątpliwie
jednak ciężar wywodu musi zostać przesunięty na rosnące w ziemi naczynia ceramiczne, ze względu na powtarzalność informacji w źródłach
pisanych oraz rozpoznanie tego tematu przez nowożytnych uczonych.
Długosz powrócił do tej kwestii jeszcze raz w księdze XI, opisując, jak to
w roku Pańskim 1416 król Władysław Jagiełło rozkazał kopać w swojej
obecności na polach wsi Nochów (Nochowo), aby udowodnić posłowi
księcia austriackiego prawdziwość samoistnego rodzenia się garnków
w Polsce. W rozdziale zatytułowanym Umiera królowa polska Anna. Dzięki
niezwykłym własnościom naturalnym ziemia na polach wsi Nochów sama przez
się rodzi garnki zanotował:
Ze Wschowa udał się król do Śremu. Tam też spotkał go poseł jego krewnego, księcia
Austrii Ernesta10. W czasie osobistego spotkania z królem usiłuje się dowiedzieć, czy jest
zgodne z prawdą opowiadanie, które usłyszał z ust rycerza polskiego Warszewskiego, że
w pewnej miejscowości w Polsce bez żadnej pomocy ze strony ludzi, wyłącznie jako dar natury
powstają różnego rodzaju garnki. Książę austriacki Ernest uważając to opowiadanie za mało
prawdopodobne, nie ufając zasłyszanym opowiadaniom, wysłał specjalnego rycerza, by zobaczył [garnki] na własne oczy, jedynie celem dowiedzenia się prawdy i poznania właściwości
natury. Król Władysław zatem, chcąc uwolnić swego krewnego, księcia austriackiego Ernesta,
od tych wątpliwości pojechał na położone między miastami Królestwa Polskiego Śremem
i Kościanem pola wsi Nochów. Nakazawszy w jego obecności rozkopać w kilku miejscach
ziemię, znalazł wiele garnków. Różniły się one między sobą kształtami i rozmiarami, a natura
sama ukształtowała je w przepiękny sposób tak, jakby je uformował zdun. Posłowi księcia
Ernesta, który to wszystko oglądał z coraz większym zainteresowaniem, pokazał król dziwny
twór natury, który ziemia polska zwykła wydawać nie w jednym tylko miejscu, jak to pokazaliśmy na początku dzieła, ale w kilku miejscach. Przez wspomnianego posła przesłał księciu
Ernestowi kilka różnego kształtu naczyń, które miały potwierdzić prawdziwość tego wydarzenia.
Wspomniane naczynia, gdy się je wyjmuje z piasku, są delikatne i kruche. Twardniejąc pod
wpływem słońca, nadają się na wszelki użytek ludzi11.

Przytoczone fragmenty wydają się w obecnych czasach naiwne. Bez trudu
możemy stwierdzić, że w Wielkopolsce w epoce długoszowej odkrywane
były dawne naczynia ceramiczne, które dziś klasyfikuje się jako zabytki
archeologiczne. Natomiast wokół Potylicza, Hrebennego i wsi Prusie znajMowa tu o Erneście Żelaznym (1377–1424), arcyksięciu Styrii, Karyntii i Krainy, który
po śmierci Małgorzaty, córki księcia Bogusława V, ożenił się z Cymbarką – córką księcia mazowieckiego Siemowita IV i Aleksandry, siostry króla Polski Władysława II Jagiełły – zob. m.in.
K. J a s i ń s k i, Przymierze polsko-austriackie w 1412 r. ze szczególnym uwzględnieniem małżeństwa
Cymbarki księżniczki mazowieckiej z Ernestem Żelaznym księciem austriackim, [w:] Prace z dziejów
państwa i zakonu krzyżackiego, red. A. Czacharowski, Toruń 1984, s. 127–145 (Ordines militares, t. 2).
11
Jan D ł u g o s z, Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego. Księga jedenasta 1415–1450,
red. S. Gawęda, Warszawa 1985, s. 62.
10
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dowano fragmenty skamieniałego drewna, które rzeczywiście występują
w tych okolicach (na Roztoczu) w mioceńskich pokładach trzeciorzędowych.
Zgodnie z ostatnimi badaniami krakowskiej uczonej Marzeny Kłusek,
roztoczańskie skamieniałe drzewa należą do gatunku Taxodioxylan taxodii
Gothan 1906, z rodzaju Taxodioxylan (Hartig 1848) Gothan 1905, z rodziny
Cupressaceae Li s.l. 1953 (cyprysowatych). Ich mineralizacja przebiegała w środowisku wodnym. Żyjącym odpowiednikiem gatunku zidentyfikowanego
na Roztoczu jest cypryśnik błotny występujący na bagiennych obszarach
południowo-wschodniej części Ameryki Północnej, gdzie rośnie najczęściej
na terenach o klimacie ciepłym i wilgotnym. Zatem takie warunki mogły
również panować w okresie trzeciorzędu na obszarze Roztocza12.
W każdym razie połączenie w Chorografii wątku o rosnących garnkach
w Wielkopolsce i drzewach zamieniających się w kamień niedaleko dzisiejszego Tomaszowa Lubelskiego ma jeszcze jedno uzasadnienie. Bożena
Strzelecka słusznie zwróciła uwagę, że:
[...] głęboki umysł Długosza musiał widzieć i rozumieć konieczność związania wypadków
historycznych, które opisywał, z określonym terytorium, na którym się one rozgrywały. Dlatego
właśnie napisał Chorografię i dlatego poprzedza ona jego Historię13.

Bolesław Olszewicz na początku XIX stulecia podkreślał:
Jego [czyli Długosza] Chorografia, jako dzieło co do metody oparte na Ptolemeuszu, jest
już dziełem nowożytnym, humanistycznym, którego wpływ widoczny jest na pisarzach
geograficznych XVI w. (np. na Kromerze lub Sarnickim) […]. W pracach swych, szczególniej
w Chorografii, dał Długosz dowód, jak dobrze znał kraj, który tak ukochał, i za to dzieło nie
tylko należy mu się zaszczytna nazwa ojca krajoznawstwa polskiego, lecz jednego z największych geografów XV wieku14.

Faktem jest przy tym, że mapy z tamtego okresu, prócz tego, że występowały rzadko, to jeszcze były niezbyt dokładne. Dlatego zaznacza się
w literaturze, że nie mogły one stanowić wystarczającej bazy dla opisów
długoszowych. Niektórzy biografowie naszego dziejopisarza podkreślają
nawet, iż:
[...] dysponując bardzo bogatym materiałem topograficznym, Długosz nie był w posiadaniu
12
M. K ł u s e k, Ochrona stanowisk występowania fosylnych szczątków drewna na obszarze Polski,
„Chrońmy przyrodę ojczystą”, R. LVIII, z. 6, 2002, s. 19–31; taż, Mioceńskie drewno z Roztocza
(Polska południowo-wschodnia), „Geologia. Kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie”, t. 30, z. 1, 2004, s. 23–31; taż, Fossil wood from the Roztocze region
(Miocene, SE Poland) – a tool for palaeoenvironmental reconstruction, „Geological Quarterly”, 50 (4),
2006, s. 465–474; zob. także H. M a r u s z c z a k, Skamieniałe szczątki drzew lasu mioceńskiego na
Roztoczu (Polska SE i Ukraina NW), „Przegląd Geologiczny”, t. 49, nr 6, 2001, s. 532–537.
13
B. S t r z e l e c k a, Jan Długosz jako geograf (1415–1480), „Geografia w Szkole”, R. 7, nr 3,
1954, s. 116.
14
B. O l s z e w i c z, Jan Długosz, ojciec krajoznawstwa polskiego w 500-tną rocznicę jego urodzin,
Warszawa 1915, s. 22.
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żadnego źródła kartograficznego. Musiał zatem skonstruować w swej świadomości „własny
obraz Polski”15.

A zatem podstawowym źródłem informacji musiały być dla niego
własne podróże, teksty pisane oraz opowieści innych osób.
Zacytowane passusy z Roczników Długosza, rozpatrywane w kontekście kultury wieków średnich, z uwzględnieniem mentalności ludzi tamtej
epoki, ukazują jednak dość osobliwy stan świadomości i wiedzy w XV w.
Niestety, owe fragmenty wykorzystywane były w nowożytnym piśmiennictwie najczęściej w charakterze zwykłych ciekawostek, a także umieszczane
w pracach poświęconych historii archeologii i nauk o ziemi. Ich głównym
zadaniem w literaturze naukowej i popularnonaukowej było dotychczas
ukazywanie głębokich korzeni tych dyscyplin16. Sprostujmy jednak od razu:
podobieństwo opisanego przez Długosza wydobywania rosnących w ziemi garnków do działań archeologicznych jest czysto zewnętrzne, a więc
nieuzasadnione. Ważne jest bowiem, co osoby biorące w tym udział miały
rzeczywiście na myśli, a – jak wynika z podania długoszowego – wcale nie
myślały o odkrywaniu śladów (ludzkiej) przeszłości17. Od dawna pokutuje
również przekonanie, że to Długosz w ramach swych badań stworzył całą
koncepcję rodzących się garnków. Andrzej Abramowicz podobne poglądy
znane z innych źródeł umieścił w rozdziale o znamiennym tytule: Śladami
Długosza. Trudno jednak zgodzić się z opinią autora, że to Długosz stoi
u początku całej lawiny podobnych mniemań. Nieuzasadniona jest także
ostateczna opinia Józefa Matuszewskiego, który stwierdził, że takie zapatrywania, powszechne w końcu średniowiecza i w czasach nowożytnych,
nie były panujące w stuleciach wcześniejszych. Mało przekonujące wydaje
się także zdanie Judyty Gładykowskiej-Rzeczyckiej, że to jedynie autoA. J a c k o w s k i, dz. cyt., s. 23.
Zob. m.in. J. K o s t r z e w s k i, Dzieje polskich badań prehistorycznych, Poznań 1949, s. 2–3;
T. M a l i n o w s k i, Archeologia w dziełach Oskara Kolberga, „Lud”, t. 42, cz. 1, 1955, s. 450;
J. G ł o s i k, O „rzeczach kopalnych”, które same rozmnażają się w ziemi, „Z Otchłani Wieków”, t. 26,
nr 3, 1960, s. 292; S. N o s e k, Zarys historii badań archeologicznych w Małopolsce, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967, s. 2 (Prace Komisji Archeologicznej, nr 7); J. K r a m a r e k, Z dziejów archeologii
na Śląsku. Część I, „Silesia Antiqua”, t. 11, 1969, s. 228; J. G ł a d y k o w s k a - R z e c z y c k a,
Antropologiczna interpretacja cmentarzysk ciałopalnych, „Pomoronia Antiqua”, t. V, 1974, s. 27;
J. M a t u s z e w s k i, Egzorcyzmy „naczyń pogańskich” w czasach średniowiecznych, „Archeologia”,
R. IX, 1957, s. 128 i n.; A. A b r a m o w i c z, Urny i ceraunie, „Acta Archaeologica Lodziensia”,
nr 27, 1979, s. 9–24; J. S k o c z y l a s, Dzieje badań geologicznych w Wielkopolsce do 1939 roku,
Poznań 2011, s. 9–11.
17
W odróżnieniu od wydarzeń opisanych przez Długosza za archaiczną formę badań
archeologicznych można uznać np. poszukiwania szczątków św. Klemensa prowadzone przez
Konstantyna i Metodego na Krymie. Bracia Sołuńscy, odnalezione i, jak wierzyli, prawdziwe
szczątki Klemensa I, czwartego z kolei biskupa Rzymu, przywieźli do Stolicy Piotrowej, zyskując
przychylność nowego papieża Hadriana II. Misjonarze prowadzili poszukiwania z nastawieniem
odnalezienia śladów dawnej przeszłości – zob. m.in. Żywoty Konstantyna i Metodego (obszerne),
przełożył i przypisami opatrzył T. Lehr-Spławiński, Warszawa 2000, s. XI, 31.
15
16
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rytet średniowiecznego polskiego pisarza sprawił, iż długo powtarzano
jeszcze bajkę o rosnących garnkach, tym bardziej że jego dzieła za życia
nie ukazały się drukiem. Wystarczy przypomnieć, że pierwsze, ale jeszcze
pełne niedoskonałości i błędów, drukowane wydanie Roczników ukazało
się dopiero w 1711 r., w Lipsku. Kolejne wyszło w Warszawie w latach
1761–177218. Wydaje się, że zbyt pochopnie przyjęto tezę o oryginalności
i naukowym charakterze wyjaśnień długoszowych, co stało się przyczyną
wielu nieporozumień i trudnych do wyjaśnienia sprzeczności. Przypomnijmy,
że na przykład archeolog Józef Kostrzewski był zdumiony, jak pomysł
o rosnących w ziemi garnkach mógł przyjść do głowy tak wybitnemu
i spostrzegawczemu pisarzowi, jakim był Długosz19. Podobne zdziwienie
wyraził Jerzy Głosik20. Ten średniowieczny kronikarz wielokrotnie w swoich
dziełach dokonywał racjonalnej (choć nie zawsze poprawnej) interpretacji
materialnych śladów przeszłości – czy to tłumacząc pochodzenie kopców
Krakusa i Wandy, czy odnosząc się do miejsc dawnych mogił bitewnych
i pobojowisk, czy wreszcie opisując dawne obrzędy pogrzebowe Prusów
i Litwinów, przede wszystkim ciałopalenie. Analizując te odniesienia,
A. Abramowicz trafnie zauważył:
[…] Długosz, wielki uczony swoich czasów, zawiera w swym dziele przesłanki, które
mogłyby mu umożliwić interpretację poprawną [samoistnie rodzących się garnków]21.

Dlaczego więc jej nie dokonał? Nie wydają się znów przekonujące sugestie A. Abramowicza, który zwracał uwagę na zbyt duży upływ czasu
na ziemiach polskich od okresu panowania ciałopalenia, co wiązałoby się
z zapomnieniem o funkcji urn popielnicowych. Mało prawdopodobne jest
także, aby Długosz przeoczył spalone kości ludzkie przy wydobywaniu
garnków lub ich nie rozpoznał22, biorąc pod uwagę skalę i powtarzalność
opisywanych przez niego odkryć. Niezbyt realne wydaje się także, aby
kronikarz lub sam Władysław Jagiełło, co dopuszczał Abramowicz23, zataił
prawdziwą wiedzę na temat przeznaczenia odkrywanych naczyń, starając
się w ten sposób przemilczeć mało popularny w świecie chrześcijańskim
pogański zwyczaj ciałopalenia. Jak się zdaje, przyjęcie wniosku o naukowym tonie wypowiedzi o rosnących w ziemi garnkach oraz o drewnie
zamieniającym się w kamień wynikało z trzech przyczyn. Po pierwsze,
przekonanie takie rodziło się z naturalnej u różnych badaczy chęci wyniesienia postaci dziejopisarza i złączenia się z nim w mentalnej wspólnocie
18
Próba wydrukowania dzieła w XVI w. nie powiodła się. Zob. T. M i c h a ł o w s k a,
dz. cyt., s. 777; J. W y r o z u m s k i, dz. cyt., s. 157–158.
19
J. K o s t r z e w s k i, dz. cyt., s. 3.
20
J. G ł o s i k, dz. cyt., s. 292.
21
A. A b r a m o w i c z, dz. cyt., s. 16.
22
Tamże, s. 18.
23
Tamże, s. 19.
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kulturalnej elity. Po drugie, chodziło o poszukiwanie możliwie dawnych
początków własnych dyscyplin naukowych (głównie archeologii i geografii). Po trzecie wreszcie – podejście takie brało się z faktu, że niezwykle
urozmaiconemu życiu średniowiecznego pisarza towarzyszyła rzeczywiście
tytaniczna praca intelektualna.
Poglądy podobne do tych wyrażonych przez Długosza musiały być
w Europie od dawna rozpowszechnione. Przekonuje nas o tym fakt, iż
jeszcze w XVII w. w Polsce, a do XVIII, a nawet – jak podała niemiecka
badaczka prahistorii Johanna Mestorf (1828–1909)24 – do końca XIX stulecia
w Niemczech, samoistnie rosnące w ziemi garnki przedstawiali dawni
pisarze jako osobliwości przyrody. Niektórzy uczeni nie potrafili zająć
w ich sprawie jednoznacznego stanowiska. Zresztą dotyczyło to także
innych rzeczy wydobywanych z ziemi. Na utrzymujące się długo interpretacje różnych zabytków archeologicznych jako zjawisk biologicznych
zwracał uwagę Janusz Kramarek25. Wyjaśnienia Długosza były powielane
i rozpowszechniane wśród ludzi wykształconych, zwłaszcza gdy zaczęto
wykorzystywać tekst drukowany. Znalazły się więc w pierwszej drukowanej
historii Polski – w Chronica Polonorum – Macieja Miechowity (1457–1523),
wydanej w 1521 r.26, oraz w dziele o Polsce Marcina Kromera (1512–1589),
zatytułowanym Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et Republica
regni Polonici libri duo27. Na marginesie stosownego fragmentu znajduje się
adnotacja Ollae spontenascentes (naczynia samorodne). Ten ostatni autor
sam widział garnki, o których pisał:
Jest w Małejpolsce28 niedaleko Srzemu pagórek, gdzie (rzecz trudna do wiary, a jednak
od wielu potwierdzona) garnki, urny, amfory i innych kształtów naczynia gliniane same się
rodzą, a wyniesione na powietrze twardnieją; widziałem parę takich naczyń grubych i niedosyć
jeszcze wykształconych29.

Tutaj na podkreślenie zasługuje informacja o oglądaniu świeżo wydobytych naczyń na własne oczy przez Marcina Kromera, chociaż wpływ
Długosza nie budzi wątpliwości w przypadku tego historyka. Wiadomości
o rodzących się naczyniach trafiły także do słynnego dzieła Cosmographia
J. M e s t o r f, Urnenfriedhöfe in Schleswig-Holstein, Hamburg 1886, s. 96.
J. K r a m a r e k, dz. cyt., s. 230.
26
M a t h i a e d e M e c h o v i a, Chronica Polonorum, wyd. Hieronim Wietor, Cracoviae
1521, s. V.
27
Martin C r o m e r, Polonia sive de situ, populis, moribus, magistratibus et Republica regni
Polonici libri duo 1578, wydał Dr Wiktor Czermak, Kraków 1901, s. 25.
28
Ewidentny błąd tłumacza lub drukarza – w oryginale (zob. poprzedni przypis) jest Est
in Maiore Polonia, czyli w Wielkopolsce.
29
Cyt. za polskim tłumaczeniem – zob. Polska, czyli o położeniu, obyczajach, urzędach i Rzeczypospolitej Królestwa Polskiego, przez Marcina Kromera, Koadjutora i Nominata-Biskupa Warmińskiego. Xiąg dwoje. Przełożył z łacińskiego, notami i życiorysem Autora uzupełnił Władysław
Syrokomla, Wilno 1853, s. 18.
24
25
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universalis, Sebastiana Münstera (1488–1552), wydanego w wielu językach
jeszcze w XVI stuleciu, w tym po łacinie w roku 155030. Podobne poglądy
wygłaszali także: niemiecki duchowny – Johannes Mathesius (1504–1565)31,
włoski lekarz i badacz ludzkiej anatomii – Gabriele Falloppio (1523–1562)32,
czeski literat, historyk, pedagog i jezuita – Bohuslav Balbinus (1621–1688)
w dziele Rozmaitości z historii Królestwa Czech33, poza tym Johann Heinrich
Seyfried (1678–1742)34 oraz Michael Bernhard Valentinus vel Valentini
(1657–1729)35. Za naturalnym pochodzeniem niektórych naczyń ceramicznych znajdowanych w ziemi (część nazywał bowiem urnami) zdawał się też
opowiadać jezuita, kształcący się i nauczający między innymi w Lublinie,
Gabriel Rzączyński (1664–1737). W dziele pod tytułem Historia naturalis
curiosa Regni Poloniae, Magni Ducatus Lituaniae annexarumque provinciarum in
tractatus XX divisa, w rozdziale O rzeczach kopalnych, wśród innych autorów,
przywoływał informacje Długosza oraz słowa Hagendorna, który uważał,
że nie należy odejmować naturze mocy wytwarzania tego rodzaju naczyń36.
Należy odnotować, że Rzączyński odnosił się tam także do znalezisk skamieniałego drewna. Pijar, przyrodnik Remigiusz Ładowski (1738–1798)37
w swojej Historii Naturalnej Królestwa Polskiego pisał, że garnki są dziełem
Sebastian M ü n s t e r, Cosmographia universalis, Basileae 1550, s. 888.
Johann M a t h e s i j, Sarepta oder Bergpostill, Sampt der Jochimssthalischen kurtzen Chroniken,
wyd. Berg und Thallobet, Nürnberg MDLXII, k. 278a.
32
Gabriel F a l l o p p i o, De metallis seu fossilibus tractatus, Venetiis ex officina Ludovici
Avantii, MDLXIX.
33
Bohuslav B a l b i n, Miscellanea historica Regni Bohemiae. Decadis I. Liber I. qui historiam
naturalem complecitur, Pragae 1679, cap. XLIX.
34
Johann Heinrich S e y f r i e d, Neu-aufgelegt- und vermehrte Medulla Mirabilium Naturae,
Das ist: Auserlesene, unter den Wundern der Natur allerverwunderlichste Wunder, Von Erschaffung
der Natur, Himmlischen Firmaments, Sternen, Planeten, und Cometen, als auch dieser sichtbarn Welt,
und des Meers Deßgleichen in Brunnen, Flüssen, Seen, und dem Meer, Auf, an, und in Gebürgen,
Erden, und Insulen: Wie auch, etzlichen Thieren, Bäumen, Früchten und Gewächsen, In Europa, Asia,
Africa, und America, wyd. Hofmann, Nürnberg 1694, s. 463.
35
D. Michael Bernhard V a l e n t i n i, Museum Museorum, oder Vollständige Schau-Bühne
aller Materialien und Specereyen nebst deren natürlichen Beschreibung, Election, Nutzen und Gebrauch
Aus andern Material-, Kunst und Naturalien-Kammern, Oost- und West-Indischen Reiß-Beschreibungen Curiosen Zeit- und Tag-Registern Natur- und Artzney-Kündigern wie auch selbst-eigenen
Erfahrung Zum Vorschub der Studirenden Jugend Materialisten Apothecker und deren Visitatoren
wie auch anderer Künstler als Jubelirer Mahler Färber u.s.w. also verfasset, und mit etlich hundert
sauberen Kupfferstücken unter Augen geleget, wyd. Zunner, Frankfurt a. M. 1704/1714 – cyt. za:
A. A b r a m o w i c z, 1979, s. 21.
36
P. Gabrielis R z a c z y n s k i Soc. Jesu, Historia naturalis curiosa Regni Poloniae, Magni
Ducatus Lituaniae annexarumq, provinciarum in tractatus XX divisa, wyd. Typis Colegii Soc. Jesu,
Sandomiriae 1721, s. 6. Zob. także – Z. F e d o r o w i c z, Fauna Polski w dziełach o. Gabriela Rzączyńskiego T.J. (1664–1737), Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 17 (Memorabilia Zoologica, 16).
37
X. S. P. Ł a d o w s k i, Historia naturalna Królestwa Polskiego, czyli zbiór krótki przez Alfabet
ułożony Zwierząt, Roślin i Minerałów, znajdujących się w Polszcze, Litwie i prowincjach odpadłych.
Zebrana z Pisarzów godnych wiary, z Rękopismów i świadków oczywistych, Kraków 1783 – cyt. za:
J. S k o c z y l a s, dz. cyt., s. 11.
30
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natury. Jeszcze w 1819 r. Friedrich Kruse38 wskazywał zwolenników tego
archaicznego tłumaczenia.
Można się domyślać, że poza sferą ludzi wykształconych, zwłaszcza
na wsiach, takie przekonania były jeszcze bardziej ugruntowane, a może
nawet lepiej rozwinięte. Zapewne z tego ludowego obiegu dostawały się
na karty ksiąg uczonych. W ten sposób najlepiej daje się wytłumaczyć
ich znaczne rozprzestrzenienie geograficzne i czasowe, chociaż ewidentne
jest także czerpanie niektórych wymienionych autorów z innych tekstów
drukowanych i rękopiśmiennych.
Zdarzało się, że właściwą interpretację podawano w wątpliwość. W roku
1582 dr Jan Franke (1545–1617), lekarz i botanik z Kamieńca Ząbkowickiego
na Śląsku, tak pisał o ceramice odkrytej na cmentarzysku kultury łużyckiej
w Gryżycach koło Żagania:
Nie można dokładnie stwierdzić, czy naczynia te są wytworem przenikającego ziemię
ducha natury, czy też przypadkowo powstały. Być jednak może, że w dawnych czasach
w miejscach tych chowano zmarłych, ale jest to chyba bajka.

Godne uwagi jest uzasadnienie tego zjawiska:
Wiadomo bowiem, że jeśli w tym roku z jednego miejsca się coś wykopie, to w następnym
roku takie same przedmioty w tym miejscu można znaleźć39.

Za ludowym pochodzeniem tradycji o rosnących w ziemi garnkach
może przemawiać także wiadomość zapisana przez francuskiego podróżnika Jacques’a Esprincharda (1573–1604), który w 1597 r. przejeżdżał przez
Polskę.
W pobliżu miasta Nakła (Nakou) i Pałuki (Paluki) znajdują się w ziemi garnki zupełnie
wyrobione, i to tak zręcznie niekiedy, że rzekłoby się, iż to palce jakiegoś wybornego rzemieślnika je utoczyły. W całym kraju posługują się tylko tymi właśnie garnkami40.

Bronisław Geremek, który konfrontował cytowany fragment z wiadomościami u Długosza i Kromera, doszedł do wniosku, że podróżnik czerpał
informacje nie z ksiąg, lecz od przygodnych rozmówców41. A. Abramowicz
dopuszczał połączenie obydwu inspiracji42.
O szerokim geograficznym zasięgu podobnych poglądów może świadczyć
fakt, iż wspomniany już Gabriele Falloppio, znany także jako Fallopius,
swoje poglądy o rosnących samoczynnie garnkach wyrażał pod kątem
38
F. K r u s e, Budorgis oder etwas über das alte Schlesien vor Einführung des Christlichen Religion besonders zu den Zeiten der Römer nach gefundenen Alterthümern und den Angaben der Alten,
Leipzig 1819, s. 35.
39
Cyt. za: A. A b r a m o w i c z, dz. cyt., s. 40.
40
Cyt. za: A. A b r a m o w i c z, dz. cyt., s. 37 i B. G e r e m e k, Relacja Jakuba Esprincharda
z podróży przez Śląsk i Małopolskę, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, t. 7, z. 3, 1959,
s. 452.
41
B. G e r e m e k, dz. cyt., s. 438–453.
42
A. A b r a m o w i c z, dz. cyt., s. 37–38.
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tak zwanej Góry Skorupianej – wł. Monte Testaccio w Rzymie (łac. Mons
Testaceus)43, która w rzeczywistości jest gigantycznym, antycznym usypiskiem śmieci, zlokalizowanym pomiędzy Tybrem i Murami Aureliańskimi,
w sąsiedztwie dawnego portu rzecznego. Jeszcze dziś w skarpach tego
ogromnego i nieco dzikiego wzniesienia, dziwnie sterczącego pośrodku
gęstej tkanki miasta, można oglądać wystające fragmenty amfor.
Według informacji Petera Albinusa (1543–1598), profesora w Wittenberdze,
ojca saskiej historiografii, wierzono także, że garnki znajdowane w ziemi
robią karły. Podobne przekonania miały być powszechne u Łużyczan
i w części Marchii44. Ten sam autor wyjaśniał również, że naczynia leżą
głęboko zakopane w ziemi, a jedynie latem, w okresie około Zielonych
Świąt, podnoszą się bliżej powierzchni, na głębokość łokcia.
Nie można zapominać, że zdarzały się także przykłady bardziej racjonalnego podejścia do odkopywanych garnków, choć nie zawsze całkowicie
wyzwolonego spod wpływu tradycyjnych poglądów. Na naczynia ceramiczne znajdowane w ziemi jako na wytwory rąk ludzkich dawniejszych
pokoleń patrzył Leonardo da Vinci45. Trafnie rozpoznał urny ceramiczne
na cmentarzysku z Masłowa na Śląsku mieszkaniec Wrocławia – Jerzy
Uber, opisując je w liście z 1544 r. do Andrzeja Aurifabra. J. Kramarek
zwrócił uwagę, że po odkryciach Ubera stanowisko w Masłowie (dziś
powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie) zyskało swoistą sławę.
Wśród patrycjuszy i mieszczaństwa wrocławskiego zrodziła się moda, aby
raz w roku, w czasie Zielonych Świątek, urządzać wypady do Masłowa,
gdzie za niewielką opłatą miejscowi chłopi wykopywali na pamiątkę urny
i inne zabytki46. Ciekawa zbieżność czasowa owych praktyk z Zielonymi
Świątkami, które pojawiły się również w wierzeniach przytoczonych
przez Piotra Albinusa o rosnących w ziemi garnkach, a także uchwycone
przez etnografów znaczenie wiosennych rytuałów otwarcia sezonu przez
garncarzy ludowych47 pozwalają przynajmniej dopuszczać możliwość, że
XVI-wieczna moda masłowska mogła mieć podłoże związane nie z naukowymi, lecz archaicznymi wyobrażeniami.
Można jeszcze dodać, że również Benedykt Chmielowski (1700–1763)
w Nowych Atenach z 1746 r. przedstawił poprawną interpretację odkopywanych naczyń ceramicznych, przypominając przy okazji wzmiankę Jana
Długosza i naśladującego go Macieja z Miechowa. W rozdziale: Co ktory
ieszcze Kray Polski ma osobliwego, tak pisał o Wielkopolsce:
Zob. przypis 32.
A. A b r a m o w i c z, dz. cyt., s. 21.
45
J. M a t u s z e w s k i, dz. cyt., s. 130.
46
J. K r a m a r e k, dz. cyt., s. 230–232; zob. także A. A b r a m o w i c z, dz. cyt., s. 38–40.
47
Zob. m.in. B. B a z i e l i c h ó w n a, Garncarstwo starosądeckie, „Polska Sztuka Ludowa
– Konteksty”, t. 12, z. 2, 1958, s. 112; D. C z u b a l a, Zwyczaje, obrzędy i wierzenia garncarzy
polskich, „Lud”, t. 58, 1974, s. 190.
43
44
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W Wielkiey Polszcze koło Miasta Srzem znaydują się samorodne w ziemi Garnki według
Długosza y Miechowity: w Prusiech koło Malborka, Elbląga, w Kaszubach, y w Wielkiey Polszcze, koło Ryczywołu y Gębiey wykopuią y wyoruią często trumny iako dzbany w ktorych
kości były z marłych ludźi, Pierścienie &c. w Elblągu ná Cmentarzu, kopiąc fundamenta koło
tych urn, ználezione dzbanki cynowe. O tych tam náczyniach w źiemi ználeźionych rozumieć
potrzeba z Fizykami, że ich natura ludens z sposobney poformowała materyi, albo, że Pogaństwo, tak umarłych veteri more grzebło, á zniemi, likwory, do ktorych passyę mieli żyiąc48.

Trafnej interpretacji dokonał również pod koniec XVIII stulecia polski
przyrodnik i ksiądz katolicki Jan Krzysztof Kluk (1739–1796), kiedy w swoim dwutomowym dziele podręcznikowym pod tytułem Rzeczy kopalnych
osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie i zażycie, wydanym w Warszawie
w 1781 r., napisał:
Wykopane w niektorych mieyscach garki, lub inne naczynia, nie są od natury w ziemi
zrobione, ale są to trunny dawnych Pogan. Poganie bowiem dawni ten mieli zwyczay, ktory
i nasi Sarmatowie zachowywali, że ciało umarłego palili, a popioł włożywszy w naczynie,
grzebli w ziemię49.

Trudniej jest śledzić rozwój wiedzy na temat skamieniałego drewna.
W każdym razie znaczący przełom w tej dziedzinie dokonał się dopiero
w XVII stuleciu, ale daleko – na Wyspach Brytyjskich. W roku 1665 Robert
Hooke (1635–1703), angielski przyrodnik, jeden z największych eksperymentatorów XVII w., opublikował swe dzieło pod tytułem Micrographia,
w którym zamieścił opisy oraz rysunki skamieniałości obserwowanych
pod mikroskopem. Wśród prezentowanych próbek znalazło się także
skamieniałe drewno oraz drewno normalne wykorzystane jako materiał
porównawczy. Hooke doszedł wówczas do wniosku, że spetryfikowane drewno było kiedyś normalnym drewnem, nasączonym przez wodę
cząstkami kamienia i ziemi. Sugerował, że analogiczny proces przeszły
skamieniałości morskie50.
Wróćmy jednak do interpretacji opisów Długosza o rosnących w ziemi
garnkach. Sam A. Abramowicz przytoczył źródła, z których jedno może
wskazywać na dawność podobnych poglądów, dwa inne natomiast dość
Benedykt C h m i e l o w s k i, Nowe Ateny albo akademia wszelkiey scyencyi pełna, Na rożne
tytuły iak ná classes podzielona. Mądrym dla Memoryału, Idiotom dla Nauki, Politykom dla Praktyki,
Melancholikom dla rozrywki erygowana. Częśc wtóra. Ta Część Swiat cały z wszelką sławi ciekawością,
Zwierciadło Geniuszow, z Językow mnogością, Co ich iest na tym Swiecie, iak się rozrodźiły: Zakony,
co się w Pierwszey Części opuściły. To wszystko stáło się wielką pracą y własnym kosztem Autora tu
anigmatè wyrażonego: Imie mi dobrzerzeczon, á Názwisko piane. Tamte mi od Kościoła, te od Przodkow
wlane, [Lwów] 1746, s. 333.
49
X. Krzysztof K l u k, Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie i zażycie,
t. II: O kamieniach w powszechności, o kleynotach, kruszcach, ich kopaniu, i o gornictwie, Warszawa
1781, rozdz. IX, §5, ust. 371, s. 119.
50
Robert H o o k e, Micrographia: or some Physiological Descriptions of Minute Bodies made by
Magnifying Glasses. with Observations and Inquiries thereupon, wyd. Royal Society, London 1665,
obs. XVII.
48
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jednoznacznie wiążą tego typu przekonania z tradycją ludową, a nie wiedzą
uczonych, wyraźnie rozróżniając i przeciwstawiając sobie te dwie odmienne wizje. Pierwszym źródłem jest Chronica Austriae Thomasa Ebendorfera
(1388–1464), w której także jest mowa o rosnących garnkach51. Drugie,
z 1600 r., autorstwa śląskiego lekarza i botanika – Kacpra Schwenckfelta
(1563–1609), nosi tytuł Stirpium et fossilium Silesiae catalogus. Na temat
odkopywanych naczyń ceramicznych zapisano w nim bardzo wyraźnie
co następuje:
Pospólstwo sądzi, że rodzą się w ziemi. Wielu uważa, iż używały ich karły. Wykształceni
domyślają się, że tam niegdyś były pochówki pogan […]52.

Z kolei niemiecki humanista, górnik, metalurg, mineralog i lekarz
– Georgius Agricola (1494–1555) w swoim dziele wydanym w 1556 r.
o górnictwie i hutnictwie, pod tytułem De Re Metallica libri XII zanotował,
że pospólstwo saskie i łużyckie sądzi, iż naczynia rodzą się w ziemi, a turyńskie, że używały ich karły. Sam Agricola twierdził, że były to urny,
w których dawni Germanie chowali swoich spalonych zmarłych53. W świetle
przytoczonych źródeł, bardzo prawdopodobne wydaje się, że i Długosz
czerpał z tradycji ludowej, powtarzając popularne poglądy głęboko tkwiące
korzeniami w przeszłości. Można sądzić, że sięgały one znacznie przed
epokę późnego średniowiecza. W każdym razie chyba w ten sposób ludowa wizja przyrodnicza o pochodzeniu znajdowanych w ziemi naczyń
ceramicznych trafiła do ksiąg uczonych, w których długo koegzystowała
z właściwą interpretacją. Traktowanie naczyń wykopywanych w różnych
miejscach jako kategorii rzeczy kopalnych, czyli fosyliów, na długo zapewniło im miejsce w dziełach właśnie przyrodników.
W kontekście tych rozważań interesujące wydają się zatem różnego
rodzaju poglądy na moc przyrody. Niezwykle sugestywne są w tym przypadku rozważania żyjącego nieco później niż Długosz polskiego przyrodoznawcy i historyka Jana Jonstona (1603–1675) na temat odnawialności
złóż geologicznych. Noszą one wszelkie znamiona teorii z pogranicza
Thomas E b e n d o r f e r, Chronica Austriae, wyd. Waidmannos, Berlini et Turici 1967
(Monumenta Germaniae Historica. Scriptores Rerum Germanicarum. Nova Series, t. XIII). Zob. także
A. A b r a m o w i c z, dz. cyt., s. 19.
52
Caspar S c h w e n c k f e l t, Stirpium et Fossilium Silesiae Catalogus. In quo praeter etymon,
natales tempus; Natura et virescum varijs experimentis assignatur, wyd. David Alberti, Lipsiae
1600, s. 406. Tłumaczenie na j. polski za A. A b r a m o w i c z, dz. cyt., s. 40–41.
53
Georgius A g r i c o l a, De Re Metallica libri XII – quibus Officia, Instrumenta, Machinae,
ac omnia denique ad Metallicam spectantia, non modò luculentissimè describuntur, sed & per effigies,
suis locis infertas, adiunctis Latinis, Germanicisq[ue] appellationibus ita ab oculos ponuntur, vt clarius
tradi non possint. Eiusdem de animantibus subterraneis Liber, ab autore recognitus: cum Indicibus
diuersis, quicquid in opere tractatum est, pulchrè demonstrantibus, Basileae 1556. Zob. także
A. A b r a m o w i c z, dz. cyt., s. 85; K. M a ś l a n k i e w i c z, Georgius Agricola (1494–1555),
„Kwartalnik Historii Nauki”, R. 1, nr 4, 1956, s. 655–683.
51
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tradycyjnych wierzeń i wiedzy naukowej. Te pierwsze należy traktować
jako spuściznę czasów przedoświeceniowych. Wspomniany uczony pisał
w dziele O stałości natury (1632):
Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że minerały mogą się mnożyć. Żyły siarkowe odnawiają się w ciągu czterech lat. Ziemia, z której wybrano saletrę i którą na powrót rzucono do
dołu, po pięciu lub sześciu latach znowu zawiera saletrę. Cesalpino podaje […], że w Indiach
znajduje się góra solna, zwana Oromenum, z której jak kamienie spadają bryły ustawicznie
odradzającej się soli. Toż samo można powiedzieć i o drogich kamieniach. Szczególnie ważne
jest to, co Garzias ab Horto pisze o diamentach […]. Diamenty, które bardzo głęboko w ciągu
długiego czasu powstają we wnętrzu ziemi, na jej powierzchni niemal same się rodzą i kształtują w ciągu dwóch lub trzech lat. W tym samym dole, w którym raz już znalazłeś diamenty,
o ile będziesz kopać po dwóch albo trzech latach znajdziesz je znowu. Toż samo dotyczy
także metali. Na przykład w Korb w Westfalii złoto w ciągu czterech lat na nowo odradza
się w łonie ziemi. W Żaganiu na Śląsku żelazo odradza się w ciągu dziewięciu lat i na nowo
się je wykopuje po tym czasie. Toż samo mówią o wyspie Ilwa na Morzu Tyrreńskim. Wedle
świadectwa Cesalpina […] ziemia pochodząca ze złóż kruszcowych, z której wydarto metal,
po jakimś czasie znowu zmienia się w żyłę kruszcu54.

Jonston przypisywał zatem twórczą rolę przyrodzie, która nie starzała
się i nigdy nie wyczerpywała swoich możliwości. Przekonanie o odnawialności złóż wynikało z prostego rozumowania Jonstona, który pisał:
Przyjmijmy jednak, że pewne części w świecie ulegają niszczeniu, że na ich miejsce nie
przybywają nowe. W wyniku tego dochodziłoby do jakichś nieprawdopodobnych dysproporcji,
za czym niechybnie musiałoby iść zniszczenie55.

Jan Jonston przedstawił powszechną w tamtych czasach i aktualną do
XVIII w. teorię stałego tworzenia się kamieni w głębi ziemi i odradzania
się ich w miejscach wyeksploatowanych przez człowieka. Taka koncepcja
zakładała niezmienność stosunków geologicznych od początków istnienia
świata. Zakładała również, że Bóg w dniach stworzenia położył początki zalążkowe (seminaria principia), które od tamtej chwili stale powstają
z różnych „kompozycji ziemistych” przy udziale „ognia podziemnego”.
„Kompozycje ziemiste” trawione ogniem stanowią jakby płynny roztwór
podziemny, będący zaczynem kamieni zastygłych bliżej powierzchni ziemi
w chłodniejszym otoczeniu. W świetle tej teorii kamień jest traktowany jak
żywy obiekt, który rodzi się, ma swój okres świeżości i rozkwitu, a także
starzeje się, kruszeje, a w końcu umiera56. Także inni autorzy XVII- i XVIIIwieczni twierdzili, że procesy wzrostu kamieni nie zachodziły w sposób
54
Jan J o n s t o n, O stałości natury, przeł. M. Stokowska, wstęp S. Ziemski, Warszawa 1960,
s. 46. Zob. także Johannes J o n s t o n u s, Thaumatographia naturalis, in decem classes distincta, in
quibus admiranda I. Coeli. II. Elementorum. III. Meteororum. IV. Fossilium. V. Plantarum. VI. Avium.
VII. Quadrupedum. VIII. Exanguium. IX. Piscium. X. Hominis, Amsterdami 1632, s. 123.
55
Jan J o n s t o n, O stałości natury…, s. 15.
56
Na temat ludowej wizji wzrostu kamieni, zob. m.in. A. M i a n e c k i, Stworzenie świata
w folklorze polskim XIX i początku XX wieku, Toruń 2010, s. 48–49.
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mechaniczny, lecz reguluje je „duch mineralny” (spiritus mineralis), którego moc jest różna w każdym rodzaju kamienia. Na uwagę zasługują
bardzo zbliżone poglądy wspomnianego już ks. Jana Krzysztofa Kluka,
jedne z najpóźniejszych, bo opublikowane w 1781 r. w podręczniku pod
tytułem Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych, szukanie, poznanie i zażycie.
W paragrafie drugim, zatytułowanym Rzeczy Kopalne czyli się teraz rodzą?
i jak?, zapisał:
Ze się Rzeczy Kopalne ieszcze po dziś dzień niby rodzą i pomnażają, żadney to nie
podlega wątpliwości. Wszystko bowiem, cokolwiek podlega przypadkom, ma trwać statecznie w przyrodzeniu, ma wyznaczony sposób mnożenia się, czyli to ten, czyli ow, a tak się
iednakowość w przyrodzeniu zachowuie, lubo z nieiaką odmianą około Rzeczy Kopalnych,
iak daley obaczemy, ile składu organicznego i życia czułego niemaiących57.

O powszechności tego rodzaju zapatrywań przekonuje fakt powoływania
się przez Kluka na opinie zagranicznych uczonych. Zastanawiając się nad
przebiegiem procesu naturalnego tworzenia, autor pisał:
Ale iak się stają, jak się rodzą?, prawda, nie pozwala przyrodzenie w głębokie swe zaglądać
tajemnice, przecięż cokolwiek domyślać się można58.

Dalej podał jednak bardzo interesującą interpretację: „Srzodki, ktorych
przyrodzenie do tego zażywaią, są Woda, Powietrze i Ogień”59.
Elementy te znajdować się mają głęboko w ziemi. Mimo poprawnej
interpretacji przez Jonstona i Kluka naczyń odkopywanych w ziemi,
w przedstawionych opiniach tych autorów o przyrodzie trudno nie dostrzec
pewnych zbieżności z wyobrażeniami o rodzących się garnkach, wyrażanymi wcześniej między innymi przez Jana Długosza i Piotra Albinusa. Jeżeli
podobna wiara w znaczenie wody, powietrza, ognia i ziemi (elementów
niezbędnych w produkcji garncarskiej) była starsza – a co do tego możemy raczej mieć pewność – to poglądy Długosza na rodzące się w gruncie
naczynia nie były wcale rewolucyjne. Ciężar interpretacyjny należałoby
raczej położyć w tym przypadku na emocje, jakie musiały towarzyszyć
oglądaniu cudu działania natury – oglądania jej w akcie tworzenia.
Zaprezentowane wyżej poglądy Jonstona i innych uczonych, które
w Wieku Rozumu lub u jego progu lokują się na pograniczu wiedzy, wiary, tradycji i wyobraźni, pozwalają w odpowiedni sposób ukierunkować
retrospektywne spojrzenie na stosunek człowieka do substancji i wytworów
pochodzących z łona Matki Ziemi. Pozwalają także inaczej spojrzeć i lepiej
zrozumieć sens przytoczonych słów Długosza o fenomenie samoistnie
57
X. Krzysztof K l u k, Rzeczy kopalnych osobliwie zdatnieyszych szukanie, poznanie i zażycie,
t. I: O rzeczach kopalnych w powszechności, o wodach, solach, tłustościach ziemnych i ziemiach, Warszawa 1781, rozdz. IV, § 2, ust. 131, s. 51.
58
Tamże, rozdz. IV, § 2, ust. 136, s. 53.
59
Tamże, rozdz. IV, § 2, ust. 138, s. 53.
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rodzących się garnków, któremu kronikarz przypisywał charakter ewidentnie przyrodniczy. Tekst ten jest świadectwem tego, że w XV w. żywe
były tradycje embriologii mineralnej, do której najwyraźniej odwoływano
się także w odniesieniu do produkcji ceramicznej. Wydaje się, że uwagi
kronikarza należy odczytywać dosłownie i nie traktować ich wyłącznie
jako reakcji na niezwykłe zjawisko. Można przyjąć, że jego słowa oddają
rozpowszechniony wówczas pogląd, który musiał mieć zresztą znacznie
głębsze korzenie i analogie w postrzeganiu rud, kamieni, minerałów oraz
zapewne innych rzeczy pochodzących z ziemi lub podlegających po prostu
działaniu niewidzialnej siły natury. Uderzają zastosowane przez Długosza
wyrażenia dotyczące cytowanych naczyń, iż „rodzą się w łonie ziemi”
oraz „ich płodność i naturalne rozmnażanie nigdy się nie zmniejszyły”.
Z jednej strony Długosz wyraźnie rozgraniczył moc ziemi i umiejętności garncarza, pisząc o znajdowanych naczyniach, że „rodzą się w łonie
ziemi […], same z siebie, wyłącznie sztuką przyrody, bez jakiegokolwiek
dopomagania ludzkiego”, że „natura sama ukształtowała je w przepiękny
sposób tak, jakby je uformował zdun”. Z drugiej strony zwrócił uwagę na
podobieństwo odkrywanych naczyń i prawdziwych wyrobów rzemieślniczych. Podkreślał przecież, że garnki z ziemi „stworzone są w najróżniejsze
kształty i wielkości, nie inaczej jak gdyby wyrabiane sztuką garncarską”.
W takiej perspektywie garncarz jawi się jako osoba naśladująca naturę,
która oczywiście wcześniej musiała posiadać swą moc. Rzemieślnik, niczym
„alchemik”, potrafi zastąpić naturę i przyspieszyć proces produkcji naczyń
ceramicznych, wykorzystując przy tym glinę, wodę, ogień i powietrze. Sama
glina nabiera w takim ujęciu cech substancji niedojrzałej, zarodka, którego natura nie zdążyła jeszcze przemienić w garnek. W sposób oczywisty
narzuca się tutaj analogia do rud postrzeganych jako embriony rosnące
w ziemi w geologicznym rytmie czasu. Mircea Eliade pisał:
[…] to wszystko, co mieści się w „brzuchu” Ziemi, jest żywe, choć dopiero w stadium
życia płodowego60.

Na skojarzenia z właściwym dojrzewaniem i porodem nakierowują
słowa samego Długosza, który pisał, że znajdowane garnki są „delikatne
wprawdzie i miękkie, gdy tkwią jeszcze w rodzinnym swym gruncie
w ziemi, przecie gdy się je wyjmuje [stają się] szczelne i stwardniałe na
słońcu lub wietrze”.
Takie postrzeganie gliny i naczyń z niej produkowanych wpasowuje
się także w ducha epoki średniowiecza, zwłaszcza w teorie alchemiczne.
Tutaj trzeba zaznaczyć, że wątek przyspieszania czasu nie był obcy również późniejszej kulturze ludowej i pojawia się w niektórych opowieściach
ajtiologicznych, przy czym moc panowania nad czasem (na przykład przy60

M. E l i a d e, Kowale i alchemicy, Warszawa 2007, s. 42.
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spieszanie wzrostu zboża) przysługiwała istotom boskim61. Dlatego moc
garncarza należałoby postrzegać raczej przez pryzmat zależności od istoty
wyższej, nadprzyrodzonej – jej mocy, a sam wypał naczyń jako czynność
wymagającą jej ingerencji. Taki obraz średniowiecznego czy, ogólnie, tradycyjnego garncarza pozwala widzieć w nim zastępcę-asystenta natury,
który potrafił uosobić lub uobecnić jej kreacyjną moc i przyspieszyć czas,
zmieniając glinę w gotowe naczynie przy użycia ognia. Dawało to ceramikowi specjalne kompetencje wykraczające poza główną profesję. Istotne
wydaje się także to, że poglądy Jana Długosza – duchownego, chociaż
miały zapewne korzenie ludowe, de facto nie leżały w sprzeczności z nauką
Kościoła. Bóg był tym, który położył początki zalążkowe wszelkich rzeczy
i stworzeń. To z woli Boga ziemia wszystko rodzi. Ta embriologiczna
koncepcja gliny mogącej samoistnie, bez pomocy ludzkiej, przekształcić się
w naczynie, którą J. Żak nazwał „interpretacją chtoniczną”62, choć, moim
zdaniem, została wyrażona wprost przez średniowiecznego kronikarza,
wymaga oczywiście dyskusji i dalszych badań. Zadziwiające jest, jak głęboko i jak długo w świadomości ludzi tkwiły wyobrażenia o dojrzewaniu
różnych rzeczy znajdujących się w ziemi. Przekonuje nas o tym zupełnie
zaskakujący, ale jakże wymowny fragment w cytowanym już dziele ks.
Krzysztofa Kluka z końca XVIII w., w rozdziale O Rzeczach Zkamieniałych:
W Tykocinie kopano ziemię na sadzawkę: w nieiakiey głębokości pokazały się z ziemi
uformowane trupie głowy, ale wszystkie miękkie, ile że ieszcze do doyrzałey nie przyszły
twardości63.

Podsumowując, należy stwierdzić, że wiele wskazuje na to, iż Jan
Długosz, wspominając o samoczynnie rosnących w ziemi garnkach oraz
drzewach zamieniających się w kamień, czerpał z tradycji ludowej. Mógł
to uczynić, ponieważ wizja ta nie leżała w sprzeczności z nauką Kościoła
i choć zapewne sięgała odległych czasów pogańskich, była łatwa do
chrześcijańskiej reinterpretacji. Zabieg ten w doskonały sposób ilustruje
znaną metaforę Czesława Hernasa obrazującą chrystianizację jako zabieg
szczepienia na wielowiekowym drzewie64.
Nie bez znaczenia musiał być w tym przypadku stosunek do samych
garncarzy, do profesji garncarskiej i ewidentnych analogii w stwarzaniu
oraz kształcie ludzi i naczyń ceramicznych. W spisywanych i badanych
przez etnografów anegdotach, bajkach, a także opowieściach ceramików
znajdujemy echo bardzo starych tradycji, sięgających zapewne średniowiecza. W narracjach tych warto zwrócić uwagę na przekonania uzasadniające
pradawność profesji garncarskiej i należny jej szacunek. Według niektó61
62
63
64

A. M i a n e c k i, dz. cyt., s. 36.
Cyt. za: A. A b r a m o w i c z, dz. cyt., s. 21.
X. Krzysztof K l u k, Rzeczy kopalnych…, t. II, rozdz. IX, §5, ust. 370, s. 119.
C. H e r n a s, W kalinowym lesie, t. 1: U źródeł folklorystyki polskiej, Warszawa 1965, s. 92.
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rych wersji bajek ludowych „pierwszym garncarzem był sam Pan Bóg”,
który ulepił z gliny Adama i Ewę. Stwórca ukazuje się w tym przypadku
jako roztropny garncarz, który szuka odpowiedniej gliny, kopie ją, a potem depcze, wybiera zanieczyszczenia, klusuje i w końcu toczy na kole.
Następnie wypala, najpierw wolnym, potem silniejszym i najsilniejszym
ogniem65. Istotniejsze są jednak starożytne i średniowieczne źródła ikonograficzne oraz pisane. W tradycji chrześcijańskiej pojawia się szczególnie
rozbudowana idea naczynia jako symbolu człowieka. Pamiętajmy, że
szczególnie ludzie chrześcijańskiego średniowiecza odnajdywali w Biblii
źródło wiedzy i prawdy66. W Dziejach Apostolskich św. Paweł porównuje
Boga do garncarza:
Czy garncarz nie ma mocy nad gliną i nie może z tej samej zaprawy zrobić jednego naczynia ozdobnego, drugiego zaś na użytek niezaszczytny?67.

W Apokalipsie wg św. Jana, w obrazie sądu, grzesznicy „jak naczynia
gliniane zostaną rozbici”68. Św. Grzegorz (VI–VII w.) pisał:
Czymże są dusze wiernych, jeśli nie świętymi naczyniami, które przyjmują słowo Boże,
żeby ze swych serc złożyć doskonałą ofiarę życia i modlitwy69.

Wspomniana symbolika pojawia się już w Starym Testamencie, gdzie
w Księdze Jeremiasza czytamy: „Oto bowiem jak glina w ręku garncarza,
tak wy jesteście, domu Izraela w moim ręku”70.
W Księdze Izajasza mowa jest o tym, że bunt przeciw Bogu jest równie
głupi jak bunt garnka przeciw garncarzowi71. W Lamentacjach powstałych
po upadku Jerozolimy w 601 r. p.n.e. czytamy:
Szlachetni synowie Syjonu, cenieni jak czyste złoto, są poczytani za garnki z gliny – robotę
rąk garncarza72.

Podobne skojarzenia znane są także z wczesnochrześcijańskich źródeł
ikonograficznych, w których na przykład w motywie statku załadowaneD. C z u b a l a, M. C z u b a l i n a, Anegdoty, bajki, opowieści garncarzy, Warszawa 1980,
s. 14, 19.
66
J. L e G o f f, Długie średniowiecze, Warszawa 2007, s. 50; M. B r z o s t o w i c z, „Ciało”
wczesnego średniowiecza. Kilka refleksji o ceramice i garncarstwie Słowian, [w:] Świat Słowian wczesnego
średniowiecza, red. M. Dworaczyk, A. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski, Szczecin–Wrocław 2006, s. 414–415.
67
Dz. 9, 21.
68
Ap. 2, 27.
69
Cyt. za – A. K a r c z m a r z e w s k i, Kultowa funkcja naczyń ceramicznych, [w:] Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych. Materiały
z konferencji – Rzeszów, 21–23 IX 1993, red. A. Gruszczyńska, A. Targońska, Rzeszów 1994,
s. 309.
70
Jr. 18, 1–6.
71
Iz. 29, 16; 45, 9.
72
Lm. 4, 2.
65
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go amforami z siedzącym na jego dziobie gołębiem trzymającym gałązkę
oliwną przedstawiony został obraz Kościoła prowadzonego przez Ducha
Świętego, wiozącego naczynia Boże (wiernych) ku brzegom wieczności.
Zbieżne z tym znaczenie posiadają amfory wyryte na kamieniach nagrobnych w rzymskich katakumbach. Odnoszą się one do nowotestamentowej
symboliki człowieka jako naczynia łaski73. Widać więc, że w Biblii i kulturze
chrześcijańskiej naczynie często symbolizowało człowieka – dlatego jego
rozbicie kojarzono ze śmiercią i zniszczeniem74. Barwną ilustracją XVI-wiecznych, a więc bliskich czasom Długosza, poglądów, wskazujących na
analogię stworzenia człowieka i naczynia z gliny, jest satyryczny wiersz
Marcina Bielskiego:
Przed wszystkiemi rzemiosły garncarze wygrali, Boga starszego mistrza w swym cechu
wybrali, bo z tejże materyi Bóg człeka sposobił, z którego garncarz piec działa i garnce wyrobił75.

Za ludowym (dotyczącym szerszej grupy społecznej), a nie naukowym
(odnoszącym się do wąskiego grona osób) pochodzeniem poglądów na
rosnące garnki przemawia także podane przez Długosza źródło informacji. Według zacytowanego fragmentu z XI księgi Roczników poseł księcia
Ernesta Żelaznego miał się dowiedzieć o tej osobliwości kraju Polaków od
rycerza polskiego Warszewskiego, którego utożsamia się najczęściej z Janem
Warszewskim herbu Nałęcz, znanym spod Grunwaldu. Jan Długosz, jak
zauważa J. Wyrozumski, przy pisaniu swego dzieła życia „studiował
wszystkie dostępne mu źródła polskie i obce. Luki w informacjach starał
się uzupełniać domniemaniem, a nierzadko wiedzą o współczesnych sobie
realiach. Czerpał też obficie z żywej tradycji ustnej, jakiej nosicielem był np.
jego ojciec Jan, rycerz spod Grunwaldu, ale także inni napotykani rycerze”76.
Jest jeszcze jedna wskazówka. Obydwa opisane przez Długosza fenomeny, a więc rośnięcie w ziemi garnków oraz przemienianie się drzew
w kamień, dzieją się w stosunkowo krótkim czasie. Co prawda, garncarz
szybciej może wyrobić naczynia niż sama natura, jednak i tak cały proces
nie jest zbyt długi. Ze słów rocznikarza jasno wynika, że kamienienie
drewna zachodzi w ciągu kilku lat. Natomiast samoczynny wzrost naczyń
próbuje on rozpatrywać w kontekście prac rolniczych:
[...] ich płodność i naturalne rozmnażanie nigdy się nie zmniejszyły, choć ziemia nie
poruszana traci na żyzności.
A. K a r c z m a r z e w s k i, dz. cyt., s. 309.
Zob. np. Jr. 13, 12–14; 19, 10–11.
75
Cyt. za: I. C h r z a n o w s k i, Marcin Bielski. Studyum literackie, Warszawa 1906, s. 231;
M. K w a p i e n i o w a, Organizacja produkcji i zbytu wyrobów garncarskich w Krakowie w XIV–
XVIII w., [w:] M. Kwapień, J. Maroszek, A. Wyrobisz, Studia nad produkcją rzemieślniczą w Polsce,
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1976, s. 40 (Studia i materiały z historii kultury materialnej, 51).
76
J. W y r o z u m s k i, dz. cyt., s. 157.
73
74
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To właśnie przedstawienie opisanych osobliwości przyrodniczych nie
tylko na osi czasu linearnego – historycznego (wydarzenia roku 1416),
ale także w cyklicznym czasie natury77, do której nawiązywał również
kalendarz rolniczy, przemawia raczej za ludową genezą przytoczonych
przez Długosza poglądów.
Tylko tego rodzaju źródło wyobrażeń na temat garnków rodzących
się w ziemi – ludowe, rozproszone, mogło zapewnić im taką popularność
w średniowieczu i czasach nowożytnych, również w dziełach naukowych.
W takim ujęciu traci na aktualności opinia Piotra Chmielowskiego, autora
Historii literatury polskiej od czasów najdawniejszych do końca wieku XIX, zamieszczona w rozdziale o znamiennym tytule: Mrok i zastój. Pierwsze ślady
odrodzenia ducha i literatury narodu:
[...] nauka [w Polsce] nie tylko nie zasilała się nowymi zdobyczami, osiągniętymi na zachodzie Europy, ale postradała resztki krytycyzmu, jakie jeszcze w poprzedniej epoce istniały.
Oprócz uczonych w Prusiech pochodzenia niemieckiego (Langnich, Braun i in.) w Polsce byli
tylko zbieracze, kompilatorzy, erudyci bez smaku i zmysłu krytycznego. Najznakomitszym
spomiędzy nich był jezuita Gabriel Rzączyński (†1737), autor dwóch obszernych tomów po
łacinie napisanych, a historii naturalnej kraju naszego poświęconych. Zbiór to bardzo cenny,
jako zbiór, lecz zupełnie niekrytyczny. Urny np. wykopane z ziemi autor uważał, jak Długosz,
za produkty natury, jak wszelkie kruszce78.

Przedstawiona interpretacja passusów z Roczników Jana Długosza dotycząca osobliwości przyrody wymagała przyjęcia tezy o istnieniu jakby
dwóch obiegów kultury: ludowego i naukowego. Należy zaznaczyć, że
niektórzy uczeni sprzeciwiali się takiemu podejściu, gdyż wiąże się ono
– ich zdaniem – z funkcjonowaniem obok siebie dwóch nieprzystających
światów kultury79. Zdarzają się więc wśród badaczy i tacy, którzy gotowi
są zunifikować pod względem patrzenia na świat wszystkie grupy społeczne, etniczne, religijne, zawodowe, zwłaszcza żyjące w jednym czasie.
Nawet dziś, w okresie globalizacji, jest to stan nieosiągalny. Nie ulega
jednak wątpliwości, że na terenie Europy Środkowej późnego średniowiecza, nie mówiąc już o okresie poprzednim, życie toczyło się w ramach
nawet kilku nurtów kulturowych, nie były to jednak kultury wzajemnie
nieprzekładalne i hermetyczne.

Na temat postrzegania i badania czasu – zob. m.in. S. I w a n i s z e w s k i, Archeologia czasu, [w:] Przeszłość społeczna. Próba konceptualizacji, red. S. Tabaczyński, A. Marciniak,
D. Cyngot, A. Zalewska, Poznań 2012, s. 273–283.
78
P. C h m i e l o w s k i, Historya literatury polskiej od czasów najdawniejszych do końca wieku
XIX, t. 1: Od czasów najdawniejszych do wystąpienia Mickiewicza, Lwów–Warszawa 1914, s. 417.
79
Zob. uwagi – K. P i ą t k o w s k i, Symbol i obraz, [w:] Kultura archaiczna w zwierciadle
wyobrażeń, słów i rzeczy, red. H. van den Boom, A. P. Kowalski, M. Kwapiński, Gdańsk 2000,
s. 71–79.
77
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ABSTRACT
Marcin Piotrowski
OF POTS GROWING IN THE SOIL AND TREES MORPHING INTO STONES.
THE REINTERPRETATION OF TWO PASSUS OF THE „ANNALS”
OF JAN DLUGOSZ (JOHANNES DLUGOSSIUS)
Jan Dlugosz (1415–1480), otherwise known as Johannes Dlugossius, a Polish historian,
brought forth some interesting records of environmental nature in his masterpiece Annals of
the famous Kingdom of Poland (Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae) in which he manifested
his personal opinion about pots growing in the land of Wielkopolska (Greater Poland) as well
as trees morphing into stones that coul be found in the land of Belz and Chelm. The former
phenomenon was observed in the fields of the village of Nochowo, presently situated in Srem
poviat and in the village of Kozielsko in Wagrowiec poviat. The latter was to be somewhat
typical of forests, fields and dense coniferous forests around Potylicze, presently in Ukraine,
in Lviv and Zolkiev region as well as around Hrebenne, presently in Lublin province in Tomaszow poviat and in the fields of the village of Prusie in Podkarpacie province in Lubaczow
poviat. Such information put forth in Chorographia (greek: chorion – area or choros – boundary)
was intentional, as this part deals with the description of the world, Europe, Slavonic countries
and Poland – with the delineation of its borders, general characteristic of its main lands, cities,
rivers, mountains, lakes and inhabitants. Furthermore, fairylike stories of mankind and Poles
were incorporated as well. Some information about pots growing in the soil was also brought
forth in another part of the Annals in the XI chapter.
One of the chapters of Chorographia titled Two peculiar things in the polish country contains
the following: “Two peculiar things that are so wonderful in the polish land, the more amazing that Solinus, who has described all other peculiarities of the world he spotted, does not
mention them though they deserve to be included due to rarity and for the fact that they are
the work of the omnipotent nature and no inferior to other wonders. One peculiarity being out
in the fields of the village of Nochowa near the town of Srem in Poznan Diocese as well as in
the village of Kozielsko near the town of Lekno in Palucki poviat is that pots are born in the
bosom of the nature by themselves, with no human help, of all kinds and shapes similar to the
ones used by people, fragile and soft when in the soil but they harden and become watertight
when out in the open. They are created in different sizes and shapes as if by the art of pottery
making. What I find even more intriguing is that their fertility and natural propagating has
not declined though the soil not cultivated loses its fertility.
Another peculiarity is that pines in the forests, fields and dense coniferous forests near
the villages of Potylicze, Hrabienie and Prosno in the land of Belz and Chelm in the Chelm
Diocese are vested with such strange nature and property that any part of them, even a branch
which is cut off or broke off or even a whole pine that is cut morphs into flint after some
years with all qualities of flint- when hit it sparks while preserving its original size and shape
when cut off while retaining the properties and qualities of stone.”
Dlugosz came back to this issue one more time in the chapter XI depicting the story
how king Wladyslaw Jagiello had the field in the village of Nochow (Nochowo) dug up in
his presence in order to prove to an Austrian Duke the authenticity of pots being born naturally in Poland. In the chapter titled Polish Queen Anna is passing away. The soil in the village of
Nochów yields pots by itself due to its unusual natural properties, he noted “The King set out from
Wschow to Srem where he was met with an envoy from his relative Austrian Duke Ernest.
During their private talk, the duke wanted to find out whether it was true what he had heard
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from Warszewski, a polish knight, that different kinds of pots were produced naturally with
no human help in a certain area. Having a lot of doubts and not trusting such tale while
wanting to get to the truth and get to know the nature and its properties, Duke Ernest sent
a knight to witness this phenomenon. Therefore, desiring to clear the duke of his doubts, King
Wladyslaw proceeded to the village of Nochow, between the towns of Srem and Koscian and
had the soil dug up in different places in his own presence. Indeed, a lot of pots of different
sizes and shapes were found and the nature itself shaped them in such an amazing fashion
as if it had been done by a potter maker. Duke Ernest’s envoy observed that proceeding with
more and more interest, even more so when he was informed by the king that polish soil
yielded that strange peculiarity of nature not in one place but in a few others. The king had
the envoy take a few different pots of different shapes in order to prove the authenticity of
that event to the duke. These pots are brittle and delicate when taken out from the soil, but
they harden when out in the open and are fitted for household use.”
These quoted passus from Dlugosz’s Annals when examined in the context of the culture
of the Middle Ages while taking into account the mentality of people of that age reveal strikingly odd state of consciousness and knowledge in the 15th century. Unfortunately, nowadays
these excerpts have been used as mere historical curiosity or inserted into the works devoted
to the history of archeology or geosciences. So far, their main purpose in both scientific and
popular science literature has been to expose deep roots of these fields of knowledge. Let me,
however, clarify one thing: the similarity of extracting pots growing in the soil and archeological digs is only on the surface, therefore, it is unwarranted. What is essential, though, is
what the people taking part in this event had in mind, and according to Dlugosz’s tale, they
did not intend to uncover traces of the past. For a long time Długosz has been credited for
inventing the whole concept of pots growing in the soil. However, such a concept similar to
Dlugosz’s had existed in Europe as some facts prove it. In Poland in the 17th century as well
as in Germany even in the 19th century according to German scholar in the field of ancient
history Johanna Mestorf (1828–1909) the notion of growing pots was presented by writers as
peculiarities of the nature. Some scientists could not declare their stance univocally. It also
applied to other objects excavated from underground. It might be deduced that apart from
well-educated people such concept was deeply rooted, even more so in rural areas, therefore,
such folk stories could be found in scientific papers. This is the best explanation of both geographical and temporal widespread popularity of the notion although it is clear some writers
copied other writers from different texts either printed or handwritten.
It is more difficult to trace back the development of the knowledge of fossil trees or petrified
wood. In any case, a major breakthrough was initiated in the 17th century in Great Britain by
Robert Hooke (1635–1703), an English life scientist and one of the greatest experimentator, who
published his work titled Micrographia in 1665, in which he placed the description and sketches
of petrified wood observed under the microscope. Among many presented specimens he put
forth an example of petrified wood and a living tree as reference material. Hook concluded
that petrified wood was once normal wood before buried by sediment. He suggested similar
process happen to sea fossil.
To sum up, what needs to be emphasized is the fact that Dlugosz mentioning pots being
produced in the soil naturally and trees morphing into stone took and enhanced such stories
from folk tradition and stories. He could do it as such notions were not inconsistent with the
Church teaching and despite these stories having been in circulation in oral narrative since
ancient pagan times, they were easy to reinterpret in accordance with the Christian values.
Such operation is easily illustrated by a famous Czeslaw Hernas’s metaphor depicting Christianization as a procedure of grafting a centuries-old tree illustrates.
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Eugeniusz Hanejko
Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

POWINNOŚCI DOMINIALNE MIESZCZAN MIAST
ORDYNACJI ZAMOJSKIEJ W XVII–XVIII WIEKU

Zagadnienie powinności mieszczan miast prywatnych interesowało
historiografię od dawna. Charakteryzowane były albo powinności jednego
ośrodka miejskiego, albo miast na terenie jednostki administracyjnej. W tym
drugim przypadku wyróżniają się badania Jakuba Goldberga o miastach
ziemi wieluńskiej i Tomasza Opasa o miastach województwa lubelskiego1. Szerzej o powinnościach miast prywatnych w ziemiach przemyskiej
i sanockiej pisał Jerzy Motylewicz2.
Przedmiotem moich rozważań są powinności mieszczan 10 miast
Ordynacji Zamojskiej, której terytorium należało do ziemi lubelskiej i powiatu urzędowskiego, ziemi chełmskiej, ziemi przemyskiej oraz do województwa bełskiego3. Przy ich analizie wykorzystałem przede wszystkim
inwentarze miast, edykty i dekrety ordynatów w sprawie powinności,
a także zachowane stosunkowo dobrze księgi miejskie. Interesującymi
źródłami są także kontrakty dzierżawne, jednak zawarte tam informacje
należy wykorzystywać bardzo ostrożnie, gdyż niejednokrotnie wpisywano
do nich intencje zarządu Ordynacji albo jego zalecenia, do których dzierżawcy nie zawsze się stosowali.
Powinności miast na rzecz dziedziców były obowiązkiem świadczeń
dominialnych. Wynikały one z prawa pełnej własności, którą miał dziedzic
do gruntów do momentu utworzenia miasta. Obowiązek ten powstawał
z chwilą erekcji miasta i często był zatwierdzany przywilejami lokacyjnymi oraz dodatkowymi przywilejami potwierdzanymi przez dziedziców.
1
J. G o l d b e r g, Stosunki agrarne w miastach Ziemi Wieluńskiej w drugiej połowie XVII
i w XVIII w., Łódź 1960; T. O p a s, Powinności na rzecz dziedziców w miastach szlacheckich województwa lubelskiego w drugiej połowie XVII w. i w XVIII wieku, „Rocznik Lubelski” 1971, t. XIV.
2
J. M o t y l e w i c z, Miasta Ziemi Przemyskiej i Sanockiej w drugiej połowie XVII i XVIII
wieku, Przemyśl–Rzeszów 1993, s. 53.
3
Zamość, Kraśnik, Tarnogród, Szczebrzeszyn, Goraj, Turobin, Tomaszów, Janów,
Krzeszów, Józefów.
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Polegał on na uiszczaniu czynszów od domów, działek siedliskowych,
pól uprawnych oraz od wykonywanego zawodu. Czynsze uiszczane były
w pieniądzu, w naturze oraz robociźnie.
Z końcem XVII w. dziedzice przejęli także większą część dochodów
należących dawniej do miast, między innymi targowe, grobelne, brukowe
oraz dochody z propinacji.
Specyficznym obowiązkiem mieszczan miast Ordynacji Zamojskiej były,
oprócz powinności znanych z innych miast prywatnych, także różnorakie
opłaty i obowiązki wynikające z funkcjonowania administracji ordynackiej
oraz funkcjonowania twierdzy zamojskiej i jej garnizonu wojska.
Cezury niniejszych rozważań obejmują lata 1676–1772. Przy czym
pierwsza data oznacza objęcie Ordynacji przez Marcina Zamoyskiego,
IV ordynata, druga – pierwszy rozbiór Polski, w którym znaczna część
Ordynacji znalazła się w zaborze austriackim.
Wszystkie powinności miast Ordynacji Zamojskiej świadczone na rzecz
dziedziców możemy podzielić na:
1. Czynsze z działek siedliskowych, ogrodów oraz roli.
2. Opłaty związane z wykonywaniem zawodu (sfera wytwórczości,
handlu i usług) oraz posługi.
3. Robocizny – szarwarki oraz pańszczyzna.
4. Dochody przysługujące miastom – przejęte przez dziedziców (targowe, grobelne, mostowe oraz dochody z propinacji).
5. Powinności związane z funkcjonowaniem Ordynacji (opłaty na urzędników i instytucje, m.in. na delegatów na elekcje, Trybunał Zamojski).
6. Powinności związane z utrzymaniem twierdzy zamojskiej i jej garnizonu.
7. Opłaty nadzwyczajne.
CZYNSZE Z DZIAŁEK SIEDLISKOWYCH, OGRODÓW ORAZ ROLI
Podstawowym obowiązkiem uiszczanym przez mieszkańców miast
na rzecz dziedziców był czynsz związany z posiadaniem i użytkowaniem
nieruchomości, który mieszczanie ze wszystkich miast Ordynacji regulowali raz do roku na św. Marcina. Powinność tę uiszczali w postaci opłat
bądź opłat i danin w naturze. Powinność ta, wynikająca z renty gruntowej,
zawarta była w dokumentach lokacyjnych miast i miała być głównym
dochodem dziedzica, jednakże już w wieku XVIII stanowiła skromną jego
część. Z tego też powodu kolejni ordynaci obciążali miasta nowymi powinnościami w postaci różnorakich opłat, danin w naturze oraz robocizny4.
4

T. O p a s, dz. cyt., s. 121–122.
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Wymiar powinności, o których mówimy, był zróżnicowany dla
wszystkich 10 miast. W poszczególnych miastach renta gruntowa ściągana była albo w postaci opłat, tak jak to było w Zamościu, Janowie,
Kraśniku i Józefowie5, albo w postaci opłat i danin, tak jak w Turobinie,
Szczebrzeszynie, Tarnogrodzie, Goraju6. Także mieszczanie tomaszowscy
do roku 1679 za nieruchomości wnosili opłaty i daniny7.
Opłaty za place i ogrody w większości miast utrzymywały się przez
cały omawiany okres na bardzo niskim poziomie i wynosiły od kilku
do kilkunastu groszy. Za pola uprawne opłata była znacznie wyższa
i wynosiła za łan od kilkudziesięciu groszy do kilkudziesięciu złotych.
W Zamościu opłata za dom w mieście wynosiła 6 gr, zaś na przedmieściu
4 gr8. Podobnie w Tarnogrodzie w roku 1671 za domy w Rynku płacono
10 gr, na innych ulicach 6 gr. Na Targowisku płacono 9 gr. Za plac zasiedlony przez Żydów wnoszono opłatę 10 gr oraz dodatkowo płacono 2 zł
„od żydostwa”. Za Żydów komorników opłatę w wysokości 25 zł rocznie
wnosiła gmina żydowska9. Mieszczanie i przedmieszczanie tarnogrodzcy nie
uiszczali czynszu za nieruchomości w postaci danin w naturze. Takie same
opłaty obowiązywały mieszczan tarnogrodzkich prawie 100 lat później10.
Także mieszkańcy Janowa wnosili za nieruchomości dość niskie opłaty.
Za plac rynkowy płacili 12 gr, zaś za place leżące przy innych ulicach od
4 do 8 gr11. Wysoka opłata obowiązywała mieszkańców Janowa za pola
uprawne, bo aż 30 zł za łan12. Podobnie jak w innych miastach Ordynacji
Żydzi janowscy wnosili dodatkowe opłaty – za plac 2 zł i od Żyda komornika 1 zł13. Trochę większe opłaty w ramach tej powinności wnosili
mieszkańcy Kraśnika. Za plac rynkowy płacili – 15 gr, przy innych ulicach
po 11 gr, zaś przy murze po 24 gr14. Jak już wspomniałem, mieszkańcy
Szczebrzeszyna, Turobina i Goraja oprócz opłat za nieruchomości uiszczali
powinność w naturze. I tak mieszkańcy Turobina płacili w roku 1715 za
place w Rynku i przyległych ulicach 5 gr, przy ulicach oddalonych od
Rynku po 4 gr, ale każdy mieszczanin i przedmieszczanin z uprawianego
5
Tamże, s. 125; Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), ks. 73, 74, 75, Księgi
miasta Zamościa (dalej: KmZ), passim; APL, Archiwum Ordynacji Zamojskiej (dalej: AOZ),
sygn. 275, Inwentarz klucza józefowskiego 1754, k. 33v.
6
APL, AOZ, sygn. 258, Inwentarz klucza gorajskiego 1768, k. 2–35v; sygn. 597, Inwentarz
klucza turobińskiego 1754, k. 4–5; sygn. 563, Inwentarz miasta Tarnogrodu 1762, k. 10v–13.
7
Tamże, sygn. 1594, k. 1–13; sygn. 5648, luźny; sygn. 576, k. 8.
8
Przywilej lokacyjny Zamościa z 1680 r., opr. R. Szczygieł, Lublin 1980.
9
APL, AOZ, sygn. 71, Inwentarz miasta Tarnogrodu 1671, s. 2, 5, 16.
10
Tamże, sygn. 561, 562, 563, 564, 565, Inwentarze m. Tarnogrodu z lat 1756, 1760, 1762,
1764, 1765, passim.
11
Tamże, sygn. 270a, Inwentarz klucza janowskiego 1775, k. 1–5.
12
Biblioteka im. H. Łopacińskiego w Lublinie (dalej: BŁ), rkps 1285, k. 13.
13
Tamże, k. 14.
14
T. O p a s, dz. cyt., s. 123.
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półłanka musiał oprócz tych opłat oddać 5 korców owsa, 1 kapłona i 16
jaj. Żydzi turobińscy wnosili dodatkową opłatę za place, która wynosiła
1 zł15. W takiej samej wysokości opłaty i daniny obowiązywały mieszkańców Turobina przy końcu omawianego okresu16. Równie niskie opłaty
za nieruchomości wnosili mieszczanie gorajscy. Opłaty za place i ogrody
w roku 1726 wynosiły tam po 6 gr, za ćwierć pola uprawnego płacono
8 gr, Żydzi gorajscy płacili dodatkowo za plac 2 zł i od komornika po 1 zł,
ale mieszczanie i przedmieszczanie w tym mieście z uprawianego ćwierć
łanu oddawali oprócz opłaty tzw. osep i spasne, które wynosiło: ½ korca
żyta, ćwierć miary gorajskiej owsa oraz kury17.
Powinności z tytułu renty gruntowej w Szczebrzeszynie były bardziej
zróżnicowane niż w pozostałych miastach. Nie ulegały one w omawianym
okresie większym zmianom. Znaczne różnice występowały w opłatach tak
w mieście, jak i na przedmieściach. Podstawowa opłata za place w Rynku
oraz na Starym Mieście wynosiła 15 gr. Mieszkający za Bramą Zamkową
oraz przy parkanie płacili za plac 10 gr (czynsz „parkanników” szedł na
potrzeby miasta). Oprócz opłat mieszkańcy Szczebrzeszyna oddawali
także czynsz w naturze, który wynosił: z placu rynkowego oraz z placu
na starym mieście 1 korzec owsa. Na przedmieściach opłaty oraz daniny za pola uprawne były bardziej zróżnicowane i zależały od położenia
pola i jego urodzajności. Za ćwierć łana płacono od 10 zł do 20 zł (była
to największa oplata za 1 łan pola uprawnego w Ordynacji) i oddawano
w zależności od położenia pola od 2 ćwierci owsa do 1 korca, 2 ćwierci
i jednej miarki oraz jednego kapłona. Suma należności za nieruchomości
z miasta Szczebrzeszyna oraz jego przedmieść w roku 1764 wyniosła:
2135 zł 25 i ½ gr, 123 korce 3 i ½ ćwierci owsa oraz 192 kapłony18.
Mieszczanie tomaszowscy do roku 1679 za nieruchomości płacili czynsz
w pieniądzu oraz składali daniny. Za domy rynkowe w tym mieście płacono 5 gr, zaś za domy przy innych ulicach i na przedmieściach 4 gr. Za
1 łan pola uprawnego mieszkańcy tego miasta płacili grzywnę „bieżącej”
monety i oddawali korzec owsa, 2 kapłony, 2 sery oraz tuzin jaj19.
Jednakże w roku 1679 ordynat Marcin Zamoyski zamienił mieszczanom
tomaszowskim daniny na odrabianie pańszczyzny. Od tej pory opłata za
APL, AOZ, sygn. 578, Inwentarz klucza turobińskiego 1713, k. 6–9, 20v–21.
Tamże, sygn. 579, Inwentarz klucza turobińskiego 1754, k. 1–5.
17
Tamże, sygn. 251, Inwentarz klucza gorajskiego 1726, k. 5–6v, 11; sygn. 253, Inwentarz
klucza gorajskiego 1738, k. 12–13v, 16v; sygn. 258, Inwentarz klucza gorajskiego 1768, k. 2–3v.
18
Tamże, sygn. 55, Inwentarz włości szczebrzeskiej 1667, s. 34; sygn. 59, s. 3–7, 12–13;
sygn. 535, k. 315–319.
19
Przywilej lokacyjny miasta Tomaszowa został wydrukowany przez J. P e t e r a w pracy
Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947. Treść jego znana jest także z wielu dokumentów znajdujących się w Archiwum Państwowym w Lublinie w zespole Archiwum Ordynacji
Zamojskiej.
15
16
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domy i place była zryczałtowana dla całego miasta i wynosiła 1000 zł
rocznie (była to największa opłata za domy i place miejskie w Ordynacji),
a za daniny w naturze mieszkańcy Tomaszowa odrabiać mieli pańszczyznę. Za 1 łan pola uprawnego mieszczanie Tomaszowa płacili około 9 zł20.
We wszystkich miastach Ordynacji dodatkowe opłaty za domy i place
wnosili Żydzi. Była to opłata za tzw. żydostwo, która wynosiła dla Żydów
gospodarzy posiadających place zabudowane 2 zł oraz od rodzin Żydów
komorników po 1 zł. Czasem opłatę zryczałtowaną za komorników żydowskich płaciły kahały miast. Tak było w Tarnogrodzie. W roku 1671 opłata
ta wynosiła 25 zł, zaś w 1765 r. – 120 zł, co niewątpliwie wiązało się ze
znacznym wzrostem ilości mieszkańców tej nacji w mieście21.
W wieku XVIII Żydzi zamieszkujący Tomaszów musieli także dopłacać do złożonej za nieruchomości kwoty ryczałtowej 1000 zł dodatkową
opłatę za place i domy wykupione od chrześcijan. Ta dodatkowa opłata
wynosiła około 100 zł22.
POWINNOŚCI ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM ZAWODU
Specjalne opłaty uiszczali na rzecz Ordynacji rzemieślnicy i kupcy
z miast ordynackich. Podzielić je można na opłaty od zawodu, opłaty od
jatek, kramów, od sztuki sprzedanego towaru, a także daniny w naturze.
Już samo założenie cechu było przedsięwzięciem dość kosztownym. Jak
dowiadujemy się z zapisu testamentalnego założyciela cechu garbarzy
spisanego w Zamościu w roku 1699, musiał on zapłacić za to przedsięwzięcie aż 800 zł23.
Wielkość opłat z poszczególnych cechów w miastach Ordynacji zależała
od rodzaju rzemiosła oraz od ilości skupionych w nich rzemieślników.
Opłaty i daniny w naturze na przestrzeni badanego przeze mnie okresu
wykazują tendencję wzrostową. Widać to wyraźnie w drugiej połowie
XVIII w. Można także zaobserwować zamianę danin w naturze na opłaty,
co niewątpliwie świadczy o rozwoju gospodarki rynkowej. Doskonale ta
sytuacja daje się zilustrować na przykładzie powinności rzemieślników
tomaszowskich. Gdy w latach 1721–1726 poszczególne cechy z tego miasta
oddawały: kowalski – 200 kop gwoździ, garncarski – 4 kopy garnków,
bednarski – 10 beczek, tkacki – każdy majster wyrabiał 1 półsetek płótna,
20
APL, AOZ, sygn. 1594, k. 1–13; tamże, sygn. 575, Inwentarz klucza tomaszowskiego
1766, k. 2–2v.
21
APL, AOZ, sygn. 72, Inwentarz osiadłości miasta Tarnogroda 1674, s. 1–8, 33–34; tamże,
sygn. 565, Inwentarz Tarnogroda miasta… 1765, k. 2–12.
22
APL, Księgi miasta Tomaszowa (dalej: KmT), ks. 3, k. 62; ks. 5, k. 9–10, 65–65v; ks. 10,
k. 125.
23
APL, KmZ, ks. 27, k. 411–413.
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zaś szewski i kuśnierski oddawały darmowo 30 par butów i jeden kożuch
na rzecz twierdzy zamojskiej, to w roku 1766 oprócz cechów tkackiego,
szewskiego i kuśnierskiego pozostałe wnosiły opłaty24. Jeżeli Ordynacja
potrzebowała na własne cele większej ilości produktów rzemieślniczych,
wówczas cechy z poszczególnych miast zobowiązane były do wykonywania
dodatkowych prac za ustaloną przez Ordynację odpłatnością. Inwentarz
Tomaszowa z roku 1726 mówi, że szewcy z tego miasta zobowiązani byli
do robienia butów z pańskiej skóry (ponad ustalone 30 par, które robili
za darmo), za które płacono im: od jednej pary butów długich po 15 gr,
zaś za trzewiki po 12 gr. Tkaczom za dodatkowe półsetki płótna płacono:
za lniany 3 zł, za konopny 2 zł i za zgrzebny 1 zł 6 gr. Bednarze robiący
beczki z powierzonego im drewna mieli wyznaczoną cenę – za beczki na
kapustę otrzymywali po 24 gr za sztukę, za tzw. sypanki po 12 gr, za cebry
po 8 gr, zaś za konwie po 3 gr25. Sukiennicy tomaszowscy musieli robić
sukna z powierzonej im przędzy26. W roku 1717 tomaszowscy garncarze
zobowiązani byli wyrobić także na potrzeby Ordynacji 16 kop kafli, które
pokryli szkliwem27. Podobnie rzemieślnicy z pozostałych miast ordynackich
wnosili opłaty i daniny od wykonywanego zawodu oraz przymuszani
byli do dodatkowych prac na rzecz Ordynacji. Inwentarz Goraja z roku
1726 mówi, że: cech kowalski wnosił opłaty w wysokości 12 zł, bednarski
– 8 zł, garncarski – 8 zł. Największą opłatę wnosił cech sukienników i pończoszników, bo aż 60 zł. Tak wysoka opłata wynikała z liczby pracujących
w tym cechu mistrzów, było ich aż osiemdziesięciu. Rzeźnicy gorajscy
także w tym czasie obciążeni byli znacznymi powinnościami. Oprócz tzw.
łopatczanego, które przyłączone było do arendy, oddawali 2 kamienie łoju
i 4 ćwierci mięsa wołowego. Oprócz tego „do myślistwa pańskiego” oddawali corocznie 100 kop nóg baranich. Cechy gorajskie zobowiązane były
także do wykonywania dodatkowych prac za określoną przez Ordynację
odpłatnością28. We wszystkich miastach największe opłaty wnosili rzeźnicy
żydowscy. Opłaty te nazywały się knotowym i łojowym. W Tomaszowie
opłata ta w roku 1767 wynosiła: 15 zł knotowego oraz 120 zł łojowego29.
W Tarnogrodzie w roku 1765 łojowe wynosiło 130 zł30, zaś w Turobinie
w 1740 r. rzeźnicy płacili łojowego 20 zł31.
24
APL, AOZ, sygn. 575, k. 12–13, 57v–59; sygn. 576, k. 8–8v; sygn. 573, k. 2–2v; sygn.
1424, k. 3–3v; sygn. 1096, k. 101.
25
APL, AOZ, sygn. 575, k. 12–13, 58–59; APL, KmT, ks. 4, k. 208.
26
APL, KmT, ks. 2, k. 265.
27
Tamże, ks. 6, k. 265.
28
APL, AOZ, sygn. 251, Inwentarz klucza gorajskiego 1726, k. 10v–11; sygn. 235, k. 12v–13;
sygn. 258, k. 4.
29
Tamże, sygn. 573, k. 2–2v.
30
Tamże, sygn. 565, k. 11v–12.
31
Tamże, sygn. 584, k. 8v.
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Podczas prac związanych z budową lub przebudową ważnych dla całej
Ordynacji obiektów ordynaci mogli wzywać rzemieślników ze wszystkich
miast do świadczenia dodatkowych prac, których nie wymieniają żadne
inwentarze. Świadczą o tym dwa uniwersały. Uniwersał ordynata z 1 czerwca
1748 r. skierowany do wszystkich miast i wsi ordynackich mówi:
[…] ponieważ fabryka zaczęła się w zamku moim, zalecam magistratom i starszym ze
wsi wysłać traczy do Zamościa…32.

Z kolei uniwersał z 19 marca 1751 r. skierowany do wszystkich władz
miast i wsi nakazuje:
[…] cieślów wszystkich, którzy by się w mieście każdym i na wsiach znajdowali, żadnego nie pomijając regestrem spisawszy, sami do Zamościa do roboty – to jest do fabryki
odprowadzili i oddali architektowi memu Columbaniemu. Pod surową egzekucją każdemu
magistratowi zalecam…33.

Nie wiemy, czy prace wykonywane przez traczy i cieślów przy przebudowie Zamościa były przez Ordynację wynagradzane, a jeżeli tak, czy
zatrudnieni otrzymywali zapłatę ekwiwalentną do wykonywanej pracy.
Podobnie jak rzemieślnicy – do wnoszenia opłat za wykonywanie zawodu
zobowiązani byli kupcy z poszczególnych miast. Opłaty od handlu w poszczególnych miastach były bardziej zróżnicowane niźli opłaty od rzemiosła. W roku 1755 było w Tomaszowie 39 kupców, z czego 14 sprzedawało
w kramnicach, 23 miało kramiki stołkowe oraz 2 sprzedawało we własnych
domach towary zagraniczne. Wszyscy handlujący wnosili opłaty w wysokości 8 zł34. Niższe opłaty za kramnice uiszczali kupcy gorajscy. W roku
1768 osiemnastu kupców gorajskich sprzedających w kramnicach płaciło
po 3 zł, zaś jeden zapłacił 4 zł35. Także znacznie niższą opłatę niż kupcy
tomaszowscy wnosili sprzedający towary w kramnicach w Tarnogrodzie.
W roku 1761 opłata ta wynosiła 1 zł 13 gr od kramnicy. Uiszczono ją od
40 kramnic36. Opłaty wnosili także prowadzący domy zajezdne. W inwentarzu Turobina z roku 1740 zapisano, że posiadacze 38 domów zajezdnych
zobowiązani byli wnosić opłatę wynoszącą 1 zł od domu37.
Posługi. Jedną z najuciążliwszych powinności na rzecz Ordynacji były
posługi. Najbardziej zaś dotkliwą wśród nich były podwody. Powinność ta
polegała na obowiązku dawania przez miasta określonej liczby podwód do
transportu ordynackich towarów bądź ludzi. Obowiązek ten występował
w Ordynacji już w XVII w. Podwody musiały być niezwykle uciążliwe,
32
33
34
35
36
37

APL, Księgi miasta Turobina (dalej: KmTr), ks. 5, s. 602.
Tamże, s. 719.
APL, AOZ, sygn. 1424, k. 3–3v.
Tamże, sygn. 258, Inwentarz klucza gorajskiego 1768, k. 4.
Tamże, sygn. 256, k. 7v–9.
Tamże, sygn. 584, Inwentarz klucza turobińskiego 1740, k. 6v.
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o czym świadczy wiele suplik w tej sprawie do ordynatów bądź do administracji ordynackiej. Powinność ta dotyczyła wszystkich miast ordynackich.
Odrabiali ją także przedmieszczanie zamojscy. Oni to w roku 1707 tak
skarżyli się podczas elekcji:
[…] zostają nieznośnie uciążeni niezwyczajnemi nad dawne powinności swoje podróżami,
bez wszelkiej pomocy, jako przedtem ze skarbu bierali, zwłaszcza w dalekie drogi, wożenie
drew…38.

W inwentarzu Tarnogrodu z roku 1671 czytamy, że przedmieszczanie
żadnych podwód dla dzierżawcy klucza nie powinni dawać, a jedynie na
potrzeby księżnej Wiśniowieckiej39. Mieszczanie zmuszeni byli także wystawiać fury, które jeździły po sól do Drohobycza, Starżysk i do Kazimierza40.
Powinność ta dotyczyła wszystkich miast i zmieniona została na opłatę,
o czym świadczą dwa uniwersały. W uniwersale z roku 1748 ordynat
Tomasz Antoni nakazywał:
Ponieważ czas płacenia pieniędzy za podwody solne nadchodzi, należące do skarbu
mego. Za czym, aby tak pospólstwo jako i po wsiach, pomienione pieniądze według dawnego dyspartamentu do rąk podskarbiego mego generalnego składały i oddawały nie bawiąc
i exekucji nie czekając…41.

Z kolei małżonka ordynata Tomasza Antoniego uniwersałem z 29 sierpnia 1751 r. zwolniła miasta od płacenia za podwody, które miały jechać
po sól do Drohobycza, w związku z tym, że miasta podwody „do fabryki
wystawiały”. W uniwersale zaznaczono, że opłata ta od dawna należała do skarbu42. Fury z miast jeździły z gorzałką do Lwowa i Lublina43.
Do Lwowa jeździły także fury z Tomaszowa po ryby na stół pański44.
Mieszkańcy Kraśnika, Turobina, Janowa wystawiali podwody do wywozu
zboża do portów wiślanych. Przykładowo w roku 1760 mieszczanie kraśniccy suplikowali do dziedzica miasta, że dzierżawca klucza zmusza ich
do wywozu zboża na „frior” osiem razy oraz zmusił ich do wysłania 30
podwód w podróż odległą na 10 mil, ponad to, że mają obowiązek dawać
podwody – jeden raz w roku na szarwark i jeden raz do zwożenia zboża.
Ordynat zabronił dzierżawcy podobnych praktyk i ustalił, że obowiązkiem
mieszczan będzie wysyłanie z jednego półłanka – jednej podwody 2 razy
z pszenicą do portu w Sandomierzu i raz po sól do Puław45. W inwentarzu
APL, KmZ, ks. 3, k. 3v.
APL, AOZ, sygn. 71, s. 45.
40
Tamże, sygn. 1633c, k. 125–128, 221–225; APL, KmK, ks. 19, k. 17v.
41
APL, KmTr, ks. 5, s. 610.
42
APL, KmK, ks. 19, k. 17v.
43
Archiwum Główne Akt Dawnych (dalej: AGAD), Archiwum Zamoyskich (dalej: AZ),
sygn. 499, s. 31–34, 39–42.
44
APL, KmT, ks. 3, k. 90v–91.
45
T. O p a s, dz. cyt., s. 127.
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klucza turobińskiego z roku 1715 zapisano, że mieszczanie mają obowiązek
odwieźć do Wisły 6 korców żyta miary turobińskiej bądź 5 korców pszenicy lub grochu raz w roku46. Oprócz tego podwody z Kraśnika i Turobina
jeździły po wino na stół pański – aż na Węgry47.
ROBOCIZNY – SZARWARKI ORAZ PAŃSZCZYZNA
Robocizna wykonywana przez mieszczan przy pracach polowych na
gruntach folwarcznych dziedziców, przypominająca w swym charakterze
robociznę chłopów pańszczyźnianych, nosi w opracowaniach naukowych
miano pańszczyzny. Zasadnicza różnica między pańszczyzną odrabianą
przez chłopów i pańszczyzną wykonywaną przez mieszczan polega jednak na jej wymiarze. W miastach obowiązek ten wynosił zaledwie kilka
dni w roku, często mogli go mieszczanie uiścić także w postaci opłaty48.
Świadczenie pańszczyzny nie jest charakterystyczne tylko dla miast prywatnych. Obowiązek ten w XVIII w. dotyczył także wielu małych miast
królewskich49, czego przykładem mogą być Tyszowce czy Grabowiec –
miasta królewskie leżące w województwie bełskim50. Problem ten także
porusza w swojej pracy J. Motylewicz51.
Powinność ta dla poszczególnych miast Ordynacji była zróżnicowana tak pod względem czasu jej powstania, jak i wymiaru. Niektóre
z miast odrabiały ją już w pierwszej połowie wieku XVII, inne dopiero
przy końcu tego wieku. W niektórych miastach pańszczyznę odrabiali
tylko przedmieszczanie, wolni od niej byli mieszczanie zamieszkujący
w tzw. murach.
Mimo że nie posiadamy materiałów źródłowych dotyczących tego
problemu dla wszystkich miast Ordynacji, możemy jednak przypuszczać,
że wszystkie miasta odrabiały tę powinność. W przywileju lokacyjnym
Zamościa zwolniono mieszczan „wiecznymi czasy od wszelkich powinności
i posług wieśniaczych”52. Wydaje się jednak, że zwolnienie to dotyczyło
tylko mieszczan mieszkających w „murze”, przedmieszczanie powinność
tę musieli odrabiać. Nie wiemy jednak, od kiedy i w jakim wymiarze.
APL, AOZ, sygn. 578, k. 20v–21.
APL, KmTr, ks. 3, s. 426, ks. 4, s. 805; KmK, ks. 28, k. 81.
48
T. O p a s, dz. cyt., s. 128–135.
49
J. B a r d a c h, B. L e ś n o d o r s k i, M. P i e t r z a k, Historia państwa i prawa polskiego,
Warszawa 1977, s. 204; J. P t a ś n i k, Miasta i mieszczaństwo w dawnej Polsce, Warszawa 1949,
s. 311.
50
K. W r ó b e l - L i p o w a, Kultura materialna miast królewskich województwa bełskiego w XVIII
wieku, Lublin 1986, s. 20.
51
J. M o t y l e w i c z, dz. cyt., s. 53.
52
Przywilej lokacyjny Zamościa z roku 1580…
46
47
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Świadczy o tym zapis supliki w księdze exaktorskiej z roku 1709, w którym to mieszczanie skarżą się:
Przedmieszczanie circumato Zamościa mieszkający, że zostają nieznośnie uciążeni niezwyczajnemi nad dawne powinności… robotami polnymi i innymi ręcznymi, prawie jak za
pańszczyznę na wsi i innymi angaryzacjami…53.

Także w dokumencie lokacyjnym Tomaszowa fundator nie przewidział odrabiania pańszczyzny przez mieszczan54. Powinność ta pojawiła
się dopiero w roku 1679, kiedy to Marcin Zamoyski na prośbę mieszczan
zamienił im powinności w naturze na odrabianie pańszczyzny. Według
nowej umowy każdy mieszczanin i przedmieszczanin zobowiązany był
wyjść w pole jeden dzień z sierpem i użąć jedną kopę zboża, posiadający
sprzężaj mieli zwieźć 400 kop zboża55. Żydzi opłacali się od tej powinności, wnosząc kwotę 50 zł56. W odpowiedzi na częste supliki mieszczan
Klemens Zamoyski uwolnił ich w roku 1760 od obowiązku wychodzenia
w pole i żęcia zboża57.
W Kraśniku powinność ta znana była już na początku XVII w. Ordynacja
twierdziła nawet, że powstała już w roku 154158. Przywilejem z 1750 r.
ordynat Tomasz Antoni dokonał regulacji pańszczyzny w tym mieście. Od
tej pory uprawiający rolę mieli obowiązek z 1 półłanka 1 dzień w roku
zwozić zboże lub siano, zaś ci, którzy nie posiadali sprzężaju, i komornicy
mieli iść 1 dzień do zbierania na polu zboża lub siana59. Wydaje się jednak,
że mieszczanie kraśniccy mogli wnosić za tę powinność opłaty. Wynika to
z supliki złożonej w roku 1760 do ordynata, w której mieszczanie skarżyli
się na dzierżawcę, że narusza ich prawa, ponieważ do tej pory „latem tylko
katolicy i Żydzi do dworu opłacali…”, a teraz muszą na zażen i obżen
chodzić, gorzej niż chłopi są traktowani, są bici, do moczenia konopi, sadzenia i podlewania kapusty są przymuszani. Ordynat rozstrzygnął spór
na korzyść mieszczan. Dodatkowa praca miała być wynagradzana po 10 gr
za 1 dzień dla każdego robotnika60.
Powinnościami pańszczyźnianymi obciążeni byli także mieszkańcy
Turobina i Goraja. Przy czym powinności mieszkańców Turobina w roku
1715 wynosiły: miasto miało wysyłać na jeden dzień 30 sierpów spośród
ludzi luźnych, zaś zamieszkujący w „murach” oraz posiadający domy
i folwarki na przedmieściach, tak jak i przedmieszczanie, mieli obowiązek
z jednego półłanka 2 razy na wiosnę i 2 razy w jesieni z pługiem wycho53
54
55
56
57
58
59
60

APL, KmZ, ks. 3, k. 3v.
Przywilej lokacyjny Tomaszowa z roku 1621…
APL, AOZ, sygn. 1594, k. 1–1v; sygn. 576, k. 34; sygn. 575, k. 57v; KmT, ks. 10, k.112v–113.
Tamże, sygn. 576, k. 34; sygn. 1096, k. 102–102v.
APL, KmT, ks. 10, k. 112v–113.
T. O p a s, dz. cyt., s. 130.
Tamże, s. 131.
APL, Księgi miasta Kraśnika (dalej: KmK), ks. 23, s. 1; T. O p a s, dz. cyt., s. 130–131.
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dzić, bronować, ugór orać oraz 2 dni włóczyć, 2 dni żąć i 2 dni zboże
zwozić61. Obowiązki mieszczan turobińskich w roku 1740 były znacznie
mniejsze. Za część pańszczyzny wnosili opłaty. Nadal jednak wysyłano
30 żeńców spośród ludzi luźnych na jeden dzień do żniwa. Mieszczanie
zamieszkujący w „murach” mieli wysyłać z półłanka ludzi na 1 dzień
w jesieni i 1 dzień na wiosnę z pługiem. Posiadający sprzężaj mieli przez
jeden dzień zwozić zboże. Przedmieszczanie zaś mieli odbywać 4 dni
pomocy z sierpem lub grabiami62.
Dla miasta Goraja powinność ta wynosiła 600 żeńców, w tym 100 Żydów,
i odrabiali ją tylko właściciele placów zabudowanych63. Mieszkańcy Goraja
mogli się od pańszczyzny opłacać. Opłata wynosiła 12 gr i 2 szelągi od
żeńca64. Także niski wymiar pańszczyzny obowiązywał mieszczan janowskich. Mogli oni także w zamian za robociznę wnosić opłatę w wysokości
6 gr od żeńca65.
Najbardziej skomplikowana sytuacja, jeżeli chodzi o odrabianie pańszczyzny, występowała w Szczebrzeszynie. Pańszczyzna obowiązywała w tym
mieście już od XVI w.66. Na przestrzeni omawianego przeze mnie okresu
ulegała ona zmianom tak w mieście, jak i na przedmieściach. Występowały
tam znaczne różnice pomiędzy miastem i przedmieściami. Często na tym
samym przedmieściu wysokość pańszczyzny była zróżnicowana w wymiarze, zależało to od urodzajności gruntów. Wydaje się, że właśnie to
miasto było najbardziej obciążone powinnościami pańszczyźnianymi. Suma
powinności pańszczyźnianych w roku 1764 wynosiła z tego miasta: 229
i 9/16 dnia koszenia, 46 i 9/16 dnia przy grabieniu, 743 dni przy zwożeniu kop, 276 i ½ dnia przy bronowaniu oraz sprzężaj wołami 104 dni
i końmi 84 dni. Żydzi płacili w zamian za odrabianie pańszczyzny 30 zł67.
Inwentarz z roku 1770 mówi, że mieszkańcy przedmieść mogli opłacać
za 1 sierp 15 gr, ale tylko wtedy, gdy dwór nie potrzebował żniwiarzy68.
Najmniej obciążone powinnościami pańszczyźnianymi było najmłodsze
miasto latyfundium – Józefów. Mieszkańcy tego miasta w roku 1768 wysyłali do żniw 114 żeńców, mogli także wnosić opłaty po 15 gr za sierp,
20 gr za kosę i 8 gr za grabie69.
APL, AOZ, sygn. 578, Inwentarz klucza turobińskiego 1715, k. 20v–21.
Tamże, sygn. 584, Inwentarz klucza turobińskiego 1740, k. 9.
63
Tamże, sygn. 251, Inwentarz klucza gorajskiego 1726, k. 11; sygn. 253, Inwentarz klucza
gorajskiego 1738, k. 13.
64
Tamże, sygn. 258, Inwentarz klucza gorajskiego 1768, k. 9.
65
Tamże, sygn. 1628, Księga sprawiedliwości klucza janowskiego 1768, k. 2.
66
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1890, t. XI,
s. 828.
67
APL, AOZ, sygn. 535, Inwentarz miasta Szczebrzeszyna 1764, k. 314–316.
68
Tamże, sygn. 537, Inwentarz klucza szczebrzeskiego 1770, b.p.
69
Tamże, sygn. 276, Inwentarz klucza józefowskiego 1768, k. 29–30.
61
62
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Wymiar pańszczyzny nie był w miastach Ordynacji zbyt wysoki w porównaniu z innymi miastami prywatnymi. Dla przykładu w Lubartowie,
należącym do Sanguszków, w drugiej połowie XVIII w. obowiązek ten
wynosił od 4 do 10 dni robocizny w roku. Część mieszczan zobowiązana
była do zwożenia po 10 kop zboża. Wszyscy właściciele domów zobowiązani byli także do 2 dni tłoki70. Podobnie w miastach szlacheckich ziemi
wieluńskiej mieszczanie odrabiali 8–10 dni pańszczyzny rocznie71.
DOCHODY PRZYSŁUGUJĄCE MIASTOM
– PRZEJĘTE PRZEZ DZIEDZICÓW
Do dochodów przysługujących miastom a przejętym przez dziedziców
zaliczyć należy: opłaty jarmarcznego, targowego, mostowego i grobelnego oraz przynoszące największe korzyści opłaty z propinacji i mlewa.
Przejmowanie tych dochodów przez dziedziców odbywało się stopniowo,
by w XVIII w. stały się one jedną z poważniejszych pozycji w dochodach
Ordynacji. Rzadko Ordynacja rezygnowała z niektórych z tych źródeł
dochodów na rzecz miast. Zazwyczaj ustępstwa były czynione tylko na
pewien okres i dotyczyły jednej z opłat. Choć w ordynacji były wyjątki,
gdzie niektóre z miast partycypowały w znacznej części dochodów z jarmarcznego, targowego, a nawet z dochodów młyńskich72.
Dochody, które dziedzice przejęli od miast, były dzierżawione arendarzom, najczęściej jednemu lub kilku Żydom, rzadziej chrześcijanom73. Zyski
z arend w zależności od klucza były bardzo zróżnicowane. Wahały się
od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych. Na przełomie XVII i XVIII w.
największe dochody przynosiła arenda zamojska. Z arendy klucza zamojskiego w roku 1698 otrzymano 60 tys. zł, zaś z arendy miejskiej zamojskiej
w 1715 r. – 39 tys. zł. Druga pod względem dochodowości była arenda
klucza szczebrzeskiego, z której w roku 1699 uzyskano 48 tys. zł. Najsłabsze
pod względem dochodów były arendy – turobińska, janowska i józefowska,
które przynosiły po kilka tysięcy zł (tabela 1).
Opłaty targowego i jarmarcznego stanowiły pokaźną część dochodów
ordynackich. Nie było więc ekonomicznego uzasadnienia, aby opłaty pobierane od kupców oraz rzemieślników przybywających na targi i jarmarki
były zbyt wysokie. Ordynacja wyrażała troskę o utrzymanie ich na odpoR. S z c z y g i e ł, Powinności Lubartowa na rzecz dziedziców według ordynacji Barbary Sanguszkowej z 1769 r., [w:] Lubartów i Ziemia Lubartowska, red. B. Gąsior, W. Śladkowski, Lubartów
1993, s. 43.
71
J. G o l d b e r g, dz. cyt., s. 186.
72
T. O p a s, dz. cyt., s. 136.
73
AGAD, AZ, sygn. 499, passim.
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Tabela 1. Dochody z arend

Klucz lub miasto oddane
w arendę

Data zawarcia
kontraktu

Czas trwania
kontraktu w latach

Wysokość opłaty
arendarskiej w zł

Klucz zamojski
Klucz zamojski
Miasto Zamość

1698
1708
1715

3
3
2

60 000
63 000
39 000

Klucz tomaszowski
Klucz tomaszowski

1689
1710

1
3

11 000
24 000

Miasto Tarnogród
Klucz tarnogrodzki
Klucz tarnogrodzki

1694
1695
1712

1
3
3

5 700
27 000
10 000

Klucz kraśnicki
Klucz kraśnicki

1697
1705

3
3

13 000
21 000

Klucz szczebrzeski
Klucz szczebrzeski

1692
1699

3
3

45 000
48 000

Klucz gorajski
Klucz gorajski

1697
1753

3
1

18 465
7 000

Klucz janowski
Klucz janowski

1689
1694

3
1

12 000
6 300

Klucz krzeszowski
Klucz krzeszowski
Klucz krzeszowski

1692
1695
1715

3
3
3

18 000
18 600
16 000

Klucz turobiński

1715

1

9 000

Klucz józefowski

1768

1

5 000

Źródła: AGAD, AZ, sygn. 499, s. 3–4, 6–8, 12–13, 15–17, 39–42, 51–57, 68–70, 72–75, 91–94,
102–105, 111–113, 125, 137–143, 145–147, 150–152, 164–171, 183–185, 210–215, 219; APL, AOZ,
sygn. 256, k. 47; sygn. 276, k. 30; sygn. 578, k. 20.

wiednim poziomie74. W roku 1717 delegat na elekcję w Kraśniku zalecił
magistratowi tego miasta, aby podczas targów i jarmarków nie „zdzierał”
z targujących, bo jarmarki upadną, co przyczyni się do upadku pańskiej
intraty75. Z kolei w roku 1752 Franciszek Dzierżanowski – jeden z opiekunów nieletniego ordynata Klemensa, polecił arendarzom turobińskim, aby
od jednej osoby rzemiosła szewskiego przybyłej na jarmark nie pobierali
więcej niż 12 gr. Wzorować się kazał na innych miastach ordynackich,
a w szczególności na Zamościu, gdzie taka opłata obowiązywała76. Jak
dowiadujemy się z uniwersału Klemensa Zamoyskiego skierowanego do
Zamościa w roku 1760, przy wybieraniu targowego i jarmarcznego w tym
mieście dochodziło do wielu nieprawidłowości.
Od przyjeżdżających do miasta kupców oraz chłopów z okolicznych
wsi opłaty w pieniądzu i naturze wymuszali nieprawnie oficerowie i żoł74
75
76

T. O p a s, dz. cyt., s. 136.
APL, KmK, ks. 28, k. 37–37v.
APL, KmTr, ks. 5. s. 748.
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nierze garnizonu zamojskiego, magistrat, a nawet pospólstwo. Ordynat
w uniwersale przypominał, że targowe należało do Ordynacji, wybierać
je mógł także kat, który z tego tytułu uzyskiwał miesięcznie 6 zł dochodu,
zaś jarmarczne należało po części do Ordynacji, po części zaś do miasta.
W dalszej części uniwersału znajduje się taryfa, według której należało
wybierać opłaty. Taryfa obejmuje kilkadziesiąt towarów. Opłaty od nich
wynosiły od 1 do 6 gr. Największa obowiązywała za wóz z chmielem, bo
aż 15 gr77. Niemal wszystkie kontrakty na arendy miejskie mówią o tym,
że opłaty, o których mówimy, należały do Ordynacji, jedynie w Kraśniku,
tak jak i w Zamościu, mogły one okresowo należeć do miasta78.
Opłaty brukowego, grobelnego i mostowego były to należności pobierane
od przejeżdżających ludzi, przewożonych towarów i pędzonych zwierząt.
Powinny one teoretycznie należeć do miast. Na pobieranie tych opłat miasta
otrzymywały przywileje królewskie79. One to bowiem były odpowiedzialne
za reperację grobel, mostów i dróg i z tego tytułu ponosiły znaczne koszty80.
Jednak już w drugiej połowie XVII w. Ordynacja przejęła je jako własne.
Pierwsza wzmianka o należnościach miast względem Ordynacji z tytułu
pobierania mostowego pochodzi z roku 1671. W inwentarzu Tarnogrodu
zapisano, że miasto powinno oddawać 2 achtele81 piwa na rok dzierżawcy
z Księżpola, tytułem pobierania mostowego82. W kilkanaście lat później
wzmianki o grobelnym i mostowym zawarte w kontraktach arendarskich
mówią już wyraźnie o tych opłatach jako prowencie pańskim83. Wydaje
się, że w tym to okresie dochody z grobelnego i mostowego przeszły na
własność Ordynacji. Rzadko zdarzało się, by dziedzice z nich rezygnowali.
W uniwersale z roku 1734 skierowanym do wszystkich miast ordynat przypominał, że opłaty grobelnego od dawna do niego należą, ale w związku
z zamieszaniem w ojczyźnie rezygnuje z ich poboru i w zamian żąda
od każdego z miast po 5 połci słoniny i po jednym sadle, zaś od Żydów
z każdego z miast po 5 fasek masła84. W drugiej połowie XVIII w. administracja ordynacka nie orientowała się nawet, które miasta posiadały
przywileje królewskie na pobieranie należności grobelnego i mostowego.
Gdy na sejmie konwokacyjnym w roku 1764 zapadły decyzje o regulacji
APL, KmZ, ks. 15, k. 89–91, 123–130. Miasto dopłacało katowi 8 zł miesięcznie.
AGAD, AZ, sygn. 499, s. 39–42, 68–70, 102–105, 125, 137–143, 150–153, 183–185.
79
K. S o c h a n i e w i c z, Przywileje miasta Tomaszowa, „Teka Zamojska” 1921, nr 5–6, s. 75, 128.
80
Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie (dalej: CPAHUL),
fond 1, op. 1, ks. 430, Taryfa mostowego i grobelnego w województwie bełskim roku Pańskiego
1767 uformowana, s. 236–237.
81
Miary i wagi staropolskie użyte w tekście: achtel = 8 część beczki piwnej = 33,92 l, łan
frankoński = 25 ha, korzec = 12,6 l, faska, miarka = 15,08 l, grzywna = 0,2026 kg, kamień =
12,976 kg, półsetek = 50 łokci = 29,8 m.
82
APL, AOZ, sygn. 71, Inwentarz miasta Tarnogrodu 1671, s. 46.
83
AGAD, sygn. 499, passim.
84
APL, KmK, ks. 30, k. 3.
77
78
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wysokości pobierania mostowego i grobelnego, administracja pośpiesznie
rozesłała uniwersał adresowany do wszystkich miast z zapytaniem, które
z nich takie przywileje posiadają, i poleciła natychmiastowe dostarczenie
ich do Zamościa85.
Opłaty propinacyjne stanowiły jedno z głównych źródeł dochodów
Ordynacji. Wagę, jaką kolejni ordynaci przywiązywali do spraw związanych
z propinacją, potwierdzają dokumenty lokacyjne poszczególnych miast86.
Ustalane były w nich rodzaje trunków, które ordynat pozwalał wyrabiać
mieszkańcom nowo erygowanych miast, oraz wysokości opłat za wyrób
tych trunków. Tylko w nielicznych przypadkach Ordynacja odstępowała
od ustalonych, powszechnych dla całego dominium zasad. Przykładowo
w Zamościu wolny wyrób alkoholi bez wnoszenia opłat przysługiwał
tylko nauczycielom akademickim87. Wyrabiający gorzałkę mogli ją także
bezpłatnie rozdawać podczas epidemii zwanych „morowym powietrzem”88.
Ulgowo traktowano także wyrób gorzałki na uroczystości weselne, chrzciny
i pogrzeby89. Zarządzenia restrykcyjne dotyczące produkcji i sprzedaży
alkoholi nie faworyzowały żadnego z miast90.
Czuwanie nad przestrzeganiem polityki propinacyjnej w poszczególnych kluczach i miastach Ordynacja powierzała arendarzom. Arendarze
wydawali zezwolenia na wyrób i sprzedaż napojów alkoholowych, za
co pobierali opłaty. Podstawowymi opłatami pobieranymi przez arendarzy było tzw. kwitowe, to jest opłata za zezwolenie na wyrób alkoholu,
kotłowe lub baniowe – opłata od ilości wypędzonych kotłów. Pędzący
gorzałkę i warzący piwo płacili także od ilości zalanego na rozczyn słodu.
Opłaty do arendarzy wnosili również sprzedający trunki w karczmach
i gospodach91. Ordynacja puszczała w arendę poszczególne miasta lub
klucze z miastami. Kontrakty arendarskie zawierano na 1–3 lata na dość
znaczne kwoty. Kontrakty te różniły się takimi szczegółami, jak asortyment i ilość wyrabianych trunków, wysokość opłat oraz wysokość kar
za przywożenie i sprzedaż napojów alkoholowych pochodzących z wytwórni spoza Ordynacji92. W drugiej połowie XVIII w. Ordynacja zaczęła
przejmować produkcję piwa i gorzałki, rozwijając ordynackie browary
i gorzelnie w poszczególnych miastach. Organizując produkcję i sprzedaż
85
Konfederacja generalna omnium ordium Regni et Magni Ducatus Lithuaniae na Konwokacji
Głównej Warszawskiej uchwalona dnia siódmego miesiąca Roku Pańskiego Tysięcznego siedemsetnego
sześćdziesiątego czwartego w Warszawie, Warszawa 1764, s. 35–36; APL, KmK, ks. 41, k. 99–99v.
86
Dokumenty lokacyjne Zamościa i Tomaszowa, dz. cyt.
87
AGAD, AZ, sygn. 557, s. 51–57.
88
APL, KmTr, ks. 2. s. 502–507.
89
AGDA, AZ, sygn. 557, s. 145–147; sygn. 499, s. 39–42, 102–105.
90
Tamże, passim.
91
Tamże.
92
AGAD, sygn. 499, passim.
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alkoholi w propinacjach miejskich, ograniczała tym samym wytwórczość
mieszczan w tej dziedzinie93. Gdy przy końcu lat sześćdziesiątych nie
było jeszcze gorzelni ordynackiej w Tomaszowie, wyrabiający w tym
mieście gorzałkę na rzecz propinacji Żydzi musieli płacić 4500 zł rocznie
tzw. kadkowego94.
Opłaty od mlewa i narzuty. Od końca XVI w. nastąpił w Ordynacji
duży rozwój młynarstwa. Przynosiło ono znaczne dochody, więc Ordynacja
przykładała dużo starań do jego funkcjonowania. W drugiej połowie XVIII w.
na terenie dominium funkcjonowały aż 104 młyny95. Dochody z młynów,
tak jak i dochody z propinacji, były dzierżawione arendarzom najczęściej
z całą arendą na 1–3 lata96. Podstawową formą eksploatacji młynów była
tzw. arenda trzeciej miary, polegająca na tym, że młynarz otrzymywał
1/3 wpływów z opłat za przemiał, a 2/3 przypadały arendarzom, którzy
w imieniu właściciela kontrolowali młyny, wspomagali młynarzy w remontach oraz rozliczali się z nimi z dochodów. Na młynarzach spoczywał,
oprócz różnorodnych prac, takich jak ciesielskie, transportowe oraz rolne,
świadczonych na rzecz pobliskich dworów, także obowiązek wyhodowania
na rzecz dworu 1 wieprza. Powinność ta najczęściej zamieniana była na
gotówkę97. Dla przykładu w 1766 r. 5 młynarzy tomaszowskich zapłaciło
195 zł tak zwanego wieprzowego98. Tak jak na terenie Ordynacji istniał
przymus propinacyjny, tak też istniał przymus mlewny, który polegał
na wyłączności świadczeń usług młyńskich dla poddanych ordynackich
przez młyny znajdujące się na terenie tego latyfundium. Za naruszenie
przymusu mlewnego groziły takie same kary, jak i za naruszenie zasad
propinacyjnych. Były to często kary konfiskaty mienia, kary pieniężne
i kary chłosty99.
Na terenie Ordynacji istniał obowiązek kupna niektórych towarów po
ustalonych przez dziedzica cenach. Dziedzice, starając się zapewnić zbyt
nadwyżek płodów rolnych z własnych folwarków oraz wyrobów z ordynackich manufaktur, przymuszali mieszkańców miast do ich zakupu
po określonych z góry cenach, zabraniając jednocześnie sprowadzania
podobnych produktów spoza Ordynacji. Istniał już w XVII w. zakaz sprowadzania szyb spoza Ordynacji. Miały być one kupowane przez szklarzy
tylko w ordynackich hutach100. Także na początku XVII w. kotlarze nie
93
J. K a s p e r e k, Przemysł rolno-spożywczy w Ordynacji Zamojskiej w drugiej połowie XVIII
wieku, „Rocznik Lubelski” 1971, t. XIV, s. 97–98.
94
APL, AOZ, sygn. 1530, k. 145–145v.
95
J. K a s p e r e k, dz. cyt., s. 115.
96
AGAD, sygn. 499, passim.
97
J. K a s p e r e k, dz. cyt., s. 116.
98
APL, AOZ, sygn. 575, k. 52; sygn. 573, k. 30.
99
AGAD, AZ, sygn. 499, s. 39–42, 150–153.
100
APL, KmT, ks. 3, k. 175v; AGAD, AZ, sygn. 499, s. 39–42.
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mogli kupować miedzi i kotłów w hamerniach poza Ordynacją. Zakupy
te mogli czynić tylko w hamerni ordynackiej nad Sopotem lub u majstra
kotlarskiego w Zamościu101. Uniwersałem ordynata z 1740 r. mieszkańcy
Turobina zostali przymuszeni do kupna zboża z pobliskiego folwarku102.
W połowie XVIII w. mieszkańcy Tomaszowa oraz właściciele karczem
i zajazdów w tym mieście przymuszeni byli do kupna warzyw z wieprzowskiego dworu103.
Ordynacja posiadała także monopol w handlu solą, choć czasem dzieliła
się częścią dochodów z miastami104.
POWINNOŚCI ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM ORDYNACJI
(OPŁATY NA URZĘDNIKÓW I INSTYTUCJE, M.IN. NA DELEGATÓW
NA ELEKCJE, TRYBUNAŁ ZAMOJSKI)
Opłaty na rzecz urzędników ordynackich. Wśród tych opłat najczęściej
spotykaną w miastach była opłata przysługująca delegatom Ordynacji
na elekcję władz miejskich. Niewątpliwie płaciły ją wszystkie miasta ordynackie. Potwierdzają to zachowane księgi miejskie. Wynosiły one od
kilkudziesięciu złotych do prawie 200 zł105. Inną stałą opłatą była opłata
pisarza trybunalskiego i tu opłaty z poszczególnych miast wynosiły od
kilku do 20 zł106. Opłacani byli także asesorowie Trybunału Zamojskiego.
W roku 1768 zapłacono asesorowi za dwa lata. Po 20 zł zapłaciło 7 miast,
najwięcej zapłacił Zamość, bo aż 40 zł, najmniej Józefów, bo tylko 7 zł107.
Miasta wnosiły także opłaty na rzecz poborców podatkowych, tzw. kwitowe108. Były to niewielkie sumy przeznaczone na ich utrzymanie podczas
podróży, które odbywali w celu pobrania z miast składek. Przyjeżdżający
po składki pobierali także od miast tzw. furne. Były to niewielkie, kilkuzłotowe opłaty109. Opłacani byli przez miasta pisarze prowentowi, którzy
przyjeżdżali na rewizję pól110. Miasta opłacały także kurierów rozwożących
uniwersały i inne zarządzenia pańskie111.
Tamże, KmTr, ks. 3, s. 395.
Tamże, ks. 5, s. 215.
103
APL, AOZ, sygn. 575, k. 58–59.
104
T. O p a s, dz. cyt., s. 142.
105
APL KmT, ks. 5, k. 94; ks. 11, k. 4–6, 11v; KmZ, ks. 15, k. 123–130.
106
Tamże, KmZ, ks. 15, k. 123–130; KmT, ks. 11, k. 4v; KmK, ks. 40, k. 16v.
107
Tamże, KmK, ks. 41, k. 281.
108
Tamże, KmT, ks. 11, k. 18v; KmK, ks. 40, k. 21v.
109
Tamże, KmK, ks. 40, k. 8v; KmT, ks. 11, k. 18v.
110
Tamże, KmK, ks. 40, k. 16.
111
Tamże, k. 22.
101
102
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POWINNOŚCI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM
TWIERDZY ZAMOJSKIEJ I JEJ GARNIZONU
Twierdza zamojska, której budowę zakończono w 1618 r., należała
do najsilniejszych i najnowocześniejszych twierdz w Rzeczypospolitej112.
Jednym z ważniejszych obowiązków właścicieli Ordynacji była troska
o stan fortyfikacji Zamościa. Ordynaci utrzymywali także w twierdzy stały
garnizon wojsk113. Według zatwierdzonych przez sejm w 1583 r. statutów
Ordynacja Zamojska powinna utrzymywać na stałe 200 żołnierzy na potrzeby państwa. Wojska Zamoyskich osiągały jednak w różnych okresach
znacznie większą liczbę114.
Jak pisze E. Janas, utrzymanie twierdzy i wojska obciążało całą Ordynację,
ale tylko w stosunkowo niewielkim stopniu skarb ordynatów. W roku 1767
arendarz zamojski wyasygnował na twierdzę 33 937 zł, miasta i miasteczka
dały 304 zł puszkarskiego, kotłowe od kupców wyniosło 250 zł, zaś sam
ordynat dołożył 377 zł115. Kontrakt zawarty na arendę miejską zamojską
w roku 1715 przewidywał, że arendarze wpłacać będą na załogę twierdzy
po 480 zł i 23 gr tygodniowo116. Była to znaczna suma i wydaje się, że to
właśnie opłaty z arendy zamojskiej stanowiły główne źródło pieniędzy na
utrzymanie załogi twierdzy.
Podstawową powinnością miast na rzecz twierdzy były opłaty, które
uiszczano na rozbudowę i reperacje fortyfikacji, wyposażenie twierdzy oraz
na uposażenie i uzbrojenie garnizonu zamojskiego. Miasta, które posiadały
umocnienia, płaciły składkę zwaną parkanowym117. Najprawdopodobniej
opłata ta przeznaczana była na reperację umocnień twierdzy zamojskiej. Na
uzbrojenie i wyposażenie żołnierzy ordynackich przeznaczone były składki
z miast nazywane: puszkarskim, prochowym, grenadierskim i rajtarskim.
Składki puszkarskiego i rajtarskiego utrzymywały się do końca omawianego okresu118. Przykładowo składka puszkarskiego za I kwartał 1772 r.
wynosiła dla miast od 20 zł, które zapłacił Józefów, do 175 zł, które zapłacił
Zamość (tabela 2). Jednym z najbardziej pożądanych towarów w twierdzy
zamojskiej były buty. Jeszcze przy końcu XVII i na początku XVIII w.
szewcy z miast ordynackich wykonywali je na zamówienie Ordynacji za
112
A. A. W i t u s i k, Chrzest bojowy zamojskiej twierdzy, [w:] Zamość, z przeszłości twierdzy
i miasta, red. A. Koprukowniak, A. A. Witusik, Lublin 1980, s. 7–20.
113
Tamże, s. 8.
114
E. J a n a s, Prywatne wojska Zamoyskich, [w:] Zamość, z przeszłości twierdzy i miasta, red.
A. Koprukowniak, A. A. Witusik, Lublin 1980, s. 97–98.
115
Tamże, s. 99–100. Opłata kotłowego nie była opłatą od kupców. Opłata ta zwała się
inaczej baniowym, wnosili ją pędzący gorzałkę i warzący piwo.
116
AGAD, AZ, sygn. 557, s. 145.
117
APL, AOZ, sygn. 1586, Księga suplik i rezolucji, k. 22–23.
118
APL, KmK, ks. 40, k. 21v; KmT, ks. 11, k. 4v, 18v.
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Tabela 2. Opłaty puszkarskiego za I kwartał 1772 r. wniesione przez miasta Ordynacji
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Miasto

Kwota

Zamość*
Tarnogród
Turobin
Tomaszów
Szczebrzeszyn
Krzeszów
Janów
Kraśnik
Goraj
Józefów

175 zł
150 zł
125 zł
125 zł
75 zł
62 zł 15 gr
60 zł
55 zł
50 zł
20 zł

*W Zamościu puszkarskie płacili tylko Żydzi z krupki, w pozostałych miastach opłatę na
ten cel wnosili katolicy i Żydzi.
Źródła: APL, AOZ, sygn. 1586, Księga suplik i rezolucji, k. 21v, 22–23.

odpłatnością119. W latach dwudziestych tego wieku obowiązek ten musieli
już wykonywać nieodpłatnie. Przykładowo szewcy tomaszowscy oddawali
do twierdzy 30 par butów120, gorajscy 24 pary121, tarnogrodzcy i turobińscy po 10 par122. Buty oddawali do twierdzy także szewcy z pozostałych
miast. Oprócz tego miasto Zamość dawało pieniądze na świece na odwach.
W roku 1762 zapłaciło na ten cel 72 zł123. Przyjeżdżający do Zamościa na
handel z drewnem opałowym musieli oddawać z jednej fury 5 wiązek
patyków, z czego 2 wiązki przeznaczano na odwach i kordegardę oraz
1 wiązkę na twierdzę124.
Bardzo ważnymi powinnościami miast na rzecz twierdzy była robocizna świadczona przez rzemieślników z poszczególnych miast przy jej
naprawach, a także podwody, którymi zwożono zaopatrzenie dla twierdzy.
W roku 1689, podczas modernizacji twierdzy przez artylerzystę, a zarazem
architekta nadwornego Zamoyskich majora Michała Linka, 24 kwietnia
wyszedł uniwersał, w którym to zwracano się do miast i oznajmiano, iż
w Samsonowie są już przygotowane armaty dla „Fortecy Zamojskiej”, po
które należy wysłać furmanów z dobrymi końmi i „poszóstnymi” wozami. Furmani mieli już w następnym tygodniu stawić się w Janowie, skąd
wyruszyć mieli po armaty125. Uniwersał wydany do miast 30 maja 1734 r.
przez ordynata Michała Zdzisława mówi:
APL, KmTr, ks. 4, s. 722.
APL, AOZ, sygn. 1096, k. 101–103.
121
Tamże, sygn. 251, k. 10v.
122
Tamże, sygn. 584, k. 8v.
123
APL, KmZ, ks. 15, k. 123–130.
124
Tamże, k. 89–91.
125
APL, KmTr, ks. 4, s. 556.
119
120
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Ponieważ jest taka powinność dawna i prawem opisana aby z całej włości ordynackiej do
fortyfikacji miasta Zamościa ludzie do roboty schodzili, więc w miastach i miasteczkach magistratom polecam i we wsiach wójtom oraz panom posesorom oznajmuję by za trzy tygodnie
razem do sypania rydlami pieszych najdalej za dni pięć odsyłali…126.

Obowiązkiem mieszkańców miast była także służba w wojskach ordynackich. Dowiadujemy się o tym z protestacji złożonej w księgach miejskich
Turobina, gdzie zapisano, że do miasta zgłosiło się 3 żołnierzy – obywateli
tegoż miasta, z pismem „od pana kapitana” i zażyczyło sobie wypłaty po
24 zł na osobę. Żołnierze uzasadnili to następująco:
[...] gdy przyszedł uniwersał pański na wyznaczenie 3 ludzi do służby w wojsku pańskim
wszyscy się kryli i miasto miało kłopoty, a oni zgłosili się na ochotnika, a nie przez niewolę…127.

W czasach ciężkich wysyłano z miast do twierdzy większą ilość ludzi
celem wzmocnienia jej obrony. Miasta łożyły na utrzymanie wysłanych do
twierdzy obrońców128. Także w niektórych z miast stacjonowali żołnierze
pańscy, na których utrzymanie składali się mieszkańcy tych miast129.
OPŁATY NADZWYCZAJNE
Wiele z powinności, które obowiązywały w miastach ordynackich,
nie daje się zakwalifikować do żadnej z wyżej przedstawionych grup.
Są to różnego rodzaju opłaty specjalne, czasem jednorazowe, które także
obciążały miasta Ordynacji. Specyficznym obciążeniem były składki, które
można nazwać okazjonalnymi. W roku 1679 mieszczanie turobińscy zapłacili składkę na honorarium dla dzierżawcy z okazji ślubu jego córki130, zaś
w 1738 r. mieszkańcy wszystkich miast ordynackich składali się na podarunek dla nowo poślubionej żony ordynata Tomasza Antoniego – Anieli.
W tym drugim przypadku składki dla poszczególnych miast wyniosły od
30 do 100 zł131.
Także starający się o godność rabina w kahałach miejskich wnosili opłaty
na rzecz Ordynacji. Czasem była to znacząca kwota. I tak w Tomaszowie
kandydat na rabina zapłacił w roku 1767 aż 2010 zł, zaś w Józefowie
w 1771 r. kandydat musiał na ten cel zaciągnąć pożyczkę i wnieść opłatę,
aby zostać zatwierdzony132. Inną powinnością trudną do zakwalifikowaTamże, KmK, ks. 30, k. 17.
Tamże, ks. 5, s. 23.
128
Tamże, KmT, ks. 5, k. 71v, 100.
129
Tamże, KmTr, ks. 4, s. 897, 926; KmT, ks. 2, k. 250, ks. 5, k. 73v, 98–98v.
130
APL, KmTr, ks. 1, s. 37.
131
Tamże, ks. 5, s. 86–87.
132
APL, AOZ, sygn. 1547, k. 5; tamże, sygn. 1630, Księga sprawiedliwości klucza józefowskiego, k. 8–8v.
126
127
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nia był obowiązek, który powstał około połowy XVIII w., polegający na
gromadzeniu przez mieszkańców wszystkich miast ordynackich popiołów
– surowca wykorzystywanego do produkcji potażu. Nie daje się także zakwalifikować powinności Żydów zamojskich, którzy na Boże Narodzenie
i Wielkanoc profesorom Akademii Zamojskiej dostarczali pieprzu i szafranu
– tzw. aromata a Judaeis133.
Powinnością uiszczaną tylko przez mieszkańców Turobina była opłata
za krowy, które posiadali. Opłata ta wynosiła 1 zł od krowy134.
*
Katalog powinności miast Ordynacji Zamojskiej jest więc bardzo
bogaty. Wiele z nich jest identycznych lub podobnych do powinności
występujących w innych miastach prywatnych Rzeczypospolitej, a nawet
w miastach królewskich. Znaczna jednak część obowiązków nie znajduje
odpowiednika w innych miastach polskich tamtego okresu. Bogactwo
tych powinności wiąże się niewątpliwie z bardzo dobrze zachowaną bazą
źródłową dla Ordynacji oraz ze słabym stanem zachowanych źródeł dla
innych miast prywatnych.
Przez cały interesujący nas okres administracja Ordynacji systematycznie porządkowała zakres i ściągalność powinności. Posiadamy informacje
o indywidualizacji powinności przynajmniej w niektórych miastach poprzez wprowadzenie książeczek czynszów i robocizny dla mieszkańców
poszczególnych miast, np. dla Janowa135.
W drugiej połowie XVIII w., gdy powinności osiągnęły swój najwyższy
wymiar, mieszczanie suplikowali bardzo często zarówno do samego ordynata, jak i do administracji ordynackiej. Skarżyli się na uciążliwości, których
doświadczali, oraz na niemożliwość wypełnienia swych zobowiązań tak
wobec samej Ordynacji, jak i dzierżawców kluczy – ci, chcąc powiększyć
swoje dochody, nadużywali swych uprawnień i obciążali miasta dodatkowymi powinnościami. Najdobitniej świadczą o tym supliki kierowane
od roku 1768 do Rady Ekonomicznej, która w wielu przypadkach wysłuchiwała skarżących i zmniejszała ich obciążenia136. W drugiej połowie
XVIII w. daje się zauważyć we wszystkich miastach Ordynacji Zamojskiej
zamianę powinności uiszczanych w naturze i robociźnie na ekwiwalent
133
Album Studentów Akademii Zamojskiej 1595–1781, opr. H. Gmiterek, Warszawa 1994,
s. 194; J. T e r n e s, Życie codzienne profesorów Akademii Zamojskiej, [w:] Akademia Zamojska
i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy
transgranicznej, red. H. Chałupczak, Zamość 2010, s. 90.
134
Tamże, sygn. 584, k. 6v; sygn. 586, k. 13v.
135
Tamże, sygn. 1628, Księga sprawiedliwości klucza janowskiego, k. 2.
136
Tamże, passim; sygn. 1630, Księga sprawiedliwości klucza józefowskiego, passim.
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pieniężny, co niewątpliwie wiązało się z rozwojem gospodarki rynkowej.
Pełne oczynszowanie w tym latyfundium nastąpiło jednak dopiero w następnych dziesięcioleciach.

ABSTRACT
Eugeniusz Hanejko
DUTIES OF TOWNSPEOPLE IN PRIVATE TOWNS
OF THE ZAMOYSKI ESTATE IN 17TH AND 18TH CENTURY
The matter of obligatory duties of townspeople in private towns towards the town owners
has been at the center of attention by polish historiography for quite some time. Several
authors have broadly discussed this issue, e.g. Jakub Goldberg debated the situation in towns
in Wielun region while Tomasz Opas described the situation in Lublin Province. The duties
of townspeople of private towns in the land of Przemysl and Sanok were examined by Jerzy
Motylewicz. This paper reflects on the duties of townspeople of 10 private towns belonging
to the Zamoyski Estate in the sixteenth century and eighteenth century. The duties in private
towns were usually paid in monetary from, natural products or labor and so were in the
Zamoyski Estate. Generally, these duties can be segregated into the following:
1. Land tenure tax; rent from residential land, gardens and farmland.
2. Fees derived from profession practiced (manufacturing, trade and services) as well as
apprenticeship.
3. Labor – obligatory work or service for the benefit of the estate owner and socage.
4. Mandatory fees granted to towns – taken over by town mayor (fair fee, bridge crossing
fee, dyke crossing fee, propinatio – the right to produce beverages).
5. Fees related to the functioning of the Estate (fees for Estate institution and clerks, e.g.
election delegates, Zamosc Tribunal).
6. Fees related to the maintenance cost of Zamośc fortress and its garrison.
7. Special fees.
In the second half of the eighteenth century, all private towns belonging to the Zamoyski Estate tended to pay their duties in monetary form calculated as equivalent for natural
products or labor.
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Krystyna Schabowska
Politechnika Lubelska

MANUFAKTURY CERAMIKI
RODZINY ZAMOYSKICH W XVIII–XIX WIEKU

WSTĘP
Wiek XVIII to czas, kiedy na polskich ziemiach zaczęły powstawać
manufaktury ceramiczne. Początkowo były to wytwórnie fajansu. Jak
ocenia Halina Chojnacka:
Najpiękniejsze polskie fajanse powstały w XVIII wieku, w okresie największego rozkwitu
sztuki ceramicznej w Europie. Wynaleziona wówczas i do perfekcji doprowadzona porcelana
osiągnęła szczyty artyzmu, a i stary, od dawna znany fajans przeżywał jeszcze raz swój złoty
wiek, ujawniając swe nowe, nie wyzyskane dotychczas walory. […] Artystyczne fajanse, które
w dawnych wiekach, od renesansu począwszy, pełniły głównie rolę dzieła sztuki lub obiektu
dekoracyjnego, z początkiem XVIII wieku stały się przedmiotem użytku, pełniąc odtąd przede
wszystkim funkcje zastawy stołowej1.

Do najstarszych polskich manufaktur ceramicznych należy wytwórnia
fajansu założona przez Annę z Sanguszków Radziwiłłową (1676–1746)
w Białej Podlaskiej, zwanej wtedy Białą Radziwiłłowską lub Książęcą2.
Przyjmuje się, że rozpoczęto tam działalność w 1738 r., chociaż pewne
dane wskazują, że jej początki są nieco wcześniejsze3. Idąc śladem swej
matki, syn Anny Radziwiłłowej – Michał Kazimierz – w 1742 r. założył
wytwórnię fajansu w Świerżniu (obecnie Białoruś)4, a następnie w 1747 r.
w Żółkwi (obecnie na Ukrainie)5. Najlepsze lata manufaktury w Białej to
czas, kiedy żyła księżna Anna. Po jej śmierci w 1746 r. wytwórnia podupadła. Zlikwidowano ją w latach sześćdziesiątych XVIII w., dokładna data nie
jest znana. Również w tym samym czasie zamknięto zakład w Świerżniu.
H. C h o j n a c k a, Fajanse polskie XVIII–XIX w., Warszawa 1981, s. 5.
M. S t a r z e w s k a, Manufaktury, ich historia i charakterystyka wyrobów, [w:] M. Starzewska,
M. Jeżewska, Polski fajans, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 19–20.
3
W. K a r k u c i ń s k a, Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676–1746). Działalność gospodarcza
i mecenat, Warszawa 2000, s. 152.
4
M. S t a r z e w s k a, dz. cyt., s. 21.
5
Tamże, s. 22.
1

2
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Wytwórnia w Żółkwi po śmierci Michała Kazimierza zaczęła podupadać,
nowi właściciele przenieśli część zakładu do Glińska.
W kolekcjach polskich muzeów odnaleźć można zaledwie kilkanaście
obiektów przypisywanych bialskiej manufakturze. Są to talerze, półmiski,
koszyczki, bukietera. Naczynia te znajdują się w Muzeach Narodowych
w Warszawie i Krakowie oraz jeden półmisek w Muzeum Lubelskim.
Wyroby znakowane były literą B z kropkami. Zwraca uwagę charakterystyczne dla nich zdobnictwo: motywy delikatnych gałązek kwiatowych
przypominających wzornictwo z Dalekiego Wschodu, ale o kwiatach już
swojskich. Stosowano skromną gamę kolorystyczną – przeważały kolory
żółty, zielony i niebieski. Cienką brązową linią obwiedziono motywy
kwiatowe. Maria Starzewska tak to ocenia:
Wszystkie te cechy tworzą bardzo specyficzny typ tej dekoracji, wskazują nie tylko na
jeden warsztat, ale chyba i na jednego malarza6.

Ponieważ podobnie sygnowano wyroby manufaktury belwederskiej,
stąd w literaturze tematu naczynia te niekiedy określa się jako „Belweder
lub Biała”. Wyroby ze Świerżnia i Żółkwi nie są znane.
W roku 1768 król Stanisław August Poniatowski (1732–1798) zdecydował się na założenie manufaktury ceramicznej na terenie Belwederu,
przedmieściu Warszawy7. Zamiarem króla była produkcja naczyń porcelanowych. Kierownictwo zakładu powierzono Józefowi Franciszkowi
Schutterowi z Bawarii. Na potrzeby wytwórni zakupiono pałac od rodziny
Lubomirskich, mieszczący się po przeciwnej stronie dzisiejszego pałacu
belwederskiego. Wybór Schuttera okazał się nietrafny – do końca funkcjonowania zakładu, pomimo czynionych prób, nie otrzymano upragnionej
przez króla porcelany, produkowano fajanse. Wyniki ekonomiczne nie były
zadowalające, dochody ze sprzedaży naczyń nie pokrywały kosztów produkcji. W efekcie w kwietniu 1780 r. wytwórnię zamknięto. M. Starzewska
wyróżnia pięć typów dekoracji malarskich, z czego trzy to wzornictwo
z Dalekiego Wschodu. Wzornictwo europejskie to duże bukiety z dominującą różą oraz dekoracja malarska oparta na stylu Ludwika XVI. Naczynia
belwederskie oznaczano literą B lub Varsovie albo też nie sygnowano. Jak
ocenia Halina Chojnacka:
Wyroby te [belwederskie – K. S.] miały wprawdzie technicznie niewysoką jakość, ale wiele
z nich poszczycić się mogło dobrą klasą artystyczną8.

Naczynia belwederskie zachowały się w polskich kolekcjach.
6
7
8

Tamże, s. 5.
Tamże, s. 30–36.
H. C h o j n a c k a, dz. cyt., s. 28.
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Naczynia fajansowe wytwarzano również w manufakturze założonej
przez spółkę Bernardiego i Wolffa prawdopodobnie w 1779 r. na terenie
jurydyki marszałka Bielińskiego – Bielinie, w literaturze tematu określana
jest też jako wytwórnia Wolffa9. Tereny zakładu mieściły się w Warszawie
przy ulicy Marszałkowskiej. Po likwidacji wytwórni belwederskiej część
pracowników właśnie tam znalazła zatrudnienie. Skorzystano również
z belwederskich form i modeli wzorcowych. Stąd była to pewna kontynuacja produkcji belwederskiej. Z czasem zaczęto wypracowywać własne
wzornictwo. Po śmierci Bernardiego w 1783 r. Wolff już samodzielnie
prowadził manufakturę. Wyroby zakładu sygnowano literą W. Nie jest
wykluczone, że naczynia te znaczono również, umieszczając znak trójkąta.
W polskich kolekcjach zachowały się naczynia tej manufaktury.
W wieku XVIII powstała też wytwórnia ceramiczna w Telechanach
na Polesiu, założona przez Michała Kazimierza Ogińskiego (1728?–1800)10.
Dokładna data powstania nie jest znana, wiadomo tylko że w 1779 r. już
była czynna, niewiele też wiadomości zachowało się o samej wytwórni.
Od roku 1819 była dzierżawiona przez Lewina Szewela. Prawdopodobnie
w 1830 r. została zamknięta. Wyroby – nie wszystkie – sygnowano CO,
czyli Comte Ogiński. Z dorobku zakładu zachowało się zaledwie kilka eksponatów całkowicie różnych od wyrobów innych wytwórni tych czasów.
Są to duże wazony zdobione maskami ludzkimi lub girlandami kwiatów.
Do historii polskiego przemysłu ceramicznego na trwale weszła manufaktura założona w 1784 r. w Korcu na Wołyniu. Przedsięwzięcie to zawdzięcza się stolnikowi litewskiemu Józefowi Klemensowi Czartoryskiemu
(1740–1810) oraz biegłemu w swym fachu ceramikowi Franciszkowi
Mezerowi (po 1751?–1829)11. Początki działalności były bardzo obiecujące.
Wołyńskie złoża gliny zapewniały surowiec do produkcji, okoliczne lasy
opał oraz materiał budowlany na potrzeby zakładu. Przez sześć lat wytwarzano tylko naczynia fajansowe. W wyniku licznych prób, w 1790 r.,
otrzymano upragnioną porcelanę, co bardzo uradowało zarówno właścicieli, jak i króla Stanisława Augusta Poniatowskiego12. Produkowano tam
serwisy obiadowe, do kawy, herbaty, jak również kunsztownie wykonane
M. S t a r z e w s k a, dz. cyt. s. 37–39.
Tamże, s. 39–40.
11
E. K o w e c k a, Historia manufaktur porcelany w Polsce, [w:] E. Kowecka, M. i J. Łosiowie,
L. Winogradow, Polska porcelana, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1983, s. 14–39.
Franciszek Mezer (de Mezer) należał do rodziny, której zawdzięczamy pierwsze polskie wytwórnie porcelany: manufaktury w Korcu, Baranówce i Tomaszowie Lubelskim.
12
Wyrazem wdzięczności króla był specjalny prezent, którym został obdarowany Franciszek Mezer. W literaturze tematu można odnaleźć wzmiankę, że był to pierścień lub medal.
Na listopadowej sesji Sejm przychylił się do nadania mu indygenatu – ponieważ byli szlachcicami obcokrajowcami, nadano Franciszkowi oraz jego potomkom indygenat, czyli nadanie
szlachectwa polskiego szlachcicowi obcemu.
9

10
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naczynia „ku ozdobie”. Autorką pięknego albumu prezentującego dzieje
wytwórni oraz wyroby koreckie jest Anna Szkurłat13. Sytuacja wytwórni
radykalnie uległa zmianie po drugim rozbiorze Polski (1792), kiedy to
Korzec wcielony został do Rosji. Dotychczasowe rynki zbytu znalazły się
poza granicą, zostały wprowadzone niekorzystne cła. Nastąpiła również
zmiana na stanowisku dyrektora wytwórni – Franciszek Mezer przeniósł
się do Tomaszowa, a jego miejsce zajął brat Michał. W grudniu 1796 r.
wybuchł pożar. W jego wyniku został całkowicie zniszczony gmach
główny, składnica wyrobów gotowych, jak również malarnia. Udało się
jednak w dość krótkim czasie manufakturę ponownie uruchomić. Następna
zmiana na stanowisku dyrektora miała miejsce w 1804 r., kiedy to Michał
Mezer odszedł do Baranówki, a jego miejsce zajęli kolejno dwaj Francuzi –
Meraud i Petion. Niestety nie był to okres korzystny dla zakładu. W roku
1807 zdecydowano o rozdzieleniu produkcji wyrobów porcelanowych
i fajansowych, zakładając manufakturę w Horodnicy, do której przeniesiono produkcję tych ostatnich. Niekorzystnie na losy zakładu wpłynęła
śmierć jego założyciela – Józefa Klemensa Czartoryskiego w 1810 r. Był
on ostatnim męskim potomkiem linii koreckiej. Całość dóbr została podzielona pomiędzy pięć córek księcia. Manufakturę wraz z przyległymi
dobrami odziedziczyła Marianna Potocka, która na stałe zamieszkując
w Warszawie, nie interesowała się zakładem. Wobec bardzo złej kondycji
finansowej wytwórnia została wydzierżawiona w 1821 r. Petionowi, co
niestety nie poprawiło sytuacji. W roku 1832 wytwórnia ostatecznie upadła. Początkowo, do czasu pożaru, wyroby oznaczano napisem Korzec, po
odbudowie pojawia się Oko Opatrzności. Naczynia z Korca dość licznie
reprezentowane są w polskich kolekcjach14.
DZIEJE MANUFAKTUR CERAMICZNYCH
W ZWIERZYŃCU I TOMASZOWIE
Podobnie jak inni przedstawiciele arystokratycznych rodów, tak
i Zamoyscy zapragnęli założyć manufaktury produkujące ceramikę.
Zaistniał rynek, który tych dóbr potrzebował. Wyroby fajansowe były
nieporównywalnie tańsze od porcelanowych, a estetycznie czy użytkowo
były z nimi porównywalne. Zamoyscy, rozumiejąc potrzebę stopniowego
uprzemysławiania swych dóbr, kierunek ten podchwycili. Na terenie dóbr
Ordynacji Zamojskiej powstały dwie manufaktury ceramiczne – pierwsza
w Zwierzyńcu (1773–1775), druga w Tomaszowie Lubelskim (1794–1827).
A. S z k u r ł a t, Manufaktury porcelany i fajansu w Korcu, Warszawa 2011.
A. Szkurłat w swym opracowaniu porusza też tematykę licznych falsyfikatów wyrobów
koreckich; tamże, s. 250–293.
13
14
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Niestety, jak się okazało, czasy ku temu nie były odpowiednie. Zabory,
zmiany granic nie stwarzały klimatu stabilizacji tak potrzebnej dla tego
typu przedsięwzięć.
Manufaktura fajansu w Zwierzyńcu
Początki Zwierzyńca – wtedy jeszcze Rudki – sięgają końca XVI w.,
jako części włości szczebrzeskiej, składającej się ze Szczebrzeszyna oraz 35
wsi. Właścicielem tych terenów był Stanisław Górka15. Po jego bezpotomnej
śmierci spadkobiercy – siostrzeńcy – bracia Czarnkowscy postanowili je
sprzedać. Nabywcą został kanclerz Jan Sariusz Zamoyski (1542–1605)16,
który dobra te włączył do utworzonej Ordynacji Zamojskiej, jako klucz
szczebrzeski, trzeci co do wielkości w Ordynacji, zaliczany do najbardziej
dochodowych. Jan Zamoyski szczególną troską otaczał tereny leśne17.
Doglądali je dozorcy, których zadaniem było dostarczanie raportów o stanie
15
Zwierzyniec. Studium historyczno-urbanistyczne, red. K. Majewski, Lublin 1979, s. 9–10.
Opracowanie na zlecenie Wojewódzkiej Dyrekcji Rozbudowy Miast i Osiedli Wiejskich w Zamościu, mps.
16
M. K o z a c z k a, Poczet Ordynatów Zamoyskich, Lublin 2009, s. 7–16.
17
Zwierzyniec. Studium…, s. 12–14.
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zwierzyny, stanie drzewostanu, barciach leśnych. Musieli również informować ordynata o szkodach wyrządzanych przez chłopów i dzierżawców.
Troszcząc się o zwierzynę leśną, zezwalał on na polowania, ale na wyznaczonych terenach łowieckich. Jako pierwszy zakładał rezerwaty zwierzyny
leśnej. Najwspanialszym z trzech utworzonych przez Jana Zamoyskiego
rezerwatów – zwierzyńców, okazał się ten w puszczy szczebrzeskiej nad
Wieprzem18. Teren, na którym odnaleźć można było żubry, łosie, tarpany, daniele, jelenie, sarny, został ogrodzony. W sporządzonym w 1683 r.
dokumencie potwierdzono już jedność Rudki i Zwierzyńca, określając
„Inwentarz Zwierzyńca czyli wsi Rudki z 1683 r.”19. W wieku XVII w pobliżu rezerwatu powstał dwór myśliwski20.
W roku 1741 na wyspie znajdującej się na stawie zwierzynieckim
wzniesiony został barokowy kościół, ozdobiony m.in. przez Łukasza
Smuglewicza21. Kolejni ordynaci dbali o te tereny. W Zwierzyńcu w drugiej
połowie XVIII w. znajdował się młyn, tartak, browar i gorzelnia, założono
tam również mydlarnię oraz manufakturę fajansu.
Wytwórnię fajansu w 1773 r. założył IX ordynat Jan Jakub Zamoyski
(1716–1790)22. Sytuacja finansowa Ordynacji w tym okresie nie była najlepsza, stąd też poprawę jej kondycji ekonomicznej ordynat upatrywał
w zmianie sposobu zarządzania. Polegało to na tworzeniu nowych folwarków, zwiększeniu eksportu zbóż, uprzemysłowieniu. Ważnym elementem
planu było również scentralizowanie administracji23. W efekcie tych zmian
w latach 1760–1790 powstało 28 nowych folwarków. Utworzono nowe
cegielnie – w Lipsku, Turobinie, Krzeszowie. Rozbudowane zostały porty
rzeczne w Krzeszowie nad Sanem i Bliskowicach nad Wisłą, co pozwoliło
na eksport towarów do portów w Gdańsku i Elblągu. Znacząco rozwijał
się przemysł gorzelniany i browarniany. Wprowadzone zmiany spowodowały wzrost całkowitego przychodu Ordynacji – z 1 271 079 zł w roku
1772/1773 do 1 795 056 zł cztery lata później24.
Powstanie fajansarni w Zwierzyńcu mieściło się w polityce ekonomicznej, którą dla Ordynacji przyjął Jan Jakub Zamoyski. Przypuszczać można,
że wpływ na tę decyzję miał król Stanisław August Poniatowski, którego
Tamże, s. 13.
Tamże, s. 9.
20
Tamże, s. 21.
21
Tamże, s. 26.
22
M. K o z a c z k a, dz. cyt., s. 69–74. Jan Jakub Zamoyski urodził się w 1716 r. w Bieżuniu,
zmarł 4 kwietnia 1790 r. w Łabuniach. Piastował stanowisko starosty lubelskiego, wojewody
podolskiego oraz radcy dworu wiedeńskiego. Przysięgę ordynacką złożył 9 czerwca 1767 r.
Por. R. O r ł o w s k i, Szkice z dziejów Ordynacji Zamojskiej w XVIII w., Zamość 2011, s. 58.
23
M. K o z a c z k a, dz. cyt., s. 72.
24
Tamże, s. 73. Udział dochodów z propinacji oraz czynszów z browarów w ogólnym
przychodzie Ordynacji wzrósł z ok. 14% w roku 1772/1773 aż do ok. 36% pięć lat później.
18
19
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siostra Ludwika z Poniatowskich była
żoną Jana Jakuba25. Kierownictwo
manufaktury objął kapitan Potz, z którym odpowiednią umowę podpisał
J. Zamoyski w 1772 r. w Tulczyku
na Węgrzech26. Na mocy podpisanej
umowy zobowiązany był też do
wyuczenia zawodu dwóch młodych
chłopców. Z początkiem 1773 r., po
przybyciu Potza, rozpoczęto prace
nad budową manufaktury. Była to
niewielka wytwórnia, gdzie zatrudniano kilka osób. Z danych zachowanych w archiwaliach znane są
nawet nazwiska zatrudnionych tam
pracowników oraz ich zarobki27. I tak
kapitan Potz zarabiał 1000 zł rocznie.
Pracownicy warsztatowi zarabiali
od 28 do 54 zł miesięcznie, zależnie
Jan Jakub Zamoyski
od swych umiejętności, zaś pomoc(ze zbiorów Muzeum Zamojskiego)
nicy otrzymywali 12 zł miesięcznie.
Wśród nazwisk związanych z manufakturą odnotowano obcokrajowców
– Arseniusza Germana (malarza) i Andrysa Brahama, jak również Polaków
– Walentego Turowskiego, Józefa Wisinkiewicza, Wojciecha Reykowskiego
oraz Karkulewskiego (imię nieznane)28. Pomimo tak szczegółowych danych,
które się zachowały, nie jest znany powód likwidacji manufaktury już
w 1775 r. Prawdopodobnie zaważyły względy ekonomiczne – produkcja nie
była opłacalna. Nieznane są wyroby pochodzące z tej wytwórni, brak ich
w muzealnych kolekcjach. Jedynie można domniemywać, że kafle, z których
budowano piece w pałacu w Klemensowie, pochodziły ze Zwierzyńca. Jan
Jakub Zamoyski w 1777 r. zdecydował o przekazaniu Ordynacji swemu
młodszemu bratu Andrzejowi (1717–1792) w zamian za roczną pensję
400 000 zł. Prawdopodobną przyczyną była poważna choroba, zmęczenie,
25
Jan Jakub Zamoyski poślubił Ludwikę z Poniatowskich w 1746 r. Posag żony był wysoki
– wynosił 400 tys. zł. Małżeństwo nie było udane, po urodzeniu się córki Urszuli małżonkowie
byli praktycznie w separacji. Tamże, s. 70.
26
H. M a t ł a w s k a, Zwierzyniec, Zwierzyniec 1991, s. 106. W aktach Ordynacji Zamojskiej
nazwisko to spolszczono – Puc. Kapitan Potz był jednym z kandydatów do objęcia kierownictwa w wytwórni fajansów, którą na terenie Belwederu uruchomił król Stanisław August
Poniatowski.
27
A. K u r z ą t k o w s k a, Osiemnastowieczna farfurnia w Zwierzyńcu, „Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej”, R. VI, 1958, nr 4, s. 650; H. M a t ł a w s k a, dz. cyt., s. 107.
28
Tamże, s. 107.
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jak również brak męskiego potomka,
który mógłby przejąć Ordynację29.
Zmarł w 1790 r. w Łabuniach.
Manufaktura fajansu i porcelany
w Tomaszowie Lubelskim
Tomaszów Lubelski, leżący w południowo-wschodniej części Ordynacji
Zamojskiej, powstanie zawdzięcza
Janowi Sariuszowi Zamoyskiemu,
twórcy Ordynacji 30 . Początkowo
nadano miastu nazwę Jelitów, od
herbu Zamoyskich – Jelita. Zmiana
nazwy miasta nastąpiła, kiedy syn
Jana, Tomasz Zamoyski (1594–1638),
skończył 18 lat. Nadanie praw miejskich miało miejsce 21 maja 1621 r. Józef Buchbinder, Portret Aleksandra
Król Zygmunt III w październiku Zamoyskiego, kopia wg Jana Chrzciciela
dokument ten potwierdził.
Lampiego lub Josefa Grassiego, koniec
Po pierwszym rozbiorze Polski XIX w., płótno, olej (ze zbiorów Muzeum
w 1772 r. część Ordynacji – w tym Zamoyskich w Kozłówce, MPK/MR/174)
i Tomaszów, znalazła się w zaborze austriackim. W wyniku trzeciego
rozbioru Polski w 1795 r. ziemie Ordynacji w całości przeszły pod panowanie austriackie. Ten stan trwał do 1809 r., kiedy to miasto znalazło się
w granicach Księstwa Warszawskiego, a od 1815 r. w Królestwie Polskim.
W marcu 1792 r., po niespodziewanej śmierci Andrzeja Zamoyskiego,
Ordynację objął jego syn – XI ordynat Aleksander August Zamoyski
(1770–1800)31. W wieku 11 lat przyszły ordynat wraz z młodszym bratem
Stanisławem Kostką oraz siostrą Anną zostali oddani pod opiekę Stanisława
Staszica, z którym odbywali również podróże po krajach Europy. Pomimo
że młodzi Zamoyscy nie mieli najlepszego zdania o zdolnościach pedagogicznych swego nauczyciela, jednak zapewne zdołał on zaszczepić
wychowankom swe poglądy na temat kierunków rozwoju gospodarczego.
Majątek, który objął jako ordynat, był dobrze zagospodarowany –
działało tu ponad 100 młynów, 15 cegielni, 14 browarów i 27 gorzelni.
W końcowych latach XVIII w. na terenie Ordynacji funkcjonowały już
29
R. O r ł o w s k i, dz. cyt., s. 61, 62. W swym testamencie tak to ujął (cyt. za R. Orłowskim): „[…] że się to wszystko dzieje dla szczególniejszej pomocy interesom ordynackim, które
w teraźniejszych okolicznościach zawsze prawie trudniejsze”.
30
R. S z c z y g i e ł, Powstanie miasta Jelitowa (Tomaszowa) i jego dzieje w czasach rządów w Ordynacji kanclerskiej linii Zamoyskich, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł,
Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 89–97.
31
M. K o z a c z k a, dz. cyt., s. 83–86.
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Usytuowanie byłych nieruchomości manufaktury tomaszowskiej
na obecnym planie miasta

dwie huty szkła32. Ordynat, dbając o dalszy rozwój gospodarczy ziem
Ordynacji, założył topialnię rudy, fryszarnie, powstały nowe cegielnie, na
jego polecenie utworzono nowe folwarki. Poważnym przedsięwzięciem
gospodarczym było założenie w 1794 r. wytwórni fajansu.
Manufaktura fajansu i porcelany powstała w Tomaszowie na mocy
umowy zawartej 19 maja 1794 r. pomiędzy XI ordynatem Aleksandrem
Augustem Zamoyskim a ceramikiem Franciszkiem Mezerem (de Mezerem),
który przybył tu z Korca33. Ordynat na potrzeby nowo powstającego zakładu
przeznaczył nieruchomości położone po obu stronach traktu wiodącego
z Tomaszowa do Lwowa – obecnie ulica Lwowska (położenie byłych zabudowań manufaktury na współczesnym planie Tomaszowa przedstawia
ilustracja powyżej34). Drewno dla manufaktury potrzebne na opał i budulec
kupowano od Ordynacji za wspólnie uzgodnioną cenę. Problemem był
Zakłady te działały we wsiach Łążek Ordynacki oraz Paary, por. K. A j e w s k i, Stanisława Kostki Zamoyskiego życie i działalność 1775–1856, Warszawa 2010, s. 406–407.
33
H. Ł o p a c i ń s k i, Fabryki ceramiczne w Tomaszowie i Lubartowie dziś nieistniejące, Kraków
1907, s. 6, 7.
34
Informacja: E. Hanejko, dyrektor Muzeum im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.
32
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surowiec niezbędny do produkcji – glina dobrej jakości, a tej w najbliższej
okolicy nie było. Sprowadzano ją z dóbr księżnej Franciszki Jabłonowskiej,
z Kamionki Wołowskiej położonej ok. 40 km od Lwowa35. Do kosztu zakupu surowca należało więc doliczać jeszcze wysoki koszt jego transportu.
J. Peter obliczył, że całkowity koszt zakupu oraz transportu ok. trzech czy
czterech korców mieszczących się na jednym wozie wynosił ok. 20 zł36.
Franciszek Mezer, zakładając manufakturę, przyjął do spółki brata Michała
oraz męża siostry, Tadeusza Ziaińskiego37.
Po nagłej śmierci w 1800 r. bezpotomnego Aleksandra Augusta
Zamoyskiego Ordynację przejął jego młodszy brat Stanisław Kostka
Zamoyski (1775–1856), XII ordynat38. Podobnie jak zmarły starszy brat,
kierunkiem właściwym dla swej działalności uczynił dalsze uprzemysłowienie dóbr Ordynacji. Na terenie Zwierzyńca założył pierwszą w kraju
wytwórnię maszyn i narzędzi rolniczych. Chcąc szerzyć nowoczesne metody gospodarowania, założył w Zamościu czasopismo o tematyce ekonomiczno-technicznej – „Dziennik Ekonomiczny Zamojski”, wychodzący
w latach 1803–180439. Zapewne z jego inspiracji od 1806 r. w tomaszowskiej
manufakturze oprócz naczyń fajansowych rozpoczęto wytwarzanie naczyń
porcelanowych40. Wartość produkcji wzrastała z roku na rok – w 1797 r.
wynosiła 96 602 zł, zaś w 1809 r. było to już 162 499 zł41. H. Łopaciński
okres ten nazywa „epoką kwitnącą” manufaktury – tak w istocie było.
Oprócz stałych 50 czeladników zatrudniano tam pracowników niewykwalifikowanych do kopania gliny, rąbania drewna i innych prac pomocniczych.
Rynki zbytu wyrobów tomaszowskich znajdowały się na terenach południowo-wschodnich. Naczynia wysyłano do Lwowa, Jarosławia, Tarnowa,
a nawet na Węgry czy Wołoszczyznę42.
Dobry okres funkcjonowania manufaktury skończył się wraz z utworzeniem Księstwa Warszawskiego w 1807 r. i przyłączeniem do jego terytorium
w 1809 r. całości trzeciego zaboru austriackiego oraz części pierwszego.
Konsekwencją tego stanu było oddzielenie granicą manufaktury od jej zaplecza surowcowego – za sprowadzaną glinę należało płacić cło, co z kolei
wpłynęło niekorzystnie na ceny wyrobów. Innym jeszcze czynnikiem nader
niekorzystnym było oddzielenie zakładu od ugruntowanych już rynków
zbytu. Jednocześnie cło na wyroby francuskie było niezwykle niskie – 1%43.
E. K o w e c k a, dz. cyt., s. 43.
J. P e t e r, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, s. 354.
37
E. K o w e c k a, dz. cyt., s. 42, 43.
38
M. K o z a c z k a, dz. cyt., s. 87–92.
39
F. K u c h a r z e w s k i, Czasopiśmiennictwo techniczne polskie przed rokiem 1875, Warszawa
1904, s. 6–11.
40
E. K o w e c k a, dz. cyt., s. 44.
41
H. Ł o p a c i ń s k i, dz. cyt., s. 8.
42
E. K o w e c k a, dz. cyt., s. 44, 45.
43
H. Ł o p a c i ń s k i, dz. cyt., s. 9.
35
36
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W tym czasie wytwórnią zarządzał już Tadeusz Ziaiński, wspomagany
przez Karola – syna Franciszka, gdyż sam Franciszek Mezer zrezygnował
z prowadzenia zakładu, przenosząc się do swej posiadłości Mosty Małe44.
Po „epoce kwitnącej” rozpoczął się drugi okres funkcjonowania zakładu,
prowadzący do jego likwidacji. Dramatycznie spadła wartość produkcji.
W roku 1810 wartość sprzedanych wyrobów wynosiła 58 638 zł – spadek o ponad 100 000 zł w ciągu roku – zaś w 1822 r. już tylko 20 506 zł.
Po okresie Księstwa Warszawskiego Tomaszów znalazł się na obszarze
Królestwa Polskiego. Wszelkie prośby do władz o pożyczki załatwiano
odmownie, nie pomogło nawet poparcie Stanisława Zamoyskiego45. Nie
udało się przenieść zakładu do Bodzentyna, jak sugerowały to władze
Królestwa. Poszukiwania gliny na terenie Królestwa też nic nie dały, bo
gdy ją wreszcie znaleziono w okolicach Iłży, pozwolenie na eksploatację
złóż otrzymał przybyły z Anglii Lewi Sunderland. Wszystko to sprawiło,
że ostatecznie w 1827 r. manufaktura została zlikwidowana.
Podjęta przez Karola Mezera próba przeniesienia zakładu do Przedborza
nie powiodła się. Zaciągnięta na ten cel pożyczka – 4000 zł – okazała się
niewystarczająca, na dalsze środki finansowe nie mógł liczyć. Wytwórnia
nie została uruchomiona, a sam Karol zamieszkał poza Królestwem Polskim.
Następną próbę reaktywacji podjął Robert Wendler, były dyrektor
wytwórni fajansu w Lubartowie. Zaangażował w to przedsięwzięcie cały
swój kapitał. Ponieważ okazało się to niewystarczające, wszedł w nader
niekorzystną spółkę z mieszkającym w Lublinie Józefem Bętkowskim,
a nawet pożyczył pewną sumę od miejscowych spekulantów żydowskich46.
Zabiegi te nic nie dały, w 1845 r. przedsięwzięcie definitywnie upadło.
Wyroby tomaszowskiej manufaktury
Wyroby fajansowe tomaszowskiej manufaktury znakowano herbem
Zamoyskich Jelita, jak też napisem Tomaszów lub Tomassow.
Wyroby porcelanowe sygnowano zarówno herbem Jelita, jak i napisami: Tomaszów, w Tomaszowie, w Tomaszowie/Fabryce Kraiowej, w Tomaszowie/
Ordynacyi Zamoyskiej. Niekiedy dodawano inicjały K. M., odnoszące się
zapewne do Karola Mezera.
W polskich kolekcjach muzealnych pozostały nieliczne wyroby tej manufaktury. Tak już było na początku XX w., co odnotował H. Łopaciński,
przyglądając się naczyniom tomaszowskim, zgromadzonym w zbiorach
Ordynacji Zamojskiej w pałacu Błękitnym w Warszawie47. Doliczył się
zaledwie dziesięciu eksponatów.
44
45
46
47

E. K o w e c k a, dz. cyt., s. 45.
Tamże, s. 46–48.
J. P e t e r, dz. cyt., s. 366–369.
H. Ł o p a c i ń s k i, dz. cyt., s. 15.
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Kufel, fajans, Tomaszów, ok. 1800 r. (Muzeum Lubelskie, nr inw. S/CS/64/ML)

Filiżanka z miniaturą portretową Napoleona, Tomaszów po 1808 r. (Muzeum
Lubelskie, nr inw. S. CS/1428/ML)

Talerz obiadowy, porcelana, Tomaszów, 1808–
1820 (Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera
w Tomaszowie Lubelskim, nr. Inw. MT/767/S)
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W kolekcjach polskich muzeów zachowało się kilka wyrobów fajansowych. Są to: kufel, talerzyk deserowy, talerz, półmisek owalny, półmisek
okrągły, mała waza apteczna.
Do najciekawszych zdobniczo należy kufel (na fotografiach powyżej).
Wysokość kufla wynosi 21 cm, szerokość z uchem – 12 cm. Kufel pokryty jest białym szkliwem z wielobarwną dekoracją przedstawiającą scenę
w obozie wojskowym, nawiązującą do powstania kościuszkowskiego.
Wśród wyrobów porcelanowych szczególnie cenne są filiżanki z miniaturami portretowymi polskich królów, hetmanów czy też władców
z okresu działania manufaktury – cara Aleksandra I i Napoleona I. Wśród
filiżanek odnaleźć można też naczynia z miniaturami mecenasa zakładu –
Stanisława Kostki Zamoyskiego, jak również jego teścia Adama Kazimierza
Czartoryskiego. Filiżanki tomaszowskie „uchodzą też za najpiękniejsze
przedstawienia portretowe w polskiej porcelanie”48.
Jedną z takich filiżanek przedstawia fotografia na s. 64. Jest to naczynie w kształcie kampanuli, gdzie w medalionie przedstawiono miniaturę
portretową cesarza Napoleona I – popiersie od lewego profilu. Malarz użył
tu ciemnego, jednorodnego tła, uwydatniając wyrazistość rysów. Złocona
girlanda dodatkowo ozdabia medalion. Zastosowane złocone paski na
zewnątrz oraz wewnątrz filiżanki, stylizowany roślinny otok obiegający
górną krawędź sprawiają, że jest to bardzo ciekawy zdobniczo eksponat.
Oprócz 10 filiżanek z miniaturami w zbiorach znajduje się filiżanka
z monogramem oraz filiżanka z błękitną różą.
O różnorodności wyrobów świadczyć może talerz – zapewne część
serwisu obiadowego (fot. s. 64). Jest to bardzo dobrze zachowany eksponat.
Naczynie jest ozdobione bukietem z dominującą różą, umieszczonym w lustrze, oraz trzema drobnymi kwiatkami na kołnierzu. Ten typ zdobnictwa
charakterystyczny był dla pierwszych polskich manufaktur – stosowano
go w Korcu oraz w Baranówce.
W polskich muzeach odnaleźć można też dwa wazony oraz dwie czarki
ze spodkami. Natomiast dość zagadkowy jest spodek z koroną i trzema
herbami, nieposiadający sygnatury. Jego zdobnictwo odbiega znacznie od
innych wyrobów manufaktury tomaszowskiej. Jednak w Pałacu Błękitnym
w Warszawie, w zbiorach Ordynacji Zamojskiej, znajdował się w kolekcji
tomaszowskiej zarówno na początku XX w., jak i w latach trzydziestych
– rodzina Zamoyskich tak zdecydowała, zapewne mając ku temu jakieś
przesłanki. Dysponując tak ubogim materiałem porównawczym, trudno
to w chwili obecnej rozstrzygnąć.

48

B. K o s t u c h, Polska porcelana, Kraków 2000, s. 39.
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Wystawa wirtualna wyrobów tomaszowskich49
Biblioteka Politechniki Lubelskiej w ramach prezentacji zakładów
różnych gałęzi przemysłu naszego regionu podjęła temat manufaktur
ceramicznych Lubelszczyzny. W XVIII i do połowy XIX w. działały tu
cztery wytwórnie ceramiczne. Były to manufaktury: wyrobów fajansowych
w Białej Podlaskiej, wyrobów fajansowych w Zwierzyńcu, wyrobów fajansowych i porcelanowych w Tomaszowie Lubelskim oraz wyrobów fajansowych w Lubartowie (1839–1850). Dwie z nich powstały staraniem rodziny
Zamoyskich. Na wystawie przedstawiono dzieje oraz wyroby manufaktur
z Tomaszowa i Lubartowa. W planie jest również przedstawienie dziejów
oraz wyrobów manufaktury w Białej Podlaskiej.
Powstała wirtualna wystawa, na której udało się zgromadzić dokumentację cyfrową wszystkich wyrobów tomaszowskich, które w swych
kolekcjach posiadają: Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe
w Krakowie, Muzeum Narodowe w Kielcach, Muzeum Farmacji Uniwersytetu
Jagiellońskiego Collegium Medicum, Muzeum Lubelskie oraz Muzeum
Regionalne im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Z prywatnej
kolekcji p. Ireneusza Szarka pochodzi jedna z filiżanek. Wystawa została
umieszczona na stronie Biblioteki Politechniki Lubelskiej50. Elementem
wystawy jest również publikacja, w której działalność manufaktury tomaszowskiej przedstawiono jako pewien element krajobrazu przemysłowego
Ordynacji, zamieszczono w niej też zdjęcia i opis wszystkich naczyń tomaszowskich.51 Na wystawie znajdują się również dwie kopie kompletów
filiżanek z miniaturami portretowymi: Napoleona – replika oryginału
z Muzeum Narodowego w Krakowie, oraz Stanisława Zamoyskiego –
replika oryginału z muzeum Narodowego w Warszawie. Powstało więc
niejako wirtualne muzeum tej manufaktury. Bibliotekę Cyfrową w ciągu
ostatnich pięciu miesięcy, tj. od 1 stycznia 2015 r. do 3 maja 2016 r., odwiedziło ponad 970 tys. czytelników. Mamy nadzieję, że część osób zwiedzi
też wystawę wirtualną i pozna wyroby tomaszowskie.

49
Autorka opracowania jest współtwórczynią wystawy, której celem jest prezentacja
wszystkich wyrobów manufaktury tomaszowskiej. Jest również autorką opracowania internetowego Zarys dziejów manufaktury fajansu i porcelany w Ordynacji Zamojskiej w Tomaszowie
Lubelskim, Lublin 2015. Jednak na terenie Lubelszczyzny działała również inna manufaktura
Zamoyskich – w Zwierzyńcu, której wyroby nie zachowały się w polskich kolekcjach.
50
http://wystawy.biblioteka.pollub.pl/ [dostęp: 3 V 2016].
51
K. S c h a b o w s k a, Zarys dziejów manufaktury fajansu i porcelany w Ordynacji Zamojskiej
w Tomaszowie Lubelskim, Lublin 1915. http://bc.pollub.pl/dlibra/docmetadata?id=12770 [dostęp:
3 V 2016].
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POSŁOWIE
Najstarsze polskie manufaktury ceramiczne, które powstały w XVIII w.,
nie działały długo. Najlepszy okres wytwórni radziwiłłowskich to lata, kiedy żyli ich właściciele. Po śmierci Anny Radziwiłłowej wytwórnia jeszcze
co prawda istniała około 20 lat, ale prowadzona bez należytego starania
została zlikwidowana. Podobnie było z manufakturami w Świerżniu
i Żółkwi. Wytwórnie w Warszawie – belwederska i Wolffa, również nie
działały długo: pierwsza zaledwie 10 lat, druga około 20 lat. Nieco dłużej
działała wytwórnia w Korcu, blisko 50 lat.
Pierwsza z manufaktur rodziny Zamoyskich – mały zakład zwierzyniecki, wydaje się, że stworzona została jako potrzeba zaspokojenia bieżących
potrzeb Ordynacji, zaopatrując właścicieli w konieczne wyroby. A być może
był to zakład „na próbę”, z myślą, że jeżeli produkcja będzie opłacalna, to
w przyszłości będzie rozszerzana. Niestety, nic na ten temat nie wiadomo.
Manufaktura tomaszowska powstała na terenie, gdzie brakowało dobrej
jakości gliny. To od samego początku postawiło zakład w niedogodnym
położeniu. Założenie, że do produkcji będzie ją można sprowadzać z daleka, zweryfikowała historia. Granica, która została ustanowiona, oddzieliła manufakturę od zasobów surowcowych. Rok 1809, kiedy poszerzono
terytorium powstałego dwa lata wcześniej Księstwa Warszawskiego, był
początkiem końca manufaktury w Tomaszowie. Zadecydowała o tym
wielka europejska polityka.

ABSTRACT
Krystyna Schabowska
CERAMICS MANUFACTURING IN THE ZAMOYSKI ESTATE
IN LATE 18TH AND EARLY 19TH CENTURY
The Zamoyski Estate could boast two small ceramics manufacturing factories in the
second half of the eighteenth century and the first half of the nineteenth century, which were
established by the Zamoyski family.
The first small plant was opened by Jan Jakub Zamoyski, 9th Estate Holder, in Zwierzyniec
in 1773. It was a small factory with only a few employees, who manufactured only ceramic
faience. It functioned until 1775.
The second factory was established by Aleksander August Zamoyski, 11th Estate Holder,
together with ceramic manufacturer Franciszek Mezer, in 1794. in Tomaszow Lubelski. Until
1806 only ceramic faience had been produced, then some ceramic containers as well. The
factory was closed in 1827.
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Wojciech Dziedzic
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

WIELKA WOJNA 1914–1918 ROKU
W TOMASZOWSKIEM. WYBRANE ASPEKTY
DZIAŁAŃ MILITARNYCH I ICH SKUTKÓW
Mija setna rocznica I wojny światowej, zwanej też Wielką Wojną ze
względu na ogromne straty ludzkie i materialne, rozmiary zaangażowanych
w jej prowadzenie środków, liczbę państw uczestniczących w konflikcie
oraz obszar objęty wojną. Ziemie polskie znajdujące się pod zaborami
ucierpiały najbardziej w tym międzynarodowym kataklizmie, a bilans strat
jeszcze dziś budzi przerażenie, nawet jeśli porównamy je do zniszczeń
spowodowanych przez II wojnę światową. Miasto Tomaszów i powiat
tomaszowski już od pierwszych dni tego światowego konfliktu zostały
ogarnięte działaniami zbrojnymi, by następnie znaleźć się pod władzą
nowego okupanta i znosić wszystkie uciążliwości, a także restrykcje
przez niego zarządzane. Problematyka I wojny, szczególnie w wymiarze
lokalnym, jest do dzisiejszych czasów bardzo słabo opracowana i znana.
Niewiele jest dostępnych materiałów na ten temat, a te istniejące są bardzo rozproszone, niekompletne i w sumie nie dają dokładnego i spójnego
obrazu wojny jako konfliktu, który miał miejsce na ziemi tomaszowskiej.
Z wielu względów problem ten zasługuje na bliższe poznanie i uwagę,
bo „Wielka Wojna” nie tylko stanowiła moment przełomowy w dziejach
Europy, jako przejście od jednej do drugiej epoki dziejowej, ale i dlatego,
że zaowocowała odzyskaniem niepodległości Polski.
TOMASZOWSKIE NA PROGU WOJNY
W przeddzień wybuchu I wojny światowej powiat tomaszowski od
niespełna roku znajdował się w nowo powołanej przez władze carskie
guberni chełmskiej. Została ona utworzona na podstawie uchwały Dumy
Państwowej 6 lipca 1912 r., ale rzeczywiste zapoczątkowanie jej funkcjonowania jako organu administracji miało miejsce 14 września 1913 r. Nową
gubernię uformowano ze wschodnich obszarów międzyrzecza Wisły i Bugu,
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tj. z części guberni lubelskiej i siedleckiej, włączając do niej większą część
Zamojszczyzny. Po wprowadzonych zmianach administracyjnych powiat
tomaszowski, który przedtem znajdował się w guberni lubelskiej, przynależał obecnie do guberni chełmskiej, zaś miasto Tomaszów było siedzibą
władz powiatowych. Ustalenie dokładnej liczby mieszkańców Tomaszowa
i poszczególnych grup ludności w latach poprzedzających I wojnę światową natrafia na duże trudności. Według danych z 1855 r. ludność żydowska stanowiła w mieście największą grupę – na ogólną liczbę 5758
mieszkańców w Tomaszowie żyło 59,5% Żydów (3423), 27,1% katolików
(1562) i 13,4% prawosławnych (773). W roku 1893 katolicy stanowili 30,1%,
a prawosławni 13,9% mieszkańców miasta. W roku 1909 procent ludności
żydowskiej w Tomaszowie zmalał do 45,6%, ale tuż przed samą wojną
wzrósł ponownie o kilka punktów. W roku 1913 ludność Tomaszowa
liczyła ogółem 9983 mieszkańców, w tym 5291 mężczyzn i 4692 kobiety1. Rok później, 14 stycznia 1914 r., powiat tomaszowski zamieszkiwało
58 388 katolików, 51 309 osób wyznania prawosławnego, 15 433 deklarowało wyznanie mojżeszowe, ponadto dane wykazują 224 ewangelików.
Jeśli w całym powiecie 14 stycznia 1914 r. było 130 298 mieszkańców, to
w samym mieście Tomaszowie mieszkało 10 260 osób2. Jak z tego wynika,
ludność powiatu tomaszowskiego była w tym czasie silnie zróżnicowana
pod względem wyznaniowym, a należy sądzić także – językowym i narodowościowym, jeśli wyznawaną wiarę utożsamiać z używanym językiem
i narodowością. Dane z oficjalnych rosyjskich statystyk podają, że powiat
tomaszowski zamieszkiwali Rusini, Polacy, Żydzi i Niemcy posługujący
się odpowiednio językiem rosyjskim, polskim, jidysz i niemieckim.
Tuż przed wybuchem wojny w Tomaszowie mieszkało m.in. 121 ziemian, 149 kupców, 454 urzędników, 7 osób duchownych i 8541 mieszczan3.
Charakter nadawały miastu osoby zajmujące się drobnym handlem i rzemiosłem, przedstawiciele miejscowej inteligencji, jak: urzędnicy, nauczyciele
i lekarze, a w mniejszym stopniu rolnicy. Praktycznie cały handel był
w tym czasie skoncentrowany w rękach ludności żydowskiej, Polacy zaś
mieli w nim minimalny udział, trudniąc się głównie uprawą roli, pracą
w niewielkich zakładach przemysłowych, a także, obok znacznej grupy
Rosjan, znajdowali oni zajęcie w miejscowej administracji4. Przemysł w mie1
Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011,
s. 70, 324, 326.
2
J. L e w a n d o w s k i, Zmiany w strukturze narodowościowej i wyznaniowej ludności Zamojszczyzny w czasie pierwszej wojny światowej, „Rocznik Zamojski” 1987–1988, t. 2, Zamość
1992, s. 93–98.
3
Tomaszów Lubelski. Monografia…, s. 329, 341.
4
Należy wziąć pod uwagę, że do danych tych trzeba podchodzić z wielką ostrożnością,
szczególnie jeśli chodzi o ludność ruską, do której rosyjska administracja zaliczała nie tylko
wyznawców prawosławia, ale także unitów.
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ście reprezentowały: jeden tartak, pięć wytwórni wód gazowanych, trzy
wytwórnie oleju, trzy zakłady produkujące opakowania drewniane i sto
warsztatów szewskich. Łącznie przemysł ten zatrudniał 279 robotników,
a roczna wartość produkcji wynosiła 33 680 rubli5.
Natomiast na terenie powiatu tomaszowskiego w 1914 r. funkcjonowały
zakłady produkujące gonty (Łasochy), dwie cegielnie (Sabaudia), cukrownia
w Poturzynie produkująca rocznie 94 tys. pudów cukru na sumę 423 tys. rubli,
cukrownia w Wożuczynie, browar w Jarczowie, krochmalnia w Podlodowie
oraz młyny parowe w Tarnawatce i Tyszowcach. Pod koniec 1902 r. podjęły
działalność dwa tartaki – w Tomaszowie i w Tarnawatce, dwie gorzelnie
– w Chodywańcach i Ciotuszy, olejarnia parowa w Tomaszowie, fabryka
mebli także w Tomaszowie. Ponadto zbudowano w mieście nowoczesne
i obszerne jatki oraz rzeźnię6.
Z uwagi na przygraniczne położenie władze carskie zlokalizowały
w mieście garnizon wojskowy. Stacjonował tu 15. Pułk Kozaków Dońskich,
a także rezydował w mieście garnizon straży granicznej liczący ok. 400
ludzi wyposażonych w sprzęt, broń i ok. 300 koni7.
DZIAŁANIA WOJENNE
28 czerwca 1914 r. w Sarajewie został zastrzelony następca tronu
Austro-Węgier z żoną Zofią, a w miesiąc później – 28 lipca, Austro-Węgry
wypowiedziały wojnę Serbii. Rosja jako patron Serbów ogłosiła mobilizację
i 1 sierpnia 1914 r. Niemcy wypowiedziały jej wojnę, zamierzając szybko
pobić Francję i przerzucić siły na wschód. Do pierwszych walk doszło
już 2 sierpnia 1914 r., natomiast 6 sierpnia Rosja wypowiedziała wojnę
Austro-Węgrom. Na południu wojska austro-węgierskie wkroczyły na teren
Królestwa Kongresowego, atakując w kierunku Lublina i Chełma, ale po
początkowych sukcesach – zwycięskie bitwy pod Kraśnikiem i Komarowem,
zostały zatrzymane przez Rosjan i zmuszone do odwrotu za San. Rosjanie
wkroczyli do austriackiej Galicji i parli w kierunku Lwowa, a w dniach
28–30 sierpnia wydali c.k. armii bitwę pod Rawą Ruską, 2 września zajęli Lwów i 19 marca 1915 r. zdobyli twierdzę Przemyśl. 2 marca 1915 r.
ofensywa niemiecko-austro-węgierska przełamała front pod Gorlicami,
3 czerwca uwolniła Przemyśl, 22 czerwca odbiła Lwów i – kontynuując
zwycięską ofensywę pod wodzą gen. Moritza Mackensena – wyparła armie
rosyjskie z terenu Królestwa Polskiego, gdzie 16 lipca 1915 r. ustanowiono
administrację cywilną8.
5
6
7
8

Tamże, s. 340.
Tomaszów Lubelski, Monografia…, s. 338.
K. R a d z i e j e w s k i, Bortatycze na linii frontu, „Archiwariusz Zamojski” 2014, s. 103.
L. P o d h o r o d e c k i, Historia Polski 1796–1996, Warszawa 1997, s. 116.
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Zanim walec I wojny światowej dwukrotnie – w roku 1914 i 1915 –
przetoczył się przez ziemię tomaszowską, wybuch wojny poprzedziły akcje
zwiadowczo-rozpoznawcze:

Działania wojenne na ziemiach polskich w latach 1914–1915. Źródło: T. Schramm,
Wygrać Polskę. Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1989, s. 8
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[Już] dnia 29 czerwca 1914 roku, gdy ludzie szli z kościoła, ukazali się jadący na koniach
Austriacy, patrol jadący z Sokala przez Tomaszów do Bełżca. Na Rynku jeden z jadących
Austriaków strzelił do policjanta /strażnika/ stojącego na rogu Rynku i ulicy Lwowskiej raniąc
go i pogalopowali dalej w stronę Bełżca. Obok kasy skarbowej stojący na straży drugi strażnik
widząc uciekających obcych żołnierzy strzelił z karabinu kładąc trupem jednego Austriaka
a reszta uciekła. Zabitym okazał się jakiś katolik, miał szkaplerz na szyi. Pochował go przy
udziale dużej gromady ciekawskich ks. Cyprian Garlicki, starzec 80 letni, były powstaniec
i 25-letni więzień Sybiru, który nie bał się już władz carskich. Od tego dnia Tomaszów żył
nerwami. Kozacy z miejscowego garnizonu a był to 15. pułk Kozaków Dońskich, codziennie
patrolowali zarówno w samym mieście jak i poza nim jeżdżąc po drogach i ulicach, rozpędzając
z ulic skupiających się żydków i naszych radzących o sytuacji, jaka się wytworzyła z okazji
wybuchu wojny, która jeszcze wprawdzie nie została wypowiedziana, a już pierwsze ofiary
Tomaszów widział”9 [zachowana pisownia oryginału].

Z kolei w okolicach Podlodowa austriacka straż graniczna przeszła
kordon z Rosją i spaliła folwark w Hubinku10,a im bliżej było do wybuchu
wojny, tym działania wywiadowcze i rozpoznawcze w strefie przygranicznej nabierały rozmiarów i ostrości i tak:
– 13 sierpnia 1914 r. 1. Dywizja Kozaków Dońskich skoncentrowała się
w Tomaszowie, by siłą 10. Pułku Kozaków Dońskich w dniu następnym
dokonać wypadu i zająć po krótkiej walce z austriackim batalionem, jako
elementem osłaniającym X Korpus, Bełżec i Lubyczę Królewską. Podczas
J. M a z u r e k, Kronika miasta i powiatu Tomaszów Lubelski do 1924 r. oraz ważniejszych
wypadków i zdarzeń na świecie i w Polsce, 8/Bzs, s. nlb. Regularne działania wojenne na ziemi
tomaszowskiej poprzedzała także narastająca atmosfera paniki, objawów psychozy i histerii
wśród ludności cywilnej: „Zaczęto po domach opowiadać wieczorami o straszliwych jej skutkach i wojskach, których my, Polacy tomaszowscy, z braku książek historycznych znać nie
mogli, a starsi bajali, że są to ludzie straszni, którzy mordują mieszkańców cywilnych. Jakaś
zgroza od tego czasu zapanowała, każdy z wieczora okna zasłaniał z bojaźni, by mu kto oknem
niepożądany nie wlazł. Jednocześnie słowami więcej strachu każdy zaznał wtenczas aniżeli
w samą wojnę”.
Z kolei Dominiowa w swych pamiętnikach zapisała: „2 sierpnia […] Mimo panującej
powagi i spokoju pośród ludności daje się wyczuwać silne acz tajone napięcie trwożnego
oczekiwania na dalsze wypadki. Kobiety z obawy przed przewidywanym brakiem artykułów
codziennego użytku, pośpiesznie gromadzą do domów zapasy – wedle środków i możności.
Skutkiem tego młyny, sklepy literalnie oblężone… Na dobitek złego zaćmienie słońca wypadło
na dzień dzisiejszy. Znane i nieraz widziane zjawisko kosmiczne przy obecnym nastroju umysłów urasta w pojęciu nieoświeconych mas do rozmiarów legendowej przepowiedni, znaku
danego z nieba o zbliżaniu się potwornych klęsk na cały rodzaj ludzki”. E. D o m i n i o w a,
U progu Wielkiej Wojny/Wyjątki z dziennika 29 VII–9 IX 1914 r., Zamość 1938, s. 4.
Wspólnota parafialna miasta Tomaszowa, w obliczu realnego, nieuchronnego zagrożenia
wojną, zapowiadanego wcześniej masowym przelotem szarańczy w 1914 r., poszukiwała
wsparcia, pomocy i odwrócenia nadchodzących nieszczęść przez modlitwy w miejscowym
Sanktuarium ZNMP: „W dali było słychać odgłosy kanonady artyleryjskiej. Przed obrazem
cudownym Matki Bożej Tomaszowskiej gromady przerażonych parafian zanosiły modły: »Od
powietrza, głodu, ognia i wojny – zachowaj nas Panie!« i – »Matko – uproś, Matko – ubłagaj,
o Matko Boża przyczyń się za nami«”. Z. J a g i e ł ł o, Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów 2008, s. 72.
10
W. S o b i e s z c z a ń s k i, Z teki wspomnień, Tomaszów Lubelski 2014, s. 11.
9
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tych działań został spalony Bełżec na wysokości od kościoła do traktu
lwowskiego i komora celna, a w Lubyczy zniszczono most kolejowy.
Dowodzący tym wypadem gen. Piotr Mikołajewicz Krasnow po wykonaniu zadania w godzinach nocnych 14 sierpnia zarządził wycofanie się do
Tomaszowa11.
– 14 sierpnia dwa bataliony z 4. Pułku Piechoty austriackiej podczas
działań rozpoznawczych w rejonie Maził i Pasiek oraz szwadron 11. Pułku
Dragonów starły się z pododdziałem 1. Dywizji Kozaków Dońskich, przy
czym Austriacy ponieśli duże straty.
– 15 sierpnia w godzinach rannych pod Pasiekami i Jeziernią 1. Dońska
Dywizja Kozacka stoczyła zwycięską potyczkę z siłami 6. Dywizji Kawalerii
austriackiej12.
Po działaniach zwiadowczo-rozpoznawczych 19 sierpnia Rosjanie
w sile brygady kawalerii z artylerią opuścili Tomaszów i wycofali się bez
prowadzenia walk ulicznych w kierunku Zamościa, zaś 89. Pułk Piechoty
z 3. Armii austriackiej po krótkim ostrzale artyleryjskim zajął wzgórza
w rejonie Majdanu Górnego. Natomiast samo miasto Tomaszów zostało zajęte przez siły regularne armii austriacko-węgierskiej, dowodzonej
przez gen. Oskara von Wittmana, zagarniając przy tym bogatą zdobycz
wojenną w postaci pozostawionych przez Rosjan zapasów intendenckich
i kas skarbowych.
Cztery lata działań wojennych I wojny światowej prowadzonych na
terenie powiatu tomaszowskiego dają się podzielić na dwa podokresy,
przy czym pierwszy z nich obejmuje czas od sierpnia 1914 r. do lipca roku
następnego, kiedy to jeszcze powiat pozostawał pod panowaniem rosyjskim
a na jego terenie w 1914 i w 1915 r. dwukrotnie przebiegały intensywne
działania wojenne, i to na niespotykaną dotychczas skalę. Natomiast trzy
kolejne lata to okupacja austro-węgierska. Powiat tomaszowski z racji
swego przygranicznego położenia stał się terenem działań wojennych,
które wciągnęły zarówno obszar tej jednostki administracyjnej, jak i samo
miasto w orbitę wydarzeń wykraczających daleko poza dotychczasowe
lokalne dzieje regionalne.
Stany bojowe 4. Armii austriackiej biorącej udział w działaniach wojennych w Tomaszowskiem i na Zamojszczyźnie w pierwszym roku wojny
wynosiły 220 tys. ludzi, w tym 194 tys. piechoty i 16 tys. kawalerii, z której
K. R a d z i e j e w s k i, dz. cyt., s. 105. W Tomaszowie stacjonował 15. Pułk Kozaków
Dońskich, który wraz z 10. Pułkiem w Zamościu i 9. Pułkiem z Kraśnika stanowiły element
składowy 1. Brygady Kawalerii. Jednostki te wraz z 1. dywizjonem artylerii konnej w Zamościu
i 6. baterią w Krasnymstawie wchodziły w skład 1. Dywizji Kozaków Dońskich ze sztabem
w Zamościu. W 1914 r. dywizja ta była składnikiem XIX Korpusu Armijnego. W oddziałach
dywizji służbę pełnili Kozacy Dońscy. K. R a d z i e j e w s k i, dz. cyt., s. 103.
12
E. I z d e b s k i, Bitwa pod Komarowem 26 sierpnia – 2 września 1914, Warszawa 1931,
Wojskowe Biuro Historyczne, t. 3, s. 72.
11
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11 tys. przypadało na trzy wielkie jednostki, a pozostałe szwadrony znajdowały się przy korpusach. Natomiast siła 5. Armii rosyjskiej wynosiła
ogółem 11 dywizji piechoty i 5 dywizji kawalerii, czyli 176 batalionów i 158
szwadronów, względnie sotni i 572 działa. Siła Rosjan pod Komarowem,
gdzie ważyły się losy wojny, wyniosła 164 bataliony piechoty, 166 szwadronów kawalerii i 636 dział, natomiast stan bojowy – ok. 200 tys. ludzi,
w tym 164 tys. piechoty i 27 tys. kawalerii13.
A oto jakie było tło i sytuacja, w której doszło do walnej bitwy zwanej
w historiografii „bitwą pod Komarowem”. Po klęsce rosyjskiej 4. Armii gen.
Antona von Salzy w starciu pod Kraśnikiem z austro-węgierską 1. Armią
gen. Wiktora Dankla rosyjska 5. Armia gen. Pawła Plehwego, która początkowo miała atakować na południe w kierunku Cieszanowa i Rawy Ruskiej,
otrzymała rozkaz dowódcy Frontu Zachodniego, by zmienić kierunek
natarcia i udzielić pomocy wojskom von Salzy. Podczas wykonywania
tego manewru oddziały armii austriackiej gen. Auffenberga zaatakowały
siły Plehwego, w wyniku czego doszło do całego szeregu starć na terenie
13
Tamże, s. 58, Austriacy zmobilizowali do armii łącznie 1 mln 400 tys. ludzi, a Rosjanie – 1 mln 200 tys., zaś Niemcy ok. 780 tys. żołnierzy. Było to razem ok. 2,5 mln ludzi,
A. C z u b i ń s k i, Historia powszechna XX wieku, Poznań 2011, s. 80. W toku wojny zaborcy
zmobilizowali do swych armii Polaków. Przez cztery lata wojny Polacy służyli w obcych
armiach, walcząc i ginąc w obcej sprawie, strzelając do siebie i idąc w atakach na bagnety,
J. L e g i e ć, Bitwa pod Komarowem w historiografii rosyjskiej (do 1941 r.), Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska, vol. LXVIII, z. 1–2, 2013, s. 45. M.in. gen. Józef Dowbór-Muśnicki,
szef sztabu rosyjskiej 7. DP, dowodził bitwą pod Łaszczowem, a w wielu momentach całym V Korpusem Armijnym, J. L e g i e ć, dz. cyt. Polskie formacje uczestniczyły w ciężkich
walkach frontowych już od wiosny 1915 r. – I Brygada pod Konarami, Tarłem i Jastkowem,
a na Bukowinie walczyła II Brygada – Rarańcza, Rokitna. Pułki III Brygady wzmacniały front
w sąsiedztwie I Brygady, M. E c k e r t, Historia Polski 1914–1939, Warszawa 1990, s. 25. Polaków
przerażało przekonanie o nieuchronności bratobójczych walk. Na początku wojny tak o tym
napisał Edward Słoński (IX 1914) w wierszu Ta, co nie zginęła:

Rozdzielił nas, mój bracie
Zły los i trzyma straż –
W dwóch wrogich sobie szańcach
Patrzymy śmierci w twarz.
W okopach pełnych jęku,
Wsłuchani w armat huk,
Stoimy na wprost siebie –
Ja – wróg twój, ty – mój wróg! […]

A gdy mnie z dala ujrzysz,
Od razu bierz na cel
I do polskiego serca
Moskiewską kulą strzel.
Bo wciąż na jawie widzę
I co noc mi się śni,
Że TA, CO NIE ZGINĘŁA,
Wyrośnie z naszej krwi.

Relanci potwierdzają wiele przypadków mobilizacji, a następnie udziału Polaków, mieszkańców powiatu tomaszowskiego, w działaniach I wojny światowej w szeregach wrogich
sobie armii zaborców, jak np. Franciszka Cieślaka (armia rosyjska) i Władysława Mulawy
(armia austriacka), którzy dziwnym zbiegiem losów spotkali się na froncie w Karpatach. Obaj
zamieszkiwali w Hucie Dzierążyńskiej, szczęśliwie przeżyli całą wojnę i powrócili do domów
rodzinnych. Relacja Marka Rybickiego. W szeregach armii austriackiej służył także Władysław
Pępiak – kawalerzysta, rodem z Bełżca, wielokrotnie odznaczany za odwagę w walkach (relacja
Janiny Jurkowskiej). Ponadto blisko 10 mieszkańców Siemnic zostało zmobilizowanych i brało
udział w I wojnie światowej po stronie rosyjskiej (relacja Kazimierza Senia).
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19 sierpnia 1914 r. regularne oddziały armii austro-węgierskiej pod dowództwem gen.
Oskara Wittmana wkraczają do Tomaszowa Lubelskiego. W tle „stara apteka” (ze
zbiorów Krzysztofa Rębisza)

ziemi tomaszowskiej i Zamojszczyzny, znanych później w historiografii
jako „bitwa pod Komarowem”. Sami Austriacy w początkowej fazie walk
nazywali ją w informacjach podawanych z frontu „bitwą pod Zamościem”,
ale szybko zmienili to miano na „bitwę pod Komarowem”, uzasadniając,
że właśnie okolice tej miejscowości były centralnym miejscem owej batalii
1914 r. i w rzeczywistości odpowiadały operacyjnemu i geograficznemu
ośrodkowi prowadzonych wówczas działań. Natomiast w rosyjskiej historiografii dla bitwy tej przyjęto nazwę „bitwy pod Tomaszowem” lub
„operacji tomaszowskiej” (томашовское сражение, томашовская битва),
co trudno jest racjonalnie wyjaśnić i uzasadnić, gdyż w trakcie tej bitwy
w Tomaszowie nawet nie było rosyjskich wojsk – Tomaszów nie był miastem bronionym przez wojska carskie ani atakowanym przez żadną ze stron
i nie prowadzono tu walk ulicznych. W początkowej fazie działań rosyjskie
natarcie zatrzymało się kilka kilometrów od miasta, a późniejsze najcięższe
walki toczyły się w odległości kilku, a następnie kilkunastu kilometrów na
północ i wschód od Tomaszowa. Nad miastem co najwyżej odbywały się
pojedynki artyleryjskie między bateriami rosyjskimi i austriackimi, kilka zaś
pocisków, które spadły na miasto, nie spowodowały większych strat i były
raczej dziełem przypadku lub błędem dowodzących bateriami. Nomenklatura
rosyjska „bitwa pod Tomaszowem” czy „operacja tomaszowska” znajduje
swe potwierdzenie tylko w rozkazach dowódcy 5. Armii wydanych przed
rozpoczęciem walk i wskazuje, że rosyjskie dowództwo zamierzało wówczas
rozegrać bitwę dokładnie w rejonie Tomaszowa, a samo miasto miało być
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celem natarcia, którego nie osiągnięto, gdyż założone plany rozminęły się
całkowicie z faktycznymi wydarzeniami i rozegrały się w rzeczywistości
z dala od naszego miasta. Austriacki generał Maurycy von Auffenberg
zamierzał zniszczyć siły rosyjskie położone na północ od Tomaszowa,
centrum walk miały stanowić właśnie okolice Komarowa, zaś osią walnej
bitwy, w której Austriakom dopisało żołnierskie powodzenie, była szosa
Bełżec–Tomaszów–Zamość–Krasnystaw. Batalia ta, która objęła obszar
ok. 4 tys. km2, pokrywający się niemal z terenem byłego województwa
zamojskiego, mała następujący przebieg:
W dniach 26–27 sierpnia 1914 r. rosyjski XXV Korpus realizujący rozkaz ataku na zachód
w celu wsparcia 4. Armii doznał ciężkiej porażki w bitwie na obszarze między Zamościem
a Szczebrzeszynem (starcia pod Zawadą, Kątami, Michalowem i Bodaczowem). […] W tym
samym czasie XIX Korpus gen. Władimira Gorbatowskiego zaatakował austriacki VI Korpus na obszarze między Tarnawatką a Rachaniami. Na prawym skrzydle pod Tarnawatką
17. Dywizja Piechoty osiągnęła znaczne sukcesy, ale lewoskrzydłowa 38. Dywizja Piechoty
doznała porażki pod Rachaniami i musiała się wycofać. 27 sierpnia korpus zaatakowany był
z południa, zachodu i częściowo północy (pod Krynicami) przez dwa korpusy przeciwnika,
a jednocześnie austriacka 15. Dywizja Piechoty rozpoczęła obchodzenie lewego skrzydła
korpusu od wschodu. Na pomoc wojskom Gorbatowskiego ruszył V Korpus Armijny, którego awangardy tego samego dnia sforsowały Huczwę w rejonie Łaszczowa, zostały jednak
bez większego trudu wyparte za rzekę przez oddziały austriackiej 15. Dywizji Piechoty. […]
28 sierpnia jeden z pułków 7. Dywizji Piechoty zaatakował w porannej mgle kawalerzystów
Wittmana. Oddziały austriackie ogarnęła panika, poszczególne pułki nawet nie podjęły próby
obrony i rzuciły się do bezładnej ucieczki. Rosjanom powiodło się również pod Łaszczowem,
udało się im zająć dogodne pozycje i zaatakować niczego niespodziewającą się 15. Dywizję
Piechoty, która dostała się pod morderczy ogień artylerii rosyjskiej, ponosząc ogromne straty.
Atak rosyjskiej piechoty dopełnił dzieła. Rosjanie wzięli 4 tys. jeńców. Dywizja austriacka
praktycznie przestała istnieć. Sukces ów nie przyniósł jednak rozstrzygnięcia strategicznego,
ponieważ V Korpusowi nie udało się połączyć z XIX.
O wiele gorzej wiodło się tego dnia lewoskrzydłowemu XVII Korpusowi Armijnemu, który
od wschodu ruszył do ataku w ogólnym kierunku na Tomaszów. Nie udało się wyzyskać
porażki korpusu Wittmana, bowiem czołowa 3. Dywizja Piechoty została zatrzymana pod
Jarczowem przez austriacką 19. Dywizję Piechoty, na pomoc ruszyła jej 35. Dywizja Piechoty,
na południe od Tarnoszyna jej skrzydło zaatakowane zostało przez oddziały austriackiego
XIV Korpusu Armijnego. Tym razem to zaskoczeni Rosjanie ulegli panice i ponieśli ciężkie
straty, jeden z pułków 35. Dywizji Piechoty praktycznie przestał istnieć. Inne jednostki austriackie zaatakowały w tym samym czasie pod Wasylowem idącą w końcu kolumny XVII
Korpusu Armijnego rezerwową 61. Dywizję Piechoty. I w tym wypadku zaskoczenie było
kompletne. Pułki rosyjskie rozpierzchły się, artylerzyści nie zdążyli nawet ustawić dział, które
wszystkie (40) wpadły w ręce wroga.
Sukces ów natchnął Auffenberga do realizacji planu otoczenia sił rosyjskich. Grupa arcyksięcia Józefa Ferdynanda (XIV Korpus Armijny) miała kontynuować atak na północ, a w tym
samym czasie grupie drugiego z arcyksiążąt – Piotra Ferdynanda, której trzon stanowił II Korpus Armijny, polecono rozwinięcie natarcia z rejonu Łabuńki–Cześniki na wschód. Pozostałe
korpusy miały atakować od frontu, wiążąc wojska przeciwnika. Efektem miało być otoczenie
trzech korpusów rosyjskich w rejonie Komarowa i Tyszowiec.
29 i 30 sierpnia na wzgórzach na południe i zachód od Komarowa, w okolicach Księżostanów, Janówki, Majdanu Sielca, Siemierza i Kraczewa, rozgorzały ciężkie walki. Szczególnie
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zaciekle Austriacy atakowali na odcinku XIX
Korpusu Armijnego. Chociaż wszystkie ataki
zostały odbite, to plan Auffenberga bliski był
realizacji. 30 sierpnia oddziały austriackiego
II Korpusu Armijnego mimo zaciekłej obrony
stopniowo spychały wojska rosyjskie na wschód.
Jednocześnie XIV Korpus Armijny stopniowo
posuwał się na północ. Kleszcze zaciskały się.
Następny dzień zapowiadał się dla Rosjan tragicznie. Wybawienie przyszło z północy. 31 sierpnia
oddziały rosyjskiej kawalerii zaatakowały z rejonu
Miączyna i Zawalowa niespodziewające się ataku z tej strony jednostki II Korpusu Armijnego.
Straty austriackie nie były duże i wynikały raczej
z zaskoczenia niż z siły rosyjskiego natarcia, ale
zaniepokojony arcyksiążę Piotr zarządził odwrót.
Chociaż natarcie rosyjskiej kawalerii na
oddziały austriackiego II Korpusu Armijnego
zlikwidowało groźbę okrążenia, Plehwe wydał
rozkaz o rozpoczęciu odwrotu 5. Armii na północny wschód, zaniepokojony przede wszystkim
głębokim włamaniem w rejonie Krasnegostawu.
Pościg austriacki, prowadzony siłami grupy
arcyksięcia Józefa Ferdynanda (XIV Korpus
Armijny), był prowadzony mało energicznie
i okazał się nieskuteczny14.

Zwycięzca spod Tomaszowa i Zamościa,
inspektor armii, generał piechoty Maurycy
von Auffenberg (ze zbiorów Krzysztofa
Rębisza)

Bitwa pod Komarowem (operacja
tomaszowska) zakończyła się z chwilą
wydania rozkazu przez gen. Piotra
Plehwego o odwrocie 5. Armii rosyjskiej wobec zagrożenia jej całkowitym okrążeniem i zniszczeniem przez siły austriackie. Rozkaz o odwrocie
wydany był 31 sierpnia 1914 r., a data ta stanowiła punkt kulminacyjny
bitwy, kiedy do zamknięcia kleszczy wokół rosyjskiej 5. Armii brakowało zaledwie 16 km i tylko błąd taktyczny arcyksięcia Piotra Ferdynanda
otworzył furtkę dla Rosjan na Grabowiec i Tyszowce jako drogę odwrotu
i ocalenia od zagłady. Austriacy prowadzili jeszcze przez dwa dni działania
pościgowe za uchodzącymi Rosjanami aż do chwili odwołania armii na
południe wobec zagrożenia ofensywą rosyjską z kierunku Lwowa.
Wynik bitwy pod Komarowem nie przyniósł rozstrzygnięcia żadnej ze
stron, bowiem zwycięstwo wymknęło się 4. Armii austriackiej w ostatniej
chwili walk, natomiast 5. Armia rosyjska straciła inicjatywę działań i już
do końca została zmuszona do prowadzenia akcji obronnych i odwrotu
na pozycje wyjściowe, zaś Austriacy po połowicznym zwycięstwie musieli
wycofać się za San. Straty obu stron poniesione w prowadzonych walkach
były bardzo duże. W armii austriackiej ze 194 tys. piechoty ocalało 140 tys.,
14

J. L e g i e ć, dz. cyt., s. 37.
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a z 11 tys. kawalerzystów przeżyło bitwy 7500; z posiadanych 610 dział
uratowano 572, zaś zdobyto ok. 80 dział i 10 tys. jeńców rosyjskich. Straty
rosyjskie szacuje się na 30 tys. żołnierzy15.
Działania wojenne prowadzone w 1914 r. w czasie bitwy komarowskiej
i w roku następnym na ziemi tomaszowskiej miały charakter manewrowy,
ruchomy, bez walk opartych na umocnieniach polowych i pod tym względem odbiegały one od typowej wojny pozycyjnej, która miała miejsce na
froncie zachodnim. Należy także zauważyć, że poważny udział i znaczenie
dla powodzenia działań zarówno rosyjskiej, jak i c.k. armii, prowadzonych
w 1914 r. na terenie pow. tomaszowskiego i terenach przyległych, miało
lotnictwo. Działalność tej formacji wojsk austriackich, wyposażonych
w samoloty typu Aviatic B, Lohner i Albatros B.I, koncentrowała się na
prowadzeniu rozpoznania z powietrza na rzecz c.k. armii co do położenia
i ruchów jednostek armii rosyjskiej, na rozpoznaniu pozycji artyleryjskich,
budowy fortyfikacji, przy czym wyniki przeprowadzanego rozpoznania
były sporządzane na piśmie i w postaci wykonanych fotografii. Samoloty
dokonujące zwiadu powietrznego dotyczącego wojsk rosyjskich na terenie
pow. tomaszowskiego wykorzystywały m.in. do tego celu, jako miejsca
startu i lądowania, trawiaste lotnisko polowe położone pod Tomaszowem
(Kolonia Łaszczówka), ale także lądowiska w Narolu, Cieszanowie i Lwowie.
Zwiad lotniczy meldował o wykryciu m.in. kolumny nieprzyjacielskiej
piechoty pod Tarnawatką (15 VIII), dywizji kawalerii rosyjskiej i pułków
piechoty na trakcie Tarnawatka–Krasnobród (16 VIII), dywizji piechoty
w marszu i korpusu kawalerii przez Tarnawatkę (25 VIII). Jeszcze 1 września
1914 r. samolot F8 startujący spod Tomaszowa meldował o dużych siłach
rosyjskich pod Tyszowcami. Zwiad lotniczy prowadzony przez samoloty
austriackie był bardzo dokuczliwy dla Rosjan, zmuszał ich oddziały do
ukrywania się w lasach lub poruszania się w nocy, powodował opóźnienia
w manewrowaniu i ujawnienie zamiarów co do miejsca i kierunku, a także
liczebności sił przeciwnika, a rozpoznanie prowadzone z powietrza stało się
wówczas głównym źródłem informacji o nieprzyjacielu. W początkowym
okresie I wojny lotnictwo jako rodzaj wojsk było jeszcze w powijakach, nie
było ono uzbrojone w broń strzelecką ani w bomby, toteż nie zagrażało
bezpośrednio przeciwnikowi ostrzałem i ewentualnością zagrożenia oraz
poniesieniem ofiar, natomiast samoloty były ostrzeliwane z ziemi i sporadycznie dochodziło do ich zestrzeleń16.
Rozpatrując przebieg działań I wojny światowej na ziemi tomaszowskiej,
nie sposób pominąć fakt, że obok ogromnych zniszczeń oraz strat ludzkich
E. I z d e b s k i, dz. cyt., s. 442.
A. O l e j k o, Udział lotnictwa austro-węgierskiego K. u K. Luftschifferabteilung w bitwach pod
Kraśnikiem, Komarowem i Lublinem latem 1914 r. w świetle archiwaliów Kriegs Archiw w Wiedniu,
„Rocznik Tomaszowski”, nr 1(2), 2013, s. 151.
15
16
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2 września 1914 r. – bój piechoty austriackiej z kawalerią kozacką w rejonie Zamość–
Tyszowce (austriacka pocztówka wojenna ze zbiorów Roberta Horbaczewskiego)

i materialnych, śmierci i nieszczęść, które zostały spowodowane, wojna
otworzyła drogę do niepodległości, ponadto jej pozytywnym skutkiem była
budowa na terenie powiatu tomaszowskiego infrastruktury transportowej
i komunikacyjnej.
Do wybuchu I wojny światowej rząd carski celowo hamował rozbudowę
wszelkiego rodzaju sieci komunikacyjnej w pasie przygranicznym w fałszywym przekonaniu, że w razie wybuchu konfliktu zbrojnego sztucznie
utrzymywany stan bezdroży powstrzyma ofensywę nieprzyjaciela. Do roku
1914 Królestwo miało tylko jedno połączenie kolejowe z Galicją. Okazało
się jednak, że brak połączeń komunikacyjnych – kolejowych i drogowych
między zaborami, dotknął głównie wojska carskie, które w początkowym
okresie wojny, już po wkroczeniu do Galicji, napotkały na bardzo poważne
utrudnienia komunikacyjne z własnym zapleczem i przeżywały duże problemy z logistyką. Po zajęciu Lubelszczyzny Austriacy wydatnie rozbudowali
linie transportowe. Po roku 1915 została zbudowana kolejka wąskotorowa
z Uhnowa do Włodzimierza Wołyńskiego przez teren gminy Łaszczów,
z dwoma przystankami – w Łaszczowie i Dobużku. W Łaszczowie – stacji
węzłowej, obok stacji pomp powstały dwa odgałęzienia – do Wożuczyna,
z przystankiem w Wólce Pukarzowskiej, i do Włodzimierza. Także w 1915 r.
zbudowano kolejkę polową z Bełżca przez Tomaszów–Zamość–Krasnystaw
do Trawnik. Decyzję o tej inwestycji podjęło szefostwo wojsk kolejowych
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armii niemieckiej 28 czerwca 1915 r., a zasadniczym celem podjętych w tej
mierze działań było zapewnienie zaopatrzenia walczących armii w materiały do prowadzenia wojny, a także do transportu rannych żołnierzy. Do
budowy zatrudniono 14 kompanii wojskowych – 1560 żołnierzy i oficerów,
ponadto dużą, lecz nieustaloną liczbę rosyjskich jeńców wojennych. Już
1 sierpnia kolej dotarła do Zamościa, a 25 sierpnia do Trawnik. W latach
1916–1917 zbudowano lokalną kolej wąskotorową z Bełżca przez Tomaszów
do Bud Dzierążyńskich.
W tym okresie na stacji kolejowej w Bełżcu istniało 6 torów normalnych
i 3 wąskotorowe, plus parowozownia, do Tomaszowa wiodła linia dwutorowa, zaś wzdłuż nasypu kolejowego prowadziła linia telegraficzna. Jeszcze
w 1915 r. zapadła decyzja o budowie linii normalnotorowej, 20 listopada
1916 r. zbudowaną kolej udostępniono osobom cywilnym.
Pod koniec działań wojennych, już w trakcie okupacji austriackiej,
całą zbudowaną infrastrukturę kolejową szeroko wykorzystywano do
celów eksploatacji gospodarczej zajmowanego terenu, skąd wywożono
celem intensyfikacji grabieży i eksploatacji wszelkiego rodzaju produkty
spożywcze, płody rolne, inwentarz żywy, tabor kolejowy, paliwa, surowce
i zakłady przemysłowe oraz prowadzono rabunkową trzebież lasów na
terenie objętym okupacją austriacką.

Władysław Pępiak z Bełżca, uczestnik
I wojny światowej w mundurze austriackiego kawalerzysty (ze zbiorów Janiny
Jurkowskiej)

Stanisław Kudlicki z Tomaszowa, uczestnik
I wojny światowej, zmobilizowany do armii
rosyjskiej (ze zbiorów Aliny Kudlickiej)
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Chociaż zasadnicze walki prowadzone w Tomaszowskiem w okresie
I wojny światowej w 1914 i 1915 r. koncentrowały się w rejonie Komarowa,
to działania wojenne objęły wówczas z większym lub mniejszym natężeniem i skutkami wiele innych miejscowości powiatu tomaszowskiego:
– 26 sierpnia 39. Dywizja Honwedów przeprowadziła desperackie
natarcie na Sumin, które okazało się bezskuteczne i odparte przez Rosjan
z dużymi (ok. 4 tys.) stratami Austriaków;
– 28 sierpnia w dniu najbardziej bogatym w wydarzenia i najcięższym dla Austriaków, podczas odwrotu 15. Dywizji Piechoty austriackiej
(VI Korpus) z Pukarzowa do Woli, przy silnym ostrzale artylerii rosyjskiej
dywizja została rozbita, tracąc 2/3 piechoty, 25 dział, wyższych oficerów
sztabowych, cały tabor i sprzęt, a jej dowódca gen. Friedrich Wodniansky
prawdopodobnie popełnił samobójstwo;
– 28 sierpnia poważne straty poniosła dywizja kawalerii z grupy arcyksięcia Józefa Ferdynanda w rejonie Żniatyna i Przewodowa, zadane
w zamieszaniu przez własne jednostki do tego stopnia, że dywizja stała
się niezdolna do walki;
– 29 sierpnia 19. Dywizja XVII Korpusu austriackiego w walkach
z Rosjanami w rejonie Nedeżowa–Sowińca–Gródka poniosła straty w wysokości 50% stanu;
– 29 sierpnia 16. Brygada z grupy operacyjnej arcyksięcia Józefa
Ferdynanda podczas walk w rejonie Dłużniowa–Hulcza, przy znacznych
stratach, zdobyła na Rosjanach 32 działa;
– 30 sierpnia pod Wożuczynem trwały ciężkie walki grupy płk. Adolfa
Sterza (54. Brygada Piechoty) i 27. Dywizją Piechoty VI Korpusu z 10. i 7.
Dywizją rosyjską z wysokimi obustronnymi stratami;
– 30 sierpnia, podczas natarcia 5. Brygady z grupy operacyjnej arcyksięcia Józefa Ferdynanda w rejonie Poturzyna–Witkowa–Kadłubisk,
przeprowadzonego z atakiem na bagnety, wysokie straty poniósł 25. Pułk
Piechoty 5. Brygady;
– od 28 sierpnia do 1 września Austriacy siłami Korpusów XI, IX i VII
zaatakowali korpus rosyjski na linii Zamość–Komarów–Łaszczów, przy
czym ta ostatnia miejscowość przechodziła kilkakrotnie z rąk do rąk17.
W wyniku prowadzonych walk 5. Armia rosyjska została oskrzydlona
i zepchnięta na wschód, a zwycięski dowódca austriacki gen. Maurycy Auffenberg otrzymał dumny tytuł „von Komarov”. Jednak sukcesy ofensywy
rosyjskiej w Galicji, jak zajęcie Lwowa i kontrofensywa trzech armii carskich
pod dowództwem gen. Plehwego, zmusiły Austriaków do wycofania się na
południe i podjęcie w niekorzystnych warunkach ciężkich walk odwrotowych. W działania te wpisują się boje, które miały miejsce 9–11 września
17

E. I z d e b s k i, dz. cyt., s. 204, 213, 216, 231, 239, 296.
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1914 r. na terenie pow.
tomaszowskiego w rejonie Lubyczy Królewskiej
i okolicznych miejscowości, jak Kołajce, Dęby,
Potoki, Gruszka, Siedliska
i Hrebenne. W krwawej
bitwie starły się dwie
armie: austro-węgierska
gen. Maurycego Auffenberga (4. Armia), z V i XVII
Korpusem 5. Armii gen.
Piotra Plehwego oraz XXI
Korpusem 3. Armii gen.
Radka Dmitriewa.
Prowadzone walki zakończyły się poważnymi
stratami, klęską i odwrotem wojsk austriackich18.
Jak wspominał kronikarz tomaszowski Jan
Mazurek, po wyparciu
c.k. armii pod Przemyśl
i zdobyciu przez Rosjan
podówczas tej jednej z najbardziej nowoczesnych
twierdz europejskich z radości, że „nasi” zwyciężyli
„w tomaszowskiej cerkwi
dzwoniono przez cały
dzień jak na Wielkanoc, a i
Bitwa pod Lwowem – operacja galicyjska. Położenie
frontu walk 1, 3 i 10 września 1914 r. Działania wojenne kościołowi katolickiemu
w rejonie Rawy Ruskiej i w Tomaszowskiem. Źródło: też nakazano robić to samo,
lecz dzwonów kościelnych
www.wintersonnenwende.com
nikt nie usłyszał”19.
Po zwycięskiej dla Austriaków bitwie stoczonej pod Gorlicami wiosną
1915 r., w drugim roku wojny, pod koniec czerwca 1915 r. armia austriacko-węgierska z feldmarszałkiem Augustem Mackensenem na czele podjęła
nową ofensywę na Lubelszczyznę.
18
E. I z d e b s k i, dz. cyt., s. 416. Por. M. M a z u r, Zapomniana nekropolia, „Tygodnik
Zamojski”, 1 lipca 2015, s. 18.
19
J. M a z u r e k, Kronika miasta i powiatu..., s. nlb.
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Warto tu wspomnieć, że przez sześć miesięcy operacji gorlickiej – do
maja 1915 r., zginęło tylu żołnierzy, co w 1916 r. pod Verdun.
W czasie walk toczonych w 1915 r. powiat tomaszowski znalazł się
w pasie działań sił niemieckich. To wówczas miała miejsce trzydniowa
bitwa pod Tomaszowem (26–28 czerwca 1915 r.), w wyniku której Rosjanie
walczący pod dowództwem gen. Władymira Ołochowa zostali pokonani
przez 11. Armię niemiecką. W trakcie prowadzonych walk została spalona
część miasta, szczególnie zabudowania ulicy Lwowskiej, jako skutek ostrzału
artyleryjskiego Austriaków z pozycji zajmowanych w rejonie Rabinówki,
prowadzonego w kierunku stanowisk rosyjskich zlokalizowanych w okolicy Majdanu Górnego20.
Według Jana Mazurka podczas obu bitew stoczonych w I wojnie światowej w rejonie Tomaszowa ludność kryła się w okolicznych lasach, lochach
i piwnicach i nikt z mieszkańców miasta nie ucierpiał, tylko Franciszek
Czarnopyś, który zginął od austriackiego pocisku, jaki trafił w jego dom.
CMENTARZE Z I WOJNY ŚWIATOWEJ W TOMASZOWSKIEM
Na terenie powiatu tomaszowskiego, gdzie w latach 1914–1915 toczyły
się działania wojenne na ogromną skalę z udziałem po ok. 200 tys. żołnierzy po każdej z walczących stron, tragiczną pozostałością po stoczonych
wówczas bitwach są cmentarze wojenne. Spoczywają na nich polegli uczestnicy walk, żołnierze Imperium Rosyjskiego, Cesarstwa Niemiec i AustroWęgier, a także Polacy służący w obu wrogich armiach. Na terenie pow.
tomaszowskiego są to cmentarze:
• dwa w Bełżcu – na „Szczetach” i w „Domołowcach” o pow. 0,03 ha
i 0,063 ha oraz na dawnym cmentarzu epidemicznym w „Zmuliskach”,
na których pochowano poległych w ofensywie austriackiej w 1915 r.,
• w Pawłówce – pow. 0,17 ha – pochowanych 2165 żołnierzy,
• w Tarnawatce Tartak – pochowani polegli w 1914 r.,
• w Poturzynie pochowani po bitwie 14 sierpnia 1914 r.,
• w Kolonii Łaszczówka – pochowani polegli w sierpniu 1914 r. po
bitwie tomaszowskiej,
• cmentarz wojenny pod Lubyczą – pochowani polegli po działaniach
9–11 września 1914 r.,
• kwatera wojenna na cmentarzu parafialnym w Nabrożu – brak bliższych danych,
• kwatery wojenne na cmentarzach w Komarowie i Cześnikach,
20

Tamże.
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Cmentarz wojenny żołnierzy poległych podczas walk w 1914 r. w rejonie Tarnawatki
(fot. Wojciech Dziedzic)

• cmentarz wojenny w Tarnoszynie (przysiółek Turyna), położony
w lesie, założony po 1915 r., dwie mogiły zbiorowe i trzy indywidualne,
liczba pochowanych i ich przynależność do poszczególnych armii nie jest
znana21,
• cmentarz wojenny w Wasylowie Wielkim, pochowani żołnierze obu
walczących stron w dniach 28–29 sierpnia 1914 r.,
• niewielki cmentarz wojenny na poklasztornym wzgórzu Monastyr
koło Huty Lubyckiej, mieści w centrum 9 krzyży kamiennych z indywidualnymi pochówkami żołnierzy niemieckich z 6., 9., 10. i 12. kompanii
78. Pułku Piechoty, w tym jeden krzyż z napisem „Hier ruhen drei Russiche
Soldaten”. Ponadto w północno-zachodniej części wzgórza znajdują się
zdewastowane mogiły 17 żołnierzy austriackich, poległych podczas letniej
ofensywy państw centralnych 26 czerwca 1915 r. Żeliwne krzyże z tego
upamiętnienia zostały przez nieustalonego sprawcę oddane na złom22,
• Siemierz, gmina Rachanie – pojedyncza mogiła z 1915 r. przy drodze
do Koziej Woli miejscowego mieszkańca, Wacława Urbana, rozstrzelanego
przez Austriaków23,
21
22
23

D. K a w a ł k o, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1984.
Relacja Zygmunta Koguta, zam. Huta Lubycka.
Relacja Kazimierza Senia, zam. Siemnice.
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• Tomaszów, cmentarz parafialny, pojedyncza mogiła tomaszowskiego
mieszczanina W. Makohona rozstrzelanego przez Austriaków, niewinnie
podejrzanego o szpiegostwo na rzecz Rosji24,
• między Hutą Dzierążyńską a Suminem, na skraju lasu – grób zbiorowy żołnierzy c.k. armii poległych 26 sierpnia 1914 r.25.
DEPORTACJE (BIEŻEŃSTWO)
Jednym ze skutków I wojny światowej (nie tylko w Tomaszowskiem),
i nie tyle jest to skutek działań wojennych, ile poprzedzającej je, zwłaszcza
w roku 1915, a szeroko stosowanej przez Rosjan metody, była taktyka
„spalonej ziemi”. W jej ramach prowadzone było wypędzanie na wschód
rdzennej ludności, mieszkańców powiatu tomaszowskiego. Biorąc pod
uwagę niepomyślne losy prowadzonej wojny, Rosjanie pod koniec maja
1915 r. uświadomili sobie, że odwrót na całym froncie jest już nieunikniony, stąd też na początku czerwca dowództwo armii carskiej otrzymało
z Piotrogrodu rozkaz:
[...] tereny pozostawiane wrogowi w odwrocie powinny być przemienione w pustynię,
czyli oczyszczone z ludności oraz wszystkiego, co mogłoby przedstawić wartość dla wroga.

Rozkaz ten spowodował, że podporządkowujący mu się dowódcy
wypędzali ludność z ich domostw i zmuszali do wyruszenia na wschód.
Szczególnie zaś pilnowali, by mężczyźni w wieku poborowym – od 17 do
45 lat, nie ukrywali się, lecz także uczestniczyli w tym zbiorowym eksodusie w głąb Rosji. Było to wymaganie zawarte w treści rozkazu:
[...] są pewne dane, że wróg z zajętych już miejscowości zabiera całą ludność do wojska
i do pracy.

Treść kolejnego rozporządzenia brzmiała:
Odsyłać na tyły całe bydło, konie oraz wszystkie przedmioty miedziane, nie wyłączając
dzwonów, a również wszystko, co może przynieść korzyść wrogiej armii […] narzędzia rolnicze
w miarę możliwości też wywozić26.

Przymusowemu wysiedleniu podlegali wszyscy zdolni do pracy mieszkańcy wsi w wieku od 12 do 50 lat życia, przy jednoczesnym zniszczeniu
żywności oraz rekwizycji na rzecz wojska carskiego koni i bydła – oprócz
jednej krowy i jednego konia na rodzinę. Skutkiem tego wszystkie drogi
były wypełnione niekończącym się potokiem uchodźców. Szeroką falą,
J. M a z u r e k, Kronika miasta i powiatu..., s. nlb.
Relacja Mariana Gumieli, zam. Tomaszów Lub.
26
Materiały z konferencji Towarzystw Regionalnych w Hrubieszowie pt.: „Pierwsza wojna
światowa na Zamojszczyźnie”, Hrubieszów, 30 sierpnia 2015, s. 28.
24
25
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rozciągającą się na dziesiątki kilometrów, szli uchodźcy z guberni chełmskiej, z Galicji i innych terenów Królestwa Kongresowego. Szacowano ich
na setki tysięcy, ale w sumie było ich ponad 4 mln, w tym największą
część stanowili Polacy – milion osób, w tym 40% dzieci i 32% kobiet, nie
licząc 600 tys. żołnierzy polskich wcielonych do armii rosyjskiej27. Główny
potok uchodźców skierowano do Kijowa, a stamtąd odsyłano na stałe lub
tymczasowe zamieszkanie do innych guberni Rosji, w tym także na Sybir.
Wśród masy przymusowych uchodźców zaleźli się też dobrowolni
bieżeńcy, głównie osoby dobrze sytuowane, urzędnicy carscy, mniszki zakonów prawosławnych z Radecznicy i Turkowic, a także inni mieszkańcy
wsi i miast, powiązani z władzami rosyjskimi. Organizując tę masową,
trwającą całe lata tułaczkę, Rosjanie sięgnęli do tradycji i doświadczeń
z wojny napoleońskiej 1812 r. Zamiar ten przewidywał wciągnięcie przeciwnika w głąb Imperium Rosyjskiego, by ten, zajmując bezkresną przestrzeń,
znalazł się na niej maksymalnie osłabiony i napotkał całkowitą pustkę.
Drogę odwrotu Rosjan postępujących za bieżeńcami znaczyły ogromne
pożary, gdyż car rosyjski w czasie zbliżana się wrogich armii rozkazał
podpalać miasta i wsie i zostawiać za sobą pustynię. Tam zaś, gdzie wojsko
nie było w stanie dopełnić dzieła zniszczenia, sami mieszkańcy pod przymusem i nadzorem carskich żołnierzy musieli własnymi siłami zniszczyć
swe okolice. Jak wynika z zachowanych materiałów i wspomnień:
Była to wielka wędrówka ludów, mieszkańców zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego
w kierunku wschodnim. Ucieczka przed nadchodzącymi wojskami austro-węgierskimi i niemieckimi. Towarzyszyła im obawa przed prześladowaniami, głód i choroby. Bieżeńcy pozostawiali za sobą rodzinne wsie, palone, by nic nie dostało się w ręce wroga. Razem z cywilami
ewakuowano fabryki, magazyny i urzędy. Wszystko działo się z rozkazu wojska. Kto nie chciał
jechać, był do tego zmuszany. Faktem jest, że chętniej wyjeżdżała ludność prawosławna pod
opieką swych duchownych niż łacinnicy28.

W Tomaszowskiem właśnie szczególnie ludność prawosławna, kierowana
i prowadzona przez popów, prawie w całości opuściła teren powiatu tak,
że były gminy, w których pozostało zaledwie 15–20% stałych mieszkańców.
Kronikarz Tomaszowa, Jan Mazurek, potwierdza:
[...] było dużo chętnych na wyjazd, i to nie tylko prawosławnych, ale i rodowitych Polaków, którzy dali się namówić na tę tułaczkę.
J. L e w a n d o w s k i, W cesarskim i królewskim Lublinie, „Lublin. Kultura i społeczeństwo”,
t. 63, 2014, nr 7, s. 46.
28
M. S a w a, Motocyklem po szlaku bieżeństwa, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny”, nr 3, 2015,
s. 80. Por. J. P i e k a ł k i e w i c z, Kalendarium pierwszej wojny światowej, MOREX 1988, s. 231.
Typowym przykładem z pow. tomaszowskiego jest fakt, że w 1915 r. paroch Iwan Lewczuk
wraz z parafianami z Tyszowiec został deportowany przez Rosjan do guberni orenburskiej,
gdzie wcielono go do armii carskiej jako kapelana, zob. R. H o r b a c z e w s k i, W cieniu kopuł.
Opowieści tyszowieckie, Lublin 2011.
27
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Wśród nich znalazła się inteligencja miejscowa, i to nawet nieprzynaglana
do wyjazdu, jak lekarze, nauczyciele, adwokaci, duchowni i administracja
rosyjska. Także blisko połowa ziemian opuściła kraj29.
Jeszcze po upływie 100 lat od I wojny światowej dramaty i rozterki ludzi
zmuszonych do wysiedlenia znajdowały swe odbicie we wspomnieniach
mieszkańca Rogóźna:
Kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa w 1914 r., mój ojciec, Michał, został zabrany
wraz z końmi przez Rosjan do przewożenia na front amunicji i żywności. Był poza domem
przez dwa lata. Gdy rosyjska armia cofała się przed Austriakami, to carskie wojsko wypędzało
z domów ludność cywilną, ażeby razem z nimi uciekała na wschód do Rosji. Rosjanie straszyli
taką propagandą, że żołnierze austriaccy będą mordować ludzi i palić wsie. Wyjeżdżali wtedy
prawosławni do Rosji, ale też i część polskiej ludności katolickiej spokrewnionej z prawosławnymi, opuszczając swe domy razem z sąsiadami. Także i rodzina mego ojca wyjechała i była
wywieziona aż pod chińską granicę do Mandżurii, gdzie byli przez 6 lat. Ojciec w końcu po
dwu latach forszpanu uciekł z transportu i dotarł do Rogoźna, a reszta deportowanej rodziny
powróciła dopiero w 1920 roku30.

Przymusową formę wysiedlenia potwierdza Polak, ziemianin z Podlodowa:
Władze rosyjskie ewakuowały nas z majątku. Przejechaliśmy wiele kilometrów na wschód.
Wędrówka zakończyła się w Kijowie […] Wreszcie na pocz. 1918 roku wróciliśmy transportem kolejowym do kraju i naszego Podlodowa, który był bardzo zniszczony. Gospodarowali
w nim Austriacy31.

W lokalnych warunkach władze administracyjne i wojskowe armii
carskiej różnie podchodziły i realizowały rozkazy zwierzchności dotyczące
deportacji, o czym świadczy relacja mieszkańca z tomaszowskich Siemnic.
Już w końcu maja 1915 r. wojskowi Rosjanie szerzyli wśród ludzi z Siemnic propagandę,
że wojska austriackie i niemieckie dopuszczają się strasznych okrucieństw i pogromów na
ludności cywilnej. Dokonują bezwzględnych rabunków i grabieży majątku, gwałcą niewiasty,
niszczą i podpalają zabudowania mieszkalne i gospodarcze, zabierają inwentarz. Zapowiadali
przez wojsko i administrację z gminy, by dla uniknięcia tych okrucieństw przygotować się do
wyjazdu ze wsi do Rosji, i to jeszcze przed wycofaniem się armii carskiej. Dotyczyć to miało
wszystkich mieszkańców wsi zarówno prawosławnych Rusinów, jak i rodowitych Polaków bez
wyjątku. Propagandę tę silnie wspierał nasz sołtys, Paweł Niedźwiedzki, który po kilka razy
odwiedzał każdy dom i surowo nakazywał poczynić przygotowania do wyjazdu – spakować
bety, żywność, ubrania i co cenniejsze rzeczy na furmanki. I tak też się stało: w jednym dniu,
w jednym terminie i godzinie cały transport mieszkańców Siemnic z krowami przywiązanymi do wozów, przy płaczu kobiet i dzieci wyjechał ze wsi. A tuż przed wyjazdem rosyjscy
wojskowi dokładnie sprawdzali każdy dom i kąt, każde obejście, czy ktoś się nie schował, nie
ukrył przed transportem, ale i tak jakieś 15% mieszkańców uniknęło przymusowego wyjazdu.
Okazało się, że wojna przyszła szybciej, niż się spodziewano i już po dojeździe do Włodawy
Np. Aleksander hr. Szeptycki, Polak, właściciel ziemski na 6 tys. ha w pow. zamojskim
i tomaszowskim, został siłą deportowany do Rosji. J. F r y k o w s k i, J. N i e d ź w i e d ź,
E. N i e d ź w i e d ź, Dzieje miejscowości gminy Łaszczów, [w:] Dzieje Zamojszczyzny, t. 2, Łaszczów–Zamość 2004, s. 3.
30
J. M r ó z, 100 lat temu w Rogóźnie, „ReWizje Tomaszowskie” 2012, nr 8, s. 16.
31
W. S o b i e s z c z a ń s k i, dz. cyt., s. 11.
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doszła wiadomość, że Austriacy zajęli powiat tomaszowski. Części naszych ludzi udało się
zawrócić i już po miesiącu powrotnej wędrówki byli z powrotem we wsi, ale wskutek głodu,
chłodu, deszczu i zarażenia się od chorych część z nich zmarła na tyfus. Inni przywlekli epidemię do Siemnic i tu umierali, jak Romańczukowie, którzy osierocili 6 dzieci. Spośród tych,
którzy pod nadzorem Rosjan pojechali do Rosji, tata z rodziną znalazł się w jekaterynburskiej
guberni, skąd wrócili po dwu latach. Mama ze swoimi była aż w Gruzji i stamtąd przez morze
powróciła po sześciu latach32.

Biorąc pod uwagę wyniki liczbowe deportacji przeprowadzonej przez
Rosjan w Tomaszowskiem w 1915 r., należy uznać, że była ona bardzo ostro
przeprowadzona i tylko nieznaczna część mieszkańców zdołała pozostać
w rodzinnych zagrodach wbrew stosowanemu przymusowi wygnania. Fakt,
że powiat tomaszowski ewakuowano w sposób gruntowny potwierdzają
austriackie statystyki. Jeśli bowiem w 1914 r. w Tomaszowie mieszkało
13 tys. 100 osób, to w 1916 r. już tylko 6110. Ubytek wyniósł więc prawie
7 tys. osób w pierwszych latach wojny. Natomiast ubytek ludności wiejskiej spowodowany ewakuacją z terenu powiatu objął aż 56 574 osoby,
tj. 49,0% stanu ludności z 1914 r. W tym największe straty były wśród ludności prawosławnej – 47 329 osób, czyli 92,1% w tej grupie wyznaniowej,
zaś w sumie z terenu miasta i powiatu przymusowe wysiedlenia objęły
63 564 osoby33. Według wiarygodnych źródeł z Królestwa Kongresowego
z deportowanych wówczas kilku milionów mieszkańców nie wszyscy
przeżyli ten eksodus i nie wszyscy powrócili z wysiedlenia w głąb Rosji.
Co się może wydać interesujące, akcja wysiedleńcza ludności prowadzona pod przymusem Rosjan podczas wycofywania się armii carskiej tylko
w małym stopniu objęła ludność żydowską, którą co najwyżej przepędzano
z miejsca na miejsce, usuwano z terenów przygranicznych, a tylko część
deportowano w głąb Imperium Rosyjskiego. Jak można domniemywać,
sprawa ta nie była dostatecznie ustalona w rozporządzeniach władz albo
lekceważona w toku realizacji. Wymaga to dalszych badań. Działania wojenne z lat 1914–1915 spowodowały więc nie tylko ogólny ubytek ludności
powiatu, ale także skutkowały trwałymi zmianami stosunków etnicznych
i wyznaniowych, bo po 1916 r. rzymscy katolicy w Tomaszowskiem stali
się dominującą grupą wyznaniową – 70,4%, zaś wyznawcy prawosławia
stanowili zaledwie 6,2%. W spisie przeprowadzonym w październiku 1916 r.
straty ludzkie powiatu tomaszowskiego określano wymownie mianem
„wyludnienia”.
Pod koniec 1917 r. rozpoczęły się powroty z „bieżeństwa” ludności
powiatu tomaszowskiego, która wskutek deportacji znalazła się w głębi
Relacja Kazimierza Senia z Siemnic.
J. L e w a n d o w s k i, Powiat tomaszowski w latach pierwszej wojny światowej – zarys problematyki badawczej, „Rocznik Tomaszowski”, nr 3, 2014, s. 78.
32
33
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Cesarstwa Rosyjskiego. Jak przebiegały te powroty, świadczy tekst wspomnień z tamtego okresu:
Na drodze aż do Tyszowiec nie spotkaliśmy ani jednej krowy, ani konia czy kury. Za to
wszędzie po drogach spotykaliśmy tabory wracających wygnańców załadowane sprzętami,
pierzynami i dziećmi częstokroć chorymi na cholerę i dyzenterię, wozy ciągnione przez ledwie
idące szkapy, często krowy, a czasem matki i ojców, bo sprzężaj zarekwirowano wygnańcom
przez armie Wielkiej Rosji. Dążą ci ludzie do swojej ziemi, do swej ojczyzny, zastając tam
przeważnie tylko zgliszcza34.

STRATY I ZNISZCZENIA WOJENNE
Prowadzone działania wojenne, ale przede wszystkim przymusowa
ewakuacja przeprowadzona na terenie powiatu tomaszowskiego, spowodowały olbrzymie straty nie tylko materialne, ale i ludnościowe. Jak podaje
prof. Tadeusz Mencel:
W dolinie Wieprza i Huczwy, w powiatach tomaszowskim, biłgorajskim, hrubieszowskim,
chełmskim, częściowo janowskim i krasnostawskim, całe okolice zostały wyludnione i zamieniły
się w pustynię. Ocalono i zebrano zaledwie drobną cząstkę zbóż, obsiano nieznaczną część
gruntów ornych, stracono żywe i martwe narzędzia pracy. Nastąpiła straszna nędza, bo zapasy
zabrali uchodźcy i wojska. Nędzarze żywili się pozostałymi resztkami, korzonkami i grzybami.
Z głodu, chłodu i brudu wywiązały się choroby, które szerząc się jako epidemie, kładły ludzi
pokotem. Pola i ogrody porujnowane i poorane wozami i kołami armat przechodzących wojsk
i poryte działowymi pociskami leżały odłogiem35.

W Tomaszowskiem zginęło 60% koni i 70% bydła, a na terenie powiatu
zniszczono 10 604 budynki mieszkalne i gospodarcze, tj. 31,2% przedwojennego stanu zabudowy. Według sprawozdania naczelnika powiatu
tomaszowskiego Austriacy zniszczyli 25% całych zbiorów rolnych w powiecie. Zdarzały się co prawda sporadyczne przypadki wydawania kwitów
rekwizycyjnych przez c.k. wojska dla poszkodowanej ludności, ale zmiana
sytuacji na froncie i wycofanie się wojsk monarchii naddunajskiej z terenów
Królestwa Polskiego sprawiły, że kwity te stały się bezużyteczne. Zaistniałą
trudną sytuację gospodarczą powiatu pogorszyły gradobicia w gminach
Kotlice, Tyszowce i Poturzyn, które zniszczyły zbiory na powierzchni 855
dziesięcin. Szacowana wartość szkód wyniosła 23 550 rubli36.
Podczas wycofywania się wojsk rosyjskich z Królestwa Polskiego latem 1915 r. ewakuowano większość ruchomego majątku przemysłowego
i banków, taboru kolejowego, szkoły, warsztaty rzemieślnicze, urzędy
z urzędnikami, a nawet dużą część inwentarza. Sytuacja uległa jeszcze
większemu pogorszeniu w drugim roku wojny, podczas letniej ofensywy
34
35
36

Tamże, s. 77.
T. M e n c e l, Dzieje Lubelszczyzny, t. 1, Warszawa 1974, s. 724.
K. P ę k a ł a, dz. cyt., s. 192.
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Domy w Jezierni zniszczone podczas ostrzału artylerii (ze zbiorów Krzysztofa Rębisza)

wojsk centralnych i po wycofaniu się Rosjan z Lubelszczyzny. Tym razem
działania wojenne były połączone z ewakuacją zakładów przemysłowych
oraz celowym niszczeniem majątku, przynosząc poważne straty ekonomiczne
i ludnościowe. W głąb Rosji wyjeżdżały całe załogi fabryk i ich rodziny37.
Zniszczenia, którym uległ podczas I wojny światowej Tomaszów, kronikarz Jan Mazurek oceniał nader optymistycznie:
Tomaszów w pierwszej wojnie światowej nie poniósł wielkich strat w budynkach. Ocalał
kościół, pomimo, że w pobliżu spadł dużych rozmiarów pocisk artylerii austriackiej ustawionej
we wsi Rabinówka a strzelającej do artylerii Rosjan na Majdanie Górnym. Spaliła się wówczas Kasa Skarbowa Rosyjska (tu, gdzie dziś stoi dom Zw. Ziemian) i dom Sędziego Pokoju.
Tomaszów przeżywał w I wojnie dwie całodzienne bitwy. Jedną, jak szli wojska do Galicji
1914 r., drugą jak wracali w 1915 r. W czasie tych bitew ludność kryła się w lochach, w lasach
i piwnicach, nikt z ludności poza Czarnopysiem nie zginął. Świątynie katolicka i Żydowska nie
ucierpiała tak wewnątrz jak i zewnątrz. Natomiast w Cerkwi Prawosławnej Żołnierze Węgierscy urządzili jatkę wieszając zarżnięte krowy na filarach świątyni, ponieważ ksiądz wyjechał
razem z urzędami rosyjskimi do Rosji. Niepilnowana świątynia została ogołocona ze sprzętów
a nawet i płot został spalony przez wojsko węgierskie38 [zachowano pisownię oryginału].
37
38

T. M e n c e l, dz. cyt., s. 725.
J. M a z u r e k, Kronika miasta i powiatu..., s. nlb.
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Zniszczenia Tomaszowa Lubelskiego w I wojnie światowej. Widok od strony ul. Krasnobrodzkiej (fotografia prasowa, tytuł gazety nieznany, ze zbiorów Krzysztofa Rębisza)

W rzeczywistości w Tomaszowie 2/3 zabudowy miasta spłonęło, ale
przyczyną tego pożaru, który miał miejsce już w 1917 r., był wybuch w nielegalnej gorzelni. Straty wyniosły wówczas łącznie 316 budynków39.
W czerwcu 1915 r. Rosjanie dokonali rabunku 5 dzwonów z zabytkowej
dzwonnicy, wycenionych na 1 541 254 zł, z czego dwa pochodziły z 1637 r.
i posiadały wartość zabytkową i artystyczną40.
W Bełżcu Kozacy spalili prawie całą wieś, od kościoła do skrzyżowania,
ale drewniana cerkiewka ocalała. Zniszczeniu uległo ogrodzenie cerkwi
podczas budowy linii kolejowej do Rejowca. Straty poniosło przy tym
ogrodzenie plebanii, cmentarz i kaplica odpustowa, w budynku plebanii
uszkodzone zostały drzwi, okna i zamki, a z cerkwi zginęły elementy wyposażenia. Ponadto zniszczeniu uległa stajnia. W sumie poniesione straty
wyniosły 2123 korony na szkodę cerkwi41.
Podczas I wojny światowej w Poturzynie miały miejsce ciężkie walki.
Latem 1915 r. wycofujące się na wschód wojska rosyjskie wywiozły maszyny i urządzenia miejscowej cukrowni, a czego nie udało się wywieźć –
zniszczono i nie odbudowano. Poturzyn poniósł straty w sferze materialnej
i kulturalnej. Spłonęła cukrownia i wszystkie domostwa oraz biblioteka,
zabytkowe meble i dzieła sztuki ukryte w cukrowni dla bezpieczeństwa.
39
Tomaszów Lubelski, Monografia…, s. 317. Por. A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, s. 35.
40
Z. J a g i e ł ł o, Parafia rzymskokatolicka…, s. 69.
41
Bełżec przez dzieje, red. A. Urbański, Bełżec 2008, s. 76.
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Zniszczony pałac hr. Szeptyckiego w Łaszczowie, podpalony przez wycofujące się
wojska rosyjskie w 1915 r. (ze zbiorów Krzysztofa Rębisza)

Przepadł bezpowrotnie bogaty księgozbiór z XIX i XX w. zgromadzony
przez Rulikowskich z blisko półtora tysiącem woluminów z dziedziny
ornitologii, historii i nauk okultystycznych [tak w oryginale – W. D.]. Nie
ocalały trofea myśliwskie ani bogata kolekcja europejskich oraz afrykańskich ptaków i jaj42.
Podczas bitwy pod Komarowem w 1914 r. areną walk austriacko-rosyjskich był Łaszczów, który kilkakrotnie przechodził z rąk do rąk. W pałacu
Szeptyckich działał zorganizowany tam szpital polowy. W początkach
września 1914 r. działania wojenne ustały, ale wznowiono je ponownie
w 1915 r. i wówczas pałac został spalony przez wycofujących się Rosjan43.
Wojna dotknęła Wożuczyn 30/31 sierpnia 1914 r. w toku bitwy pod
Komarowem. Pociski artylerii austriackiej zniszczyły pałac z bogatą biblioteką, mimo że w pałacu mieścił się szpital polowy. Z pałacu pozostała tylko
ściana. Pociski artylerii zniszczyły też folwark. Zniszczeniu uległy: stajnia
i oranżeria, spichlerz drewniany, 4 szopy, 4 maneże z konnym kieratem,
budynek na pasze, szopa drewniana na wozy i parnik drewniany oraz
zabudowania wsi. Najmniej ucierpiał kościół i park, w obrębie którego
spadło kilka bomb. Właścicielom nic się nie stało. Wożuczyn zajęły wojska
42
43

J. G a j u r, Na Grzędzie Sokalskiej – mój dom, moja ojczyzna, Krosno 2010, s. 35.
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, dz. cyt., s. 46.
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austro-węgierskie, w ich ręce wpadła ocalała piwnica ze złożonymi w niej
zapasami ponad 8 tys. butelek wina, miodów i starek (wódek żytnich).
Spłonął też sklep Stowarzyszenia Spożywców założony w 1913 r. przez
Józefa Wydżgę. Jego straty oszacowano na 8 tys. rubli. 17 maja 1917 r.
z rąk austriackich okupantów zginęli miejscowi parafianie: Antoni Pąk,
Stanisław Nowak, Andrzej Gil i Marianna z Huzarów Kulikowska44.
Kronikarz miasta i powiatu Jan Mazurek potwierdza, że wojska rosyjskie podczas wycofywania się na wschód grabiły i wywoziły ze sobą,
co tylko było możliwe, a resztę dewastowały i paliły – folwarki, młyny,
domy i dwory, jak w Tarnawatce, Czartowczyku, Mikulinie, Klątwach,
Steniatynie, Grodysławicach, Chodywańcach, Dubie; zniszczyły też cukrownię w Wożuczynie, zdewastowały majątki w Dobużku, Pukarzowie
i Nadolcach. Niszczono zabudowania wsi, które w dużej części zostały
wyludnione. Na barki mieszkańców spadł dodatkowy ciężar utrzymania
wojsk obu walczących stron. Wojsko prowadziło ostre rekwizycje inwentarza, grabiło ludność cywilną, doszło do regresu gospodarczego45.
W wyniku tak znacznych zniszczeń i strat sytuację panującą w Tomaszowskiem po zakończeniu działań wojennych określano jako stan klęski
żywiołowej.
SYTUACJA LUDNOŚCI
W pierwszym roku wojny Austriacy zajmowali Tomaszów od 19 sierpnia do 14 września 1914 r., a forpoczty c.k. wojsk znalazły się w okolicy
miasta już kilka dni wcześniej. 15. Pułk Kozaków Dońskich, stanowiący
garnizon Tomaszowa, wycofał się z miasta, nie podejmując działań obronnych i skierował się na północ. Już po kilku dniach od zajęcia Tomaszowa,
gdy tylko front przesunął się na większą odległość od granic, austriaccy
okupanci doprowadzili do powołania władz miejskich. W tym celu do
mieszkania lekarza powiatowego Zawadzkiego wezwali najbardziej znanych
i poważanych mieszkańców Tomaszowa, zaś powiadomionych a nieobecnych doprowadzono siłą i nie bawiąc się w dyplomację, przedstawiono
ich szefowi komendantury wojskowej oraz oświadczono konieczność
przeprowadzenia wyboru władz municypalnych. Burmistrzem obrano
Jana Hildebrandta, gdyż ten dobrze znał język niemiecki, na pomocnika
burmistrza wybrano Edwarda Gniewkowskiego, a na sekretarza magistratu
Augusta Krzyżanowskiego. Oprócz tego Austriacy wybrali radnych, którymi
zostali duchowni rzymskokatolickiej parafii w Tomaszowie: ksiądz proB. T y p e k, Wożuczyn, Tomaszów Lubelski 2013, s. 44.
W. G r u n e r, Tarnawatka, Tarnawatka 2011, s. 33; J. N i e d ź w i e d ź, Leksykon historyczny
miejscowości województwa zamojskiego, s. 11; 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, dz. cyt., s. 31, 59, 71, 76.
44
45
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boszcz Julian Bogutyn i ksiądz wikariusz Władysław Matuszyński, ponadto
Jakub Kudlicki, Adam Nadwodnik, aptekarz Aleksander Bartnikowski,
Jan Czarnopyś, Marcin Witkowski, Jan Włochowicz, Józefat Gierowski,
Stanisław Mieszkowski, Piotr Nieklewicz oraz Żydzi: Izrael Gorzyczański,
Mordko Grinwald, Eliasz Strasberg i Srul Kossowski. Austriackie władze
okupacyjne Tomaszowa przedstawiły nowo powołanemu zarządowi miasta
ciążące na nim obowiązki i zadania, którymi było wypełnianie rozporządzeń c.k. wojsk, takich jak: wypiek chleba, dostarczanie koni. Oprócz tego
Austriacy obłożyli ludność Tomaszowa kontrybucją w wysokości 7500 rubli
od chrześcijan i 6000 od Żydów. Chrześcijanie zapłacili całość, natomiast
Żydzi zebrali tylko 4000 rubli. Zbiórka ta odbywała się pod karą śmierci,
a jako gwarancję wyegzekwowania należności wzięto zakładników: Marcina
Witkowskiego, Izraela Gorzyczańskiego, Izraela Kossowskiego oraz rabina
Józefa Friszelmana. Austriacy wzięli też zakładników zaraz po wkroczeniu
do Tomaszowa. Aresztowano między innymi księdza parafii prawosławnej Mateusza Nazarewicza i jego syna Michała. Ksiądz Nazarewicz został
wypuszczony na wolność następnego dnia, ale jego syna wywieziono46.
Już od pierwszych chwil zajęcia miasta przez wojska c.k. Austrii
z całą ostrością ujawniły się tłumione wcześniej konflikty i zatargi wśród
społeczności Tomaszowa, głównie na podłożu narodowościowym i wyznaniowym. Pozostali w mieście prawosławni, którzy nie udali się na
bieżeństwo, stali się obiektem donosów, przy czym ich powodami były
najczęściej sąsiedzkie nieporozumienia i niesnaski oraz wcześniejsze porachunki osobiste. Poplecznikami wojsk austriackich stali się m.in. strażnicy
miejscowego aresztu – Władysław i Jan Zielińscy, którzy, według krążących pogłosek, mieli otrzymywać nagrodę „pogłównego” w wysokości 100
koron od wskazanego osobnika zamieszkałego w Tomaszowie i rzekomo
niebezpiecznego dla nowych okupantów. Zielińscy w okresie trzech tygodni 1914 r., kiedy to Austriacy zajmowali miasto, żyli dostatnio, szastali
pieniędzmi bez ograniczeń i z tego powodu uznawano ich za delatorów
aż 271 osób, które podczas wydarzeń latem 1914 r. zostały aresztowane,
wywiezione lub skazane na terenie miasta i powiatu. Zielińscy wyjechali
z Tomaszowa wraz z wycofującymi się w początku września wojskami
austriackimi, Wraz z nimi wyjechało kilka innych osób, jak np. stolarz
Wójtowicz czy aptekarz Bartnikowski, który nie tylko był radnym, ale
K. P ę k a ł a, dz. cyt., s. 190. Diametralnie inne świadectwo sytuacji w Tomaszowie daje
na ten temat Jan Mazurek: „Nadmienić również należy, że ludność katolicka, prawosławna
i żydowska przed I wojną i w czasie wojny żyły w przykładnej zgodzie. To samo można powiedzieć i o duszpasterzach tych wyznań. Księża odwiedzali się w Sądny Dzień w bożnicy,
gdzie byli usadawiani na specjalnie dla nich przygotowanych wspaniałych krzesłach. Żydzi,
choć nie odwiedzali świątyń katolickich w owym czasie, to jednak brali udział w pogrzebach
co znaczniejszych obywateli i duchowieństwa”. J. M a z u r e k, Tomaszów 1914–1920–1938,
40/Bzs, s. nlb.
46
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kwaterował komendanta miasta i oficerów w swym mieszkaniu, niektórym
mieszkańcom Tomaszowa naraził się zaś tym, że nie chciał przyjmować
rosyjskiej waluty za sprzedawane leki. Wskutek niepowodzeń w działaniach wojennych prowadzonych przez Austriaków i po wycofaniu się
ich z miasta powrócili doń Rosjanie, którzy natychmiast podjęli śledztwo
i rozliczyli mieszkańców z pomocy i współpracy udzielanej Austriakom.
W wyniku przeprowadzonego dochodzenia Krzyżanowski, Hildebrandt,
Gniewkowski, Bartnikowski i Zawadzki zostali uniewinnieni z uwagi
na to, że ich pomoc wynikała z przymusu okupanta. Natomiast Adam
Giżycki, Iwan Zieliński, Adam Nadwodnik, Antoni Wójtowicz, Ostrowski
i Ignacy Semczuk nie mogli być osądzeni i ukarani, gdyż zbiegli z miejsca zamieszkania i ukrywali się. Srogą karę ponieśli Władysław Zieliński
i Ignacy Skrzypczuk, którzy zostali skazani na deportację na Syberię47.
W drugim roku wojny, latem 1915 r., zastąpienie panowania rosyjskiego okupacją austriacką nie było tylko prostą zamianą zaborcy. O ile
szybkiej poprawie ulegały warunki działalności politycznej i oświatowej,
o tyle dotkliwie pogorszyła się sytuacja gospodarcza obejmująca coraz
szersze kręgi mieszkańców miasta, ale z czasem i wsi. Po zniszczeniach
spowodowanych działaniami wojennymi i ewakuacją zarządzoną przez
Rosjan, po zdezorganizowaniu życia gospodarczego nastąpiły ostre rabunki
i grabieże przez nowe władze okupacyjne, ukierunkowane na maksymalne
wydobycie z zajętych terenów wszelkiego rodzaju surowców i żywności na
potrzeby armii i zaplecza cierpiącego głód. Austriackie władze okupacyjne
starały się wycisnąć wszystko z gospodarki okupowanego powiatu przez
system zakazów, nakazów, regulaminów i rekwizycji, na ile tylko było to
możliwe, mnożąc jak z rogu obfitości kolejne zakazy i zarządzenia, jak
np. zakaz wolnego obrotu podstawowymi artykułami żywnościowymi.
Ponadto zarządzono obowiązkowe dostawy płodów rolnych z każdego
gospodarstwa chłopskiego i dworskiego po urzędowych, niekorzystnych
dla dostawców cenach. Wprowadzone zostały surowe normy spożycia dla
mieszkańców, zapoczątkowano system zaopatrzenia kartkowego (często bez
pokrycia w towarach i produktach). Ustalono w tygodniu dni bezmięsne
i bezmączne, a braki artykułów, jak kawa, cukier i herbata lub bawełna,
47
K. P ę k a ł a, dz. cyt., s. 192. O okrucieństwie, z jakim traktowano Polaków zamieszkujących powiat tomaszowski, świadczy dobitnie rozkaz wydany w rejonie Rachań 27 sierpnia
1914 r. przez płk. Sterza z armii austriackiej: „Przy każdym marszu zbliżania należy pędzić
przed frontem mężczyzn spośród miejscowej ludności, ponieważ umocnienia rosyjskie zbudowane już przed trzema tygodniami są dokładnie znane mieszkańcom”, E. I z d e b s k i, dz.
cyt., s. 180. Kolejnym przykładem traktowania ludności polskiej przez dowódców zaborczej
armii był wykonany z całą bezwzględnością rozkaz austriackiego dowódcy, który nakazał
spalić Narol podczas wycofywania się wojsk c.k. armii we wrześniu 1914 r., a mieszkańców
przymusowo wysiedlić do Austrii. A. S k i b i c k i, Marszruta życia, Wyd. Offsetowe Nord,
Narol 2008, s. 14.

96

Rocznik Tomaszowski 5

Wielka Wojna 1914–1918 roku w Tomaszowskiem...

starano się wyrównać namiastkami z buraków, zboża czy pokrzyw. Tuż
przed Wielkanocą 1917 r. ogłoszono rozporządzenie Naczelnego Wodza
Armii Austriackiej z GG z 11 lipca 1916 r. nr 61 o następującej treści:
1. Farbowanie kurzych jaj i wprowadzanie do obrotu handlowego [pisanek wielkanocnych]
jest zabronione do odwołania pod zagrożeniem kary grzywny do 6 tys. koron lub 6 miesięcy
aresztu48.

Rozporządzenie to nie wywołało wówczas rozbawienia swą treścią
z tego powodu, że przednówek 1917 r., w trzecim roku wojny, był bardzo
ciężki. Tak więc chleb i mąka były tylko na kartki z ograniczeniem do 225
gramów mąki dziennie. Kolejne zarządzenie ograniczało pieczenie ciasta
bez użycia drożdży i proszku do pieczenia i innych podobnych środków,
zaś nakazywano, by mąka żytnia i pszenna stanowiły nie więcej niż 10%
ogólnej wagi ciasta. W następnej kolejności wprowadzono całkowity zakaz pieczenia jakichkolwiek ciast w gospodarstwie domowym pod karą
6 miesięcy więzienia.
Poważnym ograniczeniom uległy przydziały żywności dla mieszkańców
miast – racje te wyniosły 2/3 tego, co otrzymywali mieszkańcy Niemiec,
tymczasem koszty utrzymania w latach 1914–1918 wzrosły 15-krotnie
a płace tylko 2 i pół raza.
Sytuacja na wsi była bardzo ciężka: zmniejszyła się powierzchnia zasiewów, spadła wydajność z ha, ceny żywności rosły szybciej niż zarobki,
rozwijała się spekulacja, co skutkowało obniżeniem standardu wyżywienia
i pogorszeniem stanu zdrowotności społeczeństwa.
Przeciągająca się wojna sprawiła, że warunki bytowe stawały się coraz
cięższe; brakowało żywności, węgla, drzewa, nafty. Czekano z utęsknieniem na jakiś przełom49.
48
H. Z i e l i ń s k i, Historia Polski 1914–1939, Wrocław 1993, s. 13. Por. J. P i e k a ł k i e w i c z,
Kalendarium…, s. 341. Do austriackich restrykcji wobec mieszkańców powiatu tomaszowskiego
należało zarządzenie zabraniające noszenia elementów mundurów rosyjskich, za co groziła
natychmiastowa ich konfiskata. W ślad za tym poszło ograniczenie spożywania mięsa i nakaz
zamknięcia jatek w poniedziałki, środy i piątki oraz serwowania potraw mięsnych w restauracjach i jadłodajniach, ale z wyłączeniem podawania konserw i wyrobów masarskich. We
wrześniu 1916 r. podjęta została konfiskata na cele wojskowe kożuchów i skór, by następnie
ogłosić ostre zarządzenie o wprowadzeniu oszczędności w zakresie oświetlania mieszkań.
Uderzyło to szczególnie w ludność żydowską, której nakazano ograniczenie się do zapalania
w szabas co najwyżej dwu świec. Z kolei jeszcze w listopadzie 1916 r. Austriacy podali do
wykonania zarządzenie zawierające zakaz stosowania podczas wypieku mąki pszennej, zaś
wyrób pieczywa drobnego został całkowicie zakazany pod groźbą ostrych kar, natomiast chleb
mógł być produkowany tylko w formie dużych bochenków. Ponadto, zapewne dla poczynienia
oszczędności tłuszczy, w początkach 1917 r. został wprowadzony całkowity zakaz produkcji
i handlu mydłem. A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa
2010, s. 36.
49
M. E c k e r t, Historia Polski 1914–1939, Warszawa 1990, s. 24.
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Naczelną wytyczną polityki gospodarczej nowych zaborców w Królestwie
było maksymalne, bezwzględne wykorzystanie jego zasobów surowcowych i potencjału gospodarczego do celów wojny. Sprowadzało się to do
wywożenia surowców, maszyn i urządzeń fabrycznych, wyciskania, co się
dało, z produkcji rolnej i żywnościowej. Z wież kościelnych zdejmowano
dzwony, zrywano piorunochrony, rynny, klamki do drzwi, demontowano
żelazne ogrodzenia, a szczególnie pilnie zbierano złom metali kolorowych50.
Plaga rekwizycji dotknęła wieś. Oprócz wyśrubowanych do maksimum
kontyngentów w płodach rolnych władze rekwirowały bez przerwy konie,
bydło, nierogaciznę i drób.
Wytrzebiono ponad 17% lasów na ziemiach polskich. C.k. władze
administracyjne wymagały od miejscowej ludności przede wszystkim dostaw żywności i produktów rolnych, wprowadziły surową kontrolę życia
gospodarczego, a prowadzona w tym zakresie polityka doprowadziła
w szybkim tempie do drożyzny, głodu, permanentnego braku artykułów
codziennego użytku, szerzenia się chorób zakaźnych, nielegalnego handlu
żywnością i spekulacji51.
Zarządzenia władz wojskowych miały na celu wyciagnięcie z ludności
jak największych korzyści materialnych. W następnej kolejności ściągano
z mieszkańców podatek wojenny w wysokości uzależnionej od stanu
zamożności według kryterium ustalanego przez władze. Ponadto nie
szczędzono kar nakładanych niekiedy z błahych powodów. Powszechne
stały się kontrybucje i rekwizycje majątku prywatnego.
Niskie wynagrodzenie nie gwarantowało możliwości zaspokojenia
nawet podstawowych potrzeb. Wiele osób w tej sytuacji żyło z jałmużny,
następowała pauperyzacja miast, miasteczek oraz osad, a władze nie podejmowały planowej i skutecznej akcji ratunkowej.
H. Z i e l i ń s k i, dz. cyt., s. 26.
J. J a n i c k a, Żydzi Zamojszczyzny 1864–1915, Lublin 2007, s. 216. Niezależnie od wszystkich niedogodności i uciążliwości życia pod okupacją austriacką ogromne niebezpieczeństwo
stanowiła podsycana przez wojskowych atmosfera szpiegomanii. W opinii Austriaków każdy
człowiek z pogranicznych terenów rosyjskich – dzieci, starcy i kobiety – wysyłał sygnały
i używał wszelkich środków, jak ukryte podziemne linie telefoniczne, skrzydła wiatraka,
susząca się bielizna, pasące się bydło, zamknięte lub otwarte okna, kościelne dzwony, żeby
w ten sposób informować wroga. Wszędzie wietrzono szpiegów: „Coraz to przyprowadzali
Bogu ducha winnego chłopa lub babę, która gotowała strawę i jakoby dym z komina miał być
sygnałem czy umówionym znakiem. W nocy, gdy zapaliliśmy świecę, by zasłonić wybitą szybę
w oknie, wpadli z awanturą, że dajemy znaki świetlne”. K. R a d z i e j e w s k i, dz. cyt., s. 21.
W Tomaszowskiem bez procesu sądowego poddano egzekucji przez rozstrzelanie W. Makohona i Wacława Urbana z Siemierza, zaś J. Gęborys z Pasiek został zakłuty bagnetami (relacje
K. Senia, W. Koszela). W Zwierzyńcu wojsko austriackie aresztowało 5 gajowych, podejrzewając ich o sprzyjanie Moskalom. Podpułkownik audytor chciał ich rozstrzelać. Uratował ich
p. Parnas, właściciel Lubyczy. K. R a d z i e j e w s k i, dz. cyt., s. 114, 116.
50
51
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Tabory austriackie pod cerkwią w Tomaszowie i skład amunicji przy ulicy Sokalskiej
– 1915 r. (ze zbiorów Krzysztofa Rębisza)

Już i tak krytyczną sytuację ludności pogłębił dodatkowo fakt przystąpienia Austrii w drugim półroczu 1915 r. do formowania tzw. Oddziałów
Robót Cywilnych. Ludność przymusowo zatrudniano przy pracach ekshumacyjnych, przy budowie dróg, linii kolejowych i pracach fortyfikacyjnych
z użyciem podwód, przebiegających z zastosowaniem ostrego wojskowego
reżimu, przy bardzo niskim wynagrodzeniu i ciężkich warunkach egzystencji. Wprowadzono przy tym przymusowe formy werbunku polegające
na organizowaniu łapanek mężczyzn wychodzących z kościołów, sklepów,
teatrów, i to nawet osób chorych. Krytyczną sytuację w utworzonych oddziałach pogłębiało wyjątkowo złe traktowanie robotników, niedostateczne
wyżywienie i warunki socjalne. Jesienią 1916 r. w GG było już 129 takich
oddziałów liczących po ok. 200 robotników w każdym52.
52
K. Z i e l i ń s k i, Żydzi Lubelszczyzny, Lublin 1989, s. 74. Oprócz przymusu zatrudniania
cywilnej ludności polskiej do tzw. forszpanu, celem transportowania materiałów wojennych,
Rosjanie i Austriacy zmuszali mieszkańców Tomaszowskiego do wykonywania ciężkich prac
ziemnych organizowanych w trybie szarwarków przy budowie umocnień polowych. Miało to
miejsce w rejonie Jezierni, Łuszczacza i Wożuczyna, gdzie wznoszono tamę w dolinie rzeczki
Wożuczynki dla zalania okolicznych łąk, co miało utrudnić atak nieprzyjaciela. W podobnym
celu przywożeni z odległych Honiatycz mieszkańcy tej wsi ryli okopy dla armii carskiej
w rejonie wsi Kunki i Skwarki, gmina Susiec (relacje Kazimierza Senia, Mieczysława Kawki);
J. N i e d ź w i e d ź, Honiatycze. Zarys dziejów historyczno-gospodarczych, Zamość 2000, s. 35.

99

W. Dziedzic

Rocznik Tomaszowski 5

Bezwzględna eksploatacja gospodarcza prowadzona przez okupanta
austriackiego na terenie powiatu tomaszowskiego, trudna sytuacja aprowizacyjna w mieście i na wsi, niedostatek towarów pierwszej potrzeby na
rynku, rosnąca z dnia na dzień drożyzna i spekulacja, nielegalny handel,
utrzymywanie się z „czarnego rynku” oraz rosnące bezrobocie zmuszały
ludzi do poszukiwania nowych, nawet nielegalnych źródeł zarobkowania
i uzyskiwania w ten sposób dochodów pozwalających na utrzymanie się
przy życiu.
Jednym ze źródeł niedozwolonych, a niezwykle intratnych, dochodów
uzyskiwanych przez mieszkańców powiatu tomaszowskiego stał się przemyt. Proceder ten, uprawiany jeszcze przed wybuchem wojny na szeroką
skalę, dodatkowo wzmógł się pod okupacją austriacką, bo zważyć trzeba,
że mimo tej samej władzy po obu stronach dawnej granicy nadal ona
istniała, była utrzymywana i strzeżona53.
Skrajnie trudną sytuację ludności cywilnej pod okupacją austriacką
w Tomaszowskiem potwierdza świadectwo z terenu gminy Rachanie:
Podczas okupacji austriackiej ludzie cierpieli głód, bo zasiewy wcześniejsze były zniszczone przez walki, część pól leżała odłogiem po bieżeństwie lub była wypasiona przez konie
wojskowe obu armii. Brak było ziarna na nowy zasiew i koni do uprawy roli zabranych przez
Rosjan, a ponadto Austriacy nałożyli wysokie kontyngenty na dostawy siana, słomy, zboża,
ziemniaków, mięsa, mleka. Wobec braku koni zdarzało się, że jako siły pociągowej używano
krów, które jednak traciły mleko, zaś do ciągnięcia pługa przy orce zaprzęgano ludzi54.

Prowadzone działania wojenne i ich bezpośrednie skutki – zniszczenie
domostw, zasiewów, głód, nędza, masowe migracje ludności, fatalne warunki ewakuacji, brak opieki lekarskiej, trudności w przestrzeganiu zasad
higieny, były przyczyną szerzenia się masowych zakażeń oraz długotrwale
Ponadto po zakończeniu działań wojennych na terenie powiatu tomaszowskiego w 1915 r.
Austriacy drogą administracyjną zmuszali ludność cywilną poszczególnych wsi do nieodpłatnego
przeprowadzania prac ekshumacyjnych, transportu i zakopywania zwłok poległych żołnierzy
w masowych mogiłach, a także do wykonywania robót przy budowie linii kolejowych. Bełżec
przez dzieje…, red. A. Urbański, Bełżec 2008, s. 76; relacja A. Wawrycy z m. Jeziernia.
53
Pokonanie kordonu ani w przeszłości, ani pod okupacją austriacką nie stanowiło większego
problemu. Świadczą o tym liczne fakty jego przekraczania w okresie powstań narodowych,
kiedy przez kordon transportowano ochotników, broń, konie, amunicję itp. Z Królestwa Polskiego do Galicji z łatwością przekradali się unici na tzw. krakowski ślub, przeszła też ponad
50-osobowa delegacja rzymskich katolików i unitów z Zamojszczyzny z pielgrzymką do Ojca
św. Piusa X w 1904 r. i Józef Piłsudski z żoną w 1901 r. Przekupstwo strażników i niedoskonały
system strzeżenia kordonu umożliwiały uprawianie kontrabandy na masową wręcz skalę. Na
drugą stronę granicy przemycano konie, tytoń, okowitę, rodzynki, wyroby z metalu, kapelusze, chustki kobiece na głowę, kamienie do zapalniczek. Procederem tym niemal zawodowo
zajmowali się mieszkańcy Huty Szumy: Józef Skiba, Marcin Borowicz i inni. Mieli oni wielu
naśladowców z terenu Jezierni, Bełżca i Paar, a zajmowali się kontrabandą nie tylko Polacy
i Rusini, ale także starozakonni. M. P i z u n, Susiec i okolice, Susiec 2000, s. 67, por. Tomaszów
Lubelski, Monografia…, s. 352.
54
Relacja K. Senia.
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utrzymujących się i licznych epidemii chorób zakaźnych, jak tyfus plamisty,
dyfteryt, świerzb i grypa „hiszpanka”, jaglica.
Epidemie te dotykały zarówno żołnierzy walczących armii, jak i ludność cywilną, np. w Zadnodze, gmina Krynice, w 1918 r. ludność masowo
chorowała na tyfus plamisty, a zmarła poważna, choć nieustalona liczba
mieszkańców.
Z kolei na przełomie 1916/1917 r. w Polanach, także w gminie Krynice,
na tę chorobę zmarło 75 osób55, druga fala epidemii miała miejsce w 1918 r.
Wysoka śmiertelność wśród chorych na tyfus panowała również w Witkowie,
gmina Poturzyn56. Celem skutecznego leczenia i zahamowania liczby zarażeń, odizolowania chorych od zdrowych, a także ograniczenia śmiertelności ofiar w okresie I wojny światowej na terenie Szpitala Powiatowego
w Tomaszowie Austriacy wybudowali lazaret polowy, a następnie etapowy, wzniesiono dwa baraki drewniane mieszczące po ok. 50 łóżek każdy.
Baraki te spełniały rolę oddziału zakaźnego, w którym leczone były choroby epidemiczne, przy czym służbę pełnili tu jeńcy rosyjscy, na leczenie
przyjmowano zaś zarówno wojskowych, jak i osoby cywilne57.
Pełne liczby mieszkańców miasta i powiatu tomaszowskiego zmarłych
wskutek epidemii chorób zakaźnych podczas I wojny światowej nie są
rozpoznane, gdyż nawet książka chorych szpitala nie ujmuje wszystkich
ofiar, ale należy sądzić, że są one wysokie, skoro w jednej tylko niewielkiej
liczbowo wsi sięgnęły one blisko 100 osób. Wyobrażenie o rozmiarze strat
ludności spowodowanych przez epidemię w czasie I wojny światowej
może dać informacja, że tylko sam tyfus pochłonął wówczas 3 mln ofiar,
a grypa „hiszpanka” w ciągu dwu lat wojny pociągnęła za sobą więcej
ofiar niż działania wojenne – 25 mln ludzi.
ORGANIZACJA WŁADZ AUSTRIACKICH W TOMASZOWSKIEM
Po zajęciu przez armię państw walczących terenów byłego Królestwa
Polskiego powiat tomaszowski znalazł się w strukturze administracyjnej
generalnego gubernatorstwa wojskowego w Polsce utworzonego rozkazem Naczelnego Wodza c.k. armii austro-węgierskiej z 25 sierpnia 1915 r.
Wojskowe władze austriackie utworzyły na terenach polskich struktury
i organizacje w postaci komend obwodowych obejmujących obszar dawnych
C. S t e c k o - W a j c h t, Polany. Rodzinna moja wieś w fotografii, Zamość 2007, s. 20.
F. M i l l e r, Korespondencje, „Ziemia Tomaszowska”, nr 1, 3 maja 1922, s. 20.
57
J. P e t e r, Dzieje szpitala powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, wyd. bd., s. 6. O rozmiarach
i czasokresie trwania epidemii w Tomaszowskiem może świadczyć fakt, że dopiero w lipcu
1924 r. został zlikwidowany samodzielny oddział zakaźny działający od 1916 r. przy miejscowym szpitalu. Pozostawiono jednak nadal oddział przy szpitalu ogólnym, a zlikwidowano
personel dezynfekcyjny. „Ziemia Tomaszowska”, nr 3, 10 lipca 1924, s. 8–15.
55
56
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powiatów sprzed okresu wyodrębnienia i utworzenie guberni chełmskiej,
a podlegających gubernatorowi w Lublinie. Od kwietnia 1917 r. zmieniono
nazwę komend z etapowych na powiatowe. W zakresie administrowanego terytorium podział był dwustopniowy. Bez zmian pozostały gminy,
nie zmienili się wójtowie, którzy wraz z sołtysami podlegali rozkazom
komendanta komendy powiatowej. Natomiast rozwiązano dotychczasowe
władze miasta i zarządy powiatowe. Gminy wchodziły w skład obwodu,
a od 1917 r. – powiatu, zarządzanego przez komendantury. Organizacja
wewnętrzna komend obwodowych, następnie zaś powiatowych obejmowała:
– oddział wojskowy (adiutant, komendant żandarmerii polowej, oficer
cywilny, kierownik służby administracyjno-ekonomicznej, cenzor wojskowy,
oficer prowiantowy),
– wydział cywilny (komornik cywilny z dwoma pomocnikami, referent
handlowy, referent rolny, inżynier powiatowy, lekarz weterynarii, powiatowy inspektor szkolny i referent ds. leśnictwa),
– wydział finansowy (referent, 4–5 urzędników podatkowych, 2 urzędników kasowych),
– sąd wojskowy i podległy mu areszt polowy.
Z komendą współpracował urząd pocztowy i telegraficzny. Komendy
nie miały mocy prawnej wobec kolei oraz lasów. Językiem urzędowym komend był niemiecki, będący także językiem służbowym w armii, przy czym
w niektórych komórkach komend używany był język polski. Ogłoszenia
i „Dzienniki Urzędowe” były drukowane dwujęzycznie. Na czele komendy
powiatowej stał komendant mianowany przez Naczelną Komendę Armii i był
zależny od Wojskowego Generał-Gubernatora. Komendant reprezentował
całokształt władzy i odpowiadał za wszystkie sprawy wojskowe, administracyjne i gospodarcze na swym terenie, sprawując nieograniczone rządy
w oparciu o zarządzenia Naczelnej Komendy Armii oraz Gubernatorstwa
Wojskowego. Wydawał zarządzenie i okólniki dotyczące powiatu publikowane
następnie w „Dzienniku Urzędowym” i w formie ogłoszeń. Komendantowi
powiatu podlegała straż skarbowa, żandarmeria polowa i wojska etapowe.
Do pomocy miał zastępcę, komisarza cywilnego i przewodniczącego sądu
wojskowego. C.k. Komenda Obwodowa w Tomaszowie obsadzona była
początkowo przez płk. Juliusa Berana jako komendanta, zaś jego zastępcą
był płk Ernst Freiherr von Schenk. Od lutego 1917 r. płk Schenk objął funkcję
komendanta, a jego zastępcą został ppłk Alfred Jugan58. Sądem wojskowym
kierował płk Anton Szupp, którego zastąpił kpt. Michael Florer. Bezpieczną
działalność austriackich władz okupacyjnych zapewniały oddziały pospolitego ruszenia zwane Landsturmem. Ponadto w Tomaszowie utworzono
jednostkę ochrony granicy, ponieważ kordon graniczny między obszarem
58
R. M a l e s z y k, Organizacja austriackich władz wojskowych na Zamojszczyźnie w latach
1915–1918, „Archiwariusz Zamojski” 2014, s. 45.
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Austriaccy wojskowi z komendantury Tomaszowa i oddziałów okupacyjnych miasta
w latach 1915–1918 (ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim)

okupowanym a wchodzącą w skład monarchii Galicją został nadal zachowany. Były to najczęściej pododdziały kawaleryjskie. Ustanowiono też punkty
celne, co wynikało z obowiązującego zakazu swobodnego przemieszczania
się ludzi poza obręb powiatu na terenie monarchii i w strefie przyfrontowej, w której położony był powiat i miasto Tomaszów. Obowiązywał też
zakaz wolnego obrotu towarami. Zgodę na wjazd na teren Austro-Węgier,
potwierdzoną w paszporcie przez władze Generał-Gubernatorstwa, mogli
otrzymać przedstawiciele handlowi, ziemiaństwo, przedstawiciele instytucji
charytatywnych, nauczyciele, sędziowie, emisariusze Naczelnego Komitetu
Narodowego i przedsiębiorcy promujący austriacki dorobek w zakresie rolnictwa i przemysłu. Interesy militarne na terenie powiatu tomaszowskiego
zabezpieczały najpierw wojska 4. Armii austro-węgierskiej, a z początkiem
1916 r. pododdziały 508. Etapowego Batalionu Landsturmu, zaś od sierpnia
tego roku 212. Etapowy Batalion Landsturmu. Wiosną 1918 r. na teren powiatu tomaszowskiego przybyły skoszarowane kompanie ze składu jednostek
liniowych przybyłych z frontu. Były to kompanie: 6. kompania 52. Pułku
Piechoty, 2. kompania 27. Pułku Piechoty i 9. kompania 32. Pułku Piechoty.
W powiecie służbę w żandarmerii polowej pełniło 168 osób. Wojsko zajmowało się ochroną granicy, nadzorem wyrębu lasów, ochroną budowy linii
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kolejowych wąskotorowych, a także ochroną produkcji w fabryce klinkieru
w miejscowości Budy Dzierążyńskie59.
Austriacy powołali na ziemiach okupowanych odrębny system sądów
wojskowych funkcjonujących w strukturach komend obwodowych, w których
orzekano w dwu odrębnych wydziałach – cywilnym i wojskowym. Zostały
one zniesione w październiku 1917 r. Natomiast pozostawili bez zmian dotychczas funkcjonujące na terenie Królestwa Polskiego sądy gminne i sądy
pokoju. Podstawowym zadaniem utworzonych przez Austriaków sądów
było orzekanie w sprawach karnych popełnionych przez wojskowych, w tym
– jeńców wojennych. Z dniem 1 października 1917 r. sądy wojskowe przy
komendach powiatowych zostały zlikwidowane, a sądy cywilne przekazano
w ręce polskie. Militargericht w Tomaszowie od drugiej połowy 1916 r. do
połowy 1919 r. funkcjonował w składzie: sędziowie wojskowi – płk Anton
Szupp, kpt. Michael Florer, por. Ludwig Gottig, por. dr Władimir Kiżyk,
por. Johann Sznajder, zaś sędzią ds. cywilnych był Josef Terlecki. Oprócz
wyroków w sprawach dotyczących występków wojskowych sądy austriackie
rozpatrywały dużą liczbę spraw związanych z szerzącym się bandytyzmem.
Spowodowane to było wejściem w posiadanie dużej ilości broni w niepowołane ręce i dokonywaniem napadów na osoby cywilne oraz rabunkami
koni, świń, pieniędzy. Sądy procedowały w systemie uproszczonym, wyroki
zapadały bardzo szybko, a w większości oczywistych drobnych spraw nawet
nie sporządzano akt i nie powoływano świadków, lecz poprzestawano na
odnotowaniu ich w rejestrze spraw sądowych. Wyroki były wydawane ustnie, w przypadku kary więzienia zaś na piśmie. Początkowo od orzeczenia
sądów wojskowych nie było apelacji, a wyroki kary śmierci wykonywano
nawet w dwie godziny po ogłoszeniu.
W roku 1916 sąd austriacki w Tomaszowie rozpatrywał po 26–38 spraw
miesięcznie. Sądy wojskowe zobowiązane były do nadzorowania wykonania kar zasądzonych w wydanych przez siebie wyrokach. Zasadą było
odbywanie kary do końca, gdyż w austriackim systemie penitencjarnym
nie funkcjonowała instytucja przedterminowego zwolnienia60.
OD RZĄDÓW AUSTRIACKICH DO NIEPODLEGŁOŚCI
Pomimo ogromnych zniszczeń, strat materialnych i ludzkich wynik
polityczny I wojny światowej był korzystny dla Polski. Doszło do tego
dzięki sytuacji skłócenia mocarstw rozbiorowych i znalezienia się Rosji,
Niemiec i Austro-Węgier w przeciwnych blokach militarnych, co stanowiło
Tamże, s. 48.
Tenże, Funkcjonowanie austriackich sądów wojskowych na Lubelszczyźnie w latach 1915–1918,
Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska, vol. LXVIII, z. 1–2, 2013, s. 58, 61, 70.
59
60
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zapowiedź, że „sprawa polska” zostanie umiędzynarodowiona i stanie
się ważna w czasie działań wojennych. Kiedy w wyniku I wojny mocarstwa rozbiorowe poniosły klęskę lub uległy wewnętrznemu rozkładowi,
w Europie Środkowo-Wschodniej powstała wolna przestrzeń dla narodów
zmierzających do odbudowy własnej państwowości. W tym kontekście,
gdy tylko zarysowały się perspektywy odmiany losu kraju, społeczeństwo
polskie w korzystnym dla siebie momencie potrafiło szybko zintegrować
się – w pełni wykorzystać szansę i osiągnąć gotowość do podjęcia działań
celem wybicia się na niepodległość. W dziele odzyskania wolności nie
sposób pominąć zasadniczej roli Polskiej Organizacji Wojskowej.
Początki POW, która powstała z połączenia Związku Walki Czynnej
z Polskimi Drużynami Strzeleckimi, sięgały na ziemi tomaszowskiej
1916 r., kiedy to wiosną do Źwiartowa przybył Jan Jabłoński, ps. Longin,
delegowany z Okręgu Lubelskiego, celem powołania placówki tej organizacji. Podczas spotkania u Adama Kramarczyka, z udziałem F. Oktaby,
Kulika, Sękowskiego i kilku innych młodych chłopców ze Źwiartowa,
doszło do podpisania deklaracji i założenia pierwszej placówki POW
w Tomaszowskiem. W ślad za Jabłońskim przybył do Źwiartowa kolejny emisariusz POW ps. Filon, który objął funkcję komendanta powiatu,
zamieszkał na stałe w tej miejscowości i złożył wizytę ks. Łuczyńskiemu
w Wożuczynie, który przyrzekł udzielić wszelkiej pomocy w zadaniach
organizacji. „Filon” podjął prowadzenie ćwiczeń wojskowych, a po jednej ze
zbiórek poprowadził młodych peowiaków do kościoła w Wożuczynie, gdzie
ks. proboszcz w uroczystych szatach liturgicznych odebrał od młodzieży
przysięgę. Wkrótce też, niezależnie od szkoleń szeregowych członków
POW, w folwarku Celestynów należącym do Holtzerów przeprowadzono
kilkutygodniowe kursy dla kadry instruktorskiej POW – 2-tygodniowe
dla podoficerów i 4-tygodniowe dla oficerów. Następnie „Filon” dokonał
reorganizacji obwodu tomaszowskiego POW, dzieląc go na podobwody
obejmujące po dwie gminy i obsadzając je przeszkolonymi instruktorami.
Jak wspominał po latach Franciszek Oktaba, który kierował podobwodem Krynice-Tarnawatka, początki działalności POW w Tomaszowskiem
nie były łatwe. Najliczniejsze placówki były w Źwiartowie i Dzierążni,
a ponadto w Majdanie-Sielcu, Majdanie Krynickim, Polanach, Polanówce,
Krynicach, Zadnodze, Niemirówku, Zaborecznem, Tarnawatce, TarnawatceTartak, Hucie Tarnawackiej i Werechaniach. Dużej pomocy w organizacji
POW udzielały nauczycielki Ela Wolfówna w Krynicach, Sejdlerowa
w Źwiartowie, siostry Mysakowskie w Tarnawatce oraz siostry Hekówne
w Hucie Tarnawackiej i Werechaniach. Niektóre wsie były jednak niedostępne dla organizacji, gdyż wiele osób starszych obawiało się, że po
zakończonej wojnie powrócą Rosjanie, a władze carskie będą się ostro
mścić za uczestnictwo w działalności niepodległościowej. Nie wierzono
w zwycięstwo państw centralnych, stąd całe pliki carskich rubli długo
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jeszcze przechowywano jako pełnowartościową lokatę oszczędności. Jednak
część starszego pokolenia nie tylko, że sama nie angażowała się w POW,
ale, jak to miało miejsce np. w Dąbrowie i Antoniówce, nie pozwalała na
to młodym. Dla zintensyfikowania działalności POW za fundusze z kasy
tej organizacji Jabłoński założył w Tomaszowie księgarnię, która stanowiła
dobrą przykrywkę do spotkań i rozprowadzania materiałów propagandowych. Do działalności POW wprowadzono także okolicznych ziemian,
jak Makomaskiego ze Źwiartowa, w którego majątku przeprowadzono
kurs podoficerski. Dzięki tym pociągnięciom i patriotycznej postawie ziemian nastąpił szybki wzrost liczebności POW61. O stanie organizacyjnym
tomaszowskich oddziałów POW świadczy m.in. fakt, że np. członkowie
placówki POW w Pukarzowie byli jednolicie umundurowani, posiadali
pełne wyposażenie w plecaki, ładownice, łopatki saperskie, a na uzbrojeniu posiadali 43 ręczne karabiny i jeden karabin maszynowy. Ponadto
działalność POW wspierała także umundurowana Liga Kobiet62.
Celem wykazania żywotności POW i zademonstrowania jej siły obwód
tomaszowski i zamojski przeprowadziły wspólne ćwiczenia w lasach Ordynacji Zamojskiej w rejonie Zwierzyńca. Koncentracja oddziałów tomaszowskich odbyła się w Niemirówku, gdzie Głogowscy zapewnili uczestnikom
niezbędny posiłek, zaś Karol Gniwek z Huty Dzierążyńskiej zorganizował
podwody na wypadek potrzeby w ćwiczeniach. Prowadzone manewry obserwował przedstawiciel Komendy Okręgu z Lublina, a wkrótce peowiacy
wzięli też udział w ćwiczeniach zorganizowanych w Krasnymstawie. Przy
tej okazji podczas przemarszu przez Zamość peowiaków wbiła w dumę
postawa austriackiej warty przed koszarami, która oddała honory i sprezentowała broń przed polskimi ochotnikami. Trzeba jednak zauważyć, że
nie zawsze stosunki między POW a austriackimi władzami układały się
tak sielankowo. Kiedy np. żandarmi austriaccy z posterunku w Komarowie
aresztowali dwu legionistów – Ruszczyca i Drzazgę, „Filon” zdecydował
się zaatakować i oblężyć posterunek przez oddział uzbrojonych członków
POW. W wyniku tego powiatowe władze żandarmerii podjęły śledztwo,
aresztowały ujawnionych uczestników napadu, a na gminy Krynice
i Komarów nałożyły wysoką kontrybucję. Wiadome jest też, że peowiacy
przeprowadzili akcje dywersyjne spalenia składu siana pod Rokitnem
i mostku pod Dobużkiem, ścinali słupy linii telegraficznej, rozkręcali szyny
kolejowe, a jednego szczególnie uciążliwego austriackiego żandarma musieli
zlikwidować koło Pukarzowa63. Po wydarzeniach w Komarowie, kiedy
61
F. O k t a b a, POW w powiecie tomaszowskim, [w:] Pod sztandarami POW. Szkice i wspomnienia zebrane dla uczczenia uroczystości poświęcenia sztandaru, odsłonięcia tablicy pamiątkowej
śp. płka Mieczysława Więckowskiego i połączenia okręgu siedleckiego związku peowiaków z okręgiem
lubelskim, Lublin 1935, s. 34–38.
62
J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji, TTR, s. 113.
63
Tamże, s. 114.
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Siedziba komendantury austriackiej w Tomaszowie Lubelskim w latach 1916–1918 przy
ulicy Lwowskiej. Przed budynkiem stoją od prawej: burmistrz August Krzyżanowski,
komendant austriacki i zastępca, dalej NN (ze zbiorów Muzeum Regionalnego im. dra
Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim)

to „Filon” ulotnił się bez śladu, władze Okręgu przysłały na jego miejsce
Stanisława Pieńkowskiego ps. Strzembosz. Obok działalności szkoleniowej
i organizacyjnej tomaszowska POW zaangażowała się do akcji politycznych.
Wyrazem tego były obchody 100. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki,
które odbyły się 15 października 1917 r. Z tej okazji przeprowadzono
koncentrację batalionu tomaszowskiego POW i zjazd PSL, zaś zbiórka
peowiaków miała miejsce na błoniach między Sabaudią a Tomaszowem.
Podczas zbiórki zostały utworzone cztery kompanie obsadzone dowódcami, po czym przemaszerowano w szyku na teren przyszpitalny, gdzie
zapoczątkowano sypanie kopca ziemnego ku czci Naczelnika. W obecności
peowiaków i mieszkańców Tomaszowa oraz ludności okolicznych wsi
przemawiał ludowiec Mierzwa z Niemirówka oraz dowódca garnizonu
wojsk austriackich w Tomaszowie płk Hyros.
Rządy okupanta austriackiego, w opinii naszego dziejopisa Jana
Mazurka, początkowo były bardzo rygorystyczne. Znajdowało to wyraz
między innymi w licznych przymusowych rekwizycjach dokonywanych
na mieszczanach. Za złe Austriakom miano także grabież dużej ilości kamienia budowlanego na placu przykościelnym, przygotowanego w celu
podjęcia budowy nowej świątyni. Kamieniem tym zaborcy wybrukowali
ulicę Sokalską64. Dopiero w 1916 r., już po Akcie 5 listopada, ucisk austriacki znacznie zelżał, zaprzestano całkowicie rekwizycji. Austriacy
zezwolili na otwarcie polskich szkół i coroczne obchody świąt narodo64

Z. J a g i e ł ł o, dz. cyt., s. 77. Por. Tomaszów Lubelski, Monografia…, s. 355.
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wych. Tuż po wydaniu Aktu 5 listopada 1916 r., którego zasadniczym
celem było pozyskanie polskiego rekruta do wojny z Rosją, przyszła też
kolej na powołanie polskich władz samorządowych, ale jeszcze pod ścisłą
kuratelą Austrii. W zarządzonych wyborach do Sejmiku Powiatowego
w Tomaszowie stanęli najbardziej do tego przygotowani ludowcy, którzy
też uzyskali w nim większość. Kierownikiem biura Wydziału Powiatowego
Sejmiku został Tadeusz Barcicki, sekretarzem – Benedykt Zwierzchowski,
zaś przewodniczącym z urzędu był okupacyjny starosta, austriacki oficer
Kazimierz Bilski, nastawiony do spraw polskich nadzwyczaj pozytywnie.
To dzięki niemu, wobec ówczesnej trudnej sytuacji lokalowej w mieście,
wojsko austriackie zwolniło całe lewe skrzydło murowanego sztabowca na
Brygadzie65. Opróżnione pomieszczenia przeznaczono na salę posiedzeń
Sejmiku, gabinet i mieszkanie kierownika biura, kancelarię i mieszkanie
dla woźnego. Podczas austriackiej okupacji zostały również reaktywowane
polskie władze miasta. 2 lutego 1917 r. odbyła swe pierwsze posiedzenie
Rada Miejska, jeszcze pod kierownictwem cesarsko-królewskiego komisarza
cywilnego – Ruseckiego. Rada liczyła wówczas 24 osoby, w tym 50% stanowili przedstawiciele reprezentujący ludność żydowską, a 50% – polską. Na
wniosek jednego z członków Rady – Krajcara, stanowisko burmistrza objął
Antoni Niemiec, Ksyl Fogel objął stanowisko wiceburmistrza, a pozostałymi członkami byli Wigdor Edelsberg, Konstanty Szymański, Władysław
Markowski i Chaskiel Lerer. W następnym roku, od 15 czerwca 1918 r.,
stanowisko burmistrza Tomaszowa objął August Krzyżanowski.
W gestii samorządu pozostawała m.in. oświata. Przed wojną w powiecie
było 55 szkół elementarnych (z rosyjskim językiem nauczania) i 96 szkół
przycerkiewnych, do których uczęszczało 7514 uczniów. Po ewakuacji rosyjskiej kadry nauczycielskiej zbudowano od podstaw polskie szkolnictwo
elementarne, obejmujące 123 szkoły ze 137 nauczycielami i 8511 uczniami.
Prowadzono także akcje oświatowe wśród dorosłych, m.in. zakładając
biblioteki narodowe. W jesieni 1917 r. władze okupacyjne przekazały
szkolnictwo instytucjom polskim, a w Tomaszowie rozpoczął urzędowanie
„królewsko-polski inspektor szkolny”. W tym samym roku, 16 września,
rozpoczęło działalność polskie prywatne gimnazjum realne.
Lata okupacji austriackiej to okres ogromnego ożywienia polskiego
życia politycznego w Tomaszowie, widoczny zwłaszcza po Akcie 5 listopada 1916 r. Zachował się opis zorganizowanych w mieście uroczystości
związanych z tą proklamacją dwu cesarzy:
Wszystkie budynki rządowe były ubrane flagami państwowemi. Przed budynkiem starostwa zebrało się około 500 okolicznych gospodarzy i tutejszych mieszczan. Widać było też
kilku właścicieli dworów. O godz. 11 rano rozlepiono na murach miasta ogłoszenie jeneralnego
65
W. V o g e l g e s a n g, Kluby–Koła–Ludowe Zespoły Sportowe 1919–1989, Tomaszów Lubelski
1989, mps bd. w Zbiorach Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera, s. 63.
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gubernatora Kuka, a w 15 minut później zastępca komendanta Obwodu podpułkownik Jugan
w asystencji starosty i adiutanta kapitana Bobowskiego wyszedł na balkon starostwa i po polsku odczytał manifest. Następnie przemówił do zebranych. Przemowę zakończył wezwaniem
zebranych do wzniesienia okrzyku „Niech żyje – na pomyślną przyszłość państwa polskiego”.
Muzyka odegrała „Jeszcze Polska”, a równocześnie obok flag państwowych pojawiły się flagi
o barwach narodowych polskich. Poczem zebrani ruszyli pochodem przy dźwiękach pieśni
narodowych ze sztandarem polskim na czele do kościoła. W kościele odśpiewano „Te Deum”.
Kazania nie było. W uroczystości wzięły udział szkoły miejscowe. Przemowy żadnej nie było.
Na tem się uroczystość zakończyła66.

Pod okupacją austriacką w Tomaszowskiem ujawniło się znaczące
ożywienie działalności społecznej mieszkańców i organizacji, przy czym
w życiu politycznym powiatu na czoło wybijał się zdecydowanie ruch
ludowy. Już w styczniu 1918 r. istniejące w Tomaszowskiem Polskie
Stronnictwo Ludowe miało 40 dobrze zorganizowanych kół liczących
w sumie 1700 członków. Liberalna i tolerancyjna postawa okupanta austriackiego w porównaniu z rosyjskim terrorem stwarzały możliwości działań nie tylko organizacjom politycznym i dzięki temu w 1916 r. możliwe
było reaktywowanie w Tomaszowie Polskiej Macierzy Szkolnej, podjęcie
działalności przez zorganizowany Związek Ziemian czy otwarcie w listopadzie 1916 r. biura werbunkowego do Legionów. Bez żadnych przeszkód
ze strony Austriaków można było organizować obchody rocznicowe świąt
narodowych i inne uroczystości.
Jak zanotował Jan Mazurek:
W 1917 roku 3 maja odbył się wielki pochód dla postawionego na klasztorzysku krzyża
na pamiątkę Konstytucji, a jesienią tegoż roku usypano kopiec Tadeuszowi Kościuszce obok
szpitala powiatowego. Ta sielanka polsko-austriacka trwała niedługo, bo choć w listopadzie
1918 roku władze austriackie poczęły się rozbrajać, to jednak Ukraińcom służącym w garnizonie
w Tomaszowie ułatwiły ucieczkę z koszar z bronią. Ci zaś przyłączyli się do maszerującego
całego pułku zbieraniny Ukraińców powracających z lubelskiego garnizonu, a nierozbrojonego
ani w Lublinie, ani w Zamościu, przeszli również przez Tomaszów do Lubyczy67.

Rysujące się w perspektywie konflikty z Ukraińcami spotkały się nie
tylko z ostrym przeciwdziałaniem strony polskiej, ale i c.k. władz okupacyjnych, dążących za wszelką cenę do zapewnienia stabilizacji i spokoju na
terenach okupowanych, bez czego niemożliwe byłyby regularne i niczym
niezakłócone rekwizycje płodów rolnych na potrzeby wojska i głodnej
ludności Austrii. Swą rolę w tych działaniach odegrało nowo powołane
Towarzystwo Straży Kresowej, a przy tym równocześnie kontynuowane
były różnego rodzaju manifestacje, jako wyraz ogólnonarodowego protestu
wobec decyzji brzeskich. Całe społeczeństwo, także i w Tomaszowie oraz
powiecie, wystąpiło ze sprzeciwem wobec władz okupacyjnych, kiedy
9 lutego 1918 r. w Brześciu Litewskim podpisano traktat pokojowy mię66
67
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dzy państwami centralnymi a Ukraińską Republiką Ludową. Traktat ten
kosztem Polski przyznawał państwu ukraińskiemu tereny na wschód od
linii Biłgoraj–Szczebrzeszyn–Krasnystaw–Puchaczów–Radzyń–Międzyrzec
Podlaski. W kontekście tego traktatu cały powiat tomaszowski, i nie tylko,
miał znaleźć się w granicach Ukrainy, sprzedany ponad głowami Polaków
nacjonalistom ukraińskim za dostawy zboża. Wiadomości o haniebnym
przetargu brzeskim i odstąpieniu ziem polskich marionetkowemu rządowi ukraińskiemu spowodowały falę protestów na całych okupowanych
ziemiach polskich, by w końcu władze Austro-Węgier wycofały się z postanowień tego traktatu, a na teren okupacji austriackiej nie wpuszczono
przedstawicieli władz URL i duchownych cerkwi greckokatolickiej z Galicji,
którzy już gotowi byli objąć w posiadanie te tereny68.
Niezależnie od funkcjonowania miejskich i powiatowych władz terytorialnych, znajdujących się pod nadzorem, kontrolą i przy organie
doradczym – tzw. rady przybocznej, w dalszym ciągu na poły jawnie
i na poły konspiracyjnie działała POW, przygotowując się do całkowitego
usunięcia okupanta z naszych terenów. W tym celu m.in. tomaszowscy
peowiacy podjęli prowadzenie w mieście intensywnych ćwiczeń wojskowych ze strażą pożarną i strażą obywatelską, pozorując odbywanie zajęć
z zakresu doskonalenia ich obowiązków. Sporządzono też dokładny plan
miasta z zaznaczonymi ważnymi obiektami, rzeźbą terenu, strumykami,
mostkami i koszarami, ulicami i przejściami. W pierwszych dniach listopada
1918 r., kiedy przy bacznej obserwacji koszar okazało się, że pojedynczy
żołnierze austriaccy z bronią i podręcznym bagażem zaczęli opuszczać samowolnie koszary i kierować się w różne strony, Barcicki i Oktaba podjęli
samodzielnie decyzję o ich rozbrajaniu, zabierając im karabiny, bagnety
i pasy z ładownicami. Żaden z rozbrajanych nie stawiał oporu. Kiedy zaś
austriaccy żandarmi przestali reagować na widok Polaków z bronią, jasne
stało się, że oznacza to całkowity rozkład dyscypliny i demoralizację c.k.
armii oraz że przyszedł czas na działania POW w kierunku rozbrojenia
tomaszowskiego garnizonu. Oktaba z Barcickim porozumieli się z obrońcą
sądowym Gniewkowskim, że nie ma co czekać na zaplanowane na wieczór zebranie Straży Obywatelskiej i czas podjąć akcję. Zebrano parę osób
z miasta napotkanych wprost na ulicy oraz kilku peowiaków i obserwując
wychodzących żołnierzy z bramy koszar, kontynuowano ich rozbrajanie.
Natomiast Gniewkowski i Witkowski, umundurowany w uniform oficera
rosyjskiego, wraz z kilkoma co znaczniejszymi obywatelami miasta udali
się do koszar, gdzie podjęli rozmowy z Polakami – oficerami w austriackiej
służbie, którzy tylko czekali, by przejść na stronę polską. Pozdejmowali
austriackie dystynkcje, założyli polskie orzełki i zaapelowali do pozostałych żołnierzy i oficerów znajdujących się jeszcze w koszarach o złożenie
68
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broni i rozejście się do domów. Należy dodać, że swój niebagatelny udział
w rozbrajaniu tomaszowskiego garnizonu mieli także municypalni milicjanci, strażacy ze swym komendantem Krupiakiem na czele, członkowie
strażackiej orkiestry oraz kilku starozakonnych legionistów – Józef Wolf
Putter, Abram Pitluk i Szmul Listyk69. Pewne problemy z rozbrojeniem
i likwidacją tomaszowskiego garnizonu pojawiły się w odniesieniu do
znajdujących się w koszarach kompanii Węgrów, którzy chcieli z posiadaną
bronią powrócić do swego kraju. Upłynęło kilka dni, zanim przybył w tej
sprawie Jabłoński, który w trakcie rozmów uzgodnił z dowódcą węgierskiej
kompanii, że żołnierze ci zostaną odwiezieni podwodami do stacji kolejowej
w Bełżcu, a stamtąd wyekspediuje się ich do kraju. Okazało się jednak, że
pociągi z Bełżca nie kursują, a Węgrzy zmusili woźniców do odstawienia
ich do Rawy Ruskiej, gdzie zrewoltowani Ukraińcy zabrali im broń i zagarnęli podwody. W powstałym zamieszaniu woźnicom udało się zbiec.
W kolejnych dniach jeszcze chwiejnej i niepewnej wolności przez
Tomaszów przechodziły całe gromady uzbrojonych żołnierzy ukraińskich,
którzy opuścili swe jednostki c.k. armii i podążali do Galicji Wschodniej.
Nie sposób było ich zatrzymać i rozbroić wobec szczupłości własnych sił
i przewagi liczebnej przeciwnika. W tym czasie granice powiatu były od
strony Galicji zagrożone, ale Ukraińcy byli wtedy zaabsorbowani walkami
o Lwów i na szczęście wystarczyła tylko obserwacja i wysyłanie patroli,
choć miały też miejsce starcia w okolicy Lubyczy. Wkrótce dla zwiększenia
stanu bezpieczeństwa miasta i powiatu na terenie koszar zakwaterowała
kompania Wojska Polskiego złożona z byłych peowiaków70. Kompania
ta pod dowództwem por. Ziętka przeprowadziła propagandowy rajd na
wschodnich terenach powiatu, manifestując w ten sposób siłę władz polskich
i dokonując rewizji w poszukiwaniu broni. Garnizon WP w Tomaszowie
był w rzeczywistości punktem etapowym dla ochotników wstępujących
do wojska, którzy byli stąd kierowani do Chełma do 35. pułku piechoty.
Dowódcą garnizonu WP w Tomaszowie był wówczas były kapitan armii
carskiej – Jaworski, a jego zastępcą por. Najdowski. Od 19 stycznia 1919 r.
na terenie powiatu podjęto formowanie Milicji Ludowej, której zadaniem
była ochrona władz administracyjnych. Miasto Tomaszów posiadało własną
Policję Komunalną, której komendantem był Piotr Czechoński. Mimo objęcia władzy w mieście i powiecie przez Polaków oraz powołania organów
porządku i bezpieczeństwa na pełną normalizację życia trzeba było jeszcze
69
W. D z i e d z i c, Tomaszów – pierwsze dni wolności, „ReWizje Tomaszowskie”, nr 23,
15 XI 2011, s. 16. Nie w każdym przypadku podejmowane próby rozbrojenia Austriaków
w Tomaszowskiem były udane i kończyły się bezkrwawo, co potwierdza przypadek z 17 maja
1917 r., kiedy to w Wożuczynie przez Austriaków zostali zastrzeleni: Antoni Pąk, Stanisław
Nowak, Andrzej Gil i Marianna z Huzarów Kulikowska. Zginęli oni podczas akcji rozbrajania
posterunku żandarmerii w Wożuczynie (relacja Kazimierza Senia).
70
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poczekać. Do lipca 1919 r. toczyły się walki w wojnie polsko-ukraińskiej
w Galicji Wschodniej. Narastało też zagrożenie wojną z bolszewikami
i niepewne były granice Polski na Śląsku i w Wielkopolsce. Spór graniczny
z Czechosłowacją zakończył się niekorzystnie dla Polski. Dopiero podpisanie traktatu pokojowego z Niemcami w Wersalu 28 czerwca 1919 r.
i konferencja pokojowa w Paryżu 1919–1920, powstanie wielkopolskie oraz
powstania śląskie, plebiscyty, zwycięska wojna z bolszewikami i pokój
w Rydze przywróciły warunki pełnej stabilizacji i normalizacji życia, stanowiąc tym samym zakończenie I wojny światowej oraz zapoczątkowanie
odbudowy państwa ze zniszczeń.

ABSTRACT
Wojciech Dziedzic
GREAT WAR 1914–1918 IN THE REGION OF TOMASZÓW.
SELECTED ASPECTS OF MILITARY ACTIVITIES AND THEIR IMPACT
The following article is an educational material commemorating the anniversary of World
War I waged in Tomaszów poviat with particular emphasis on military activities between
1914–1915 and then three-year long Austrian occupation.
The author’s goal is not only to reveal the consequences of World War I in this region but
also to attempt to show the account of loss and damage as well as the impact of the events in
1914–1918 on the process of regaining independence in Tomaszów region.
This article comprises eight elements, of which two initial parts assume the form of the
required introduction. The second part presents cohesive outline of war activities in this
region against the background of compact depiction of the first two years of the war in the
Kingdom and Galicia. Furthermore, the author puts forth the exact data about the composition
and readiness condition of the combat armies of the belligerents taking part in 1914–1915 war
campaign, the results of combat actions, casualties and losses as well as the descriptions of
the largest cavalry battle – the battle of Komarów. The third part is devoted to war cemeteries as a visible symbol of world War I which was conducted in Tomaszów region, while the
fourth part deals with the deportation of polish inhabitants from Tomaszów region carried
out by Russian army. The fifth part analyzes casualties, losses and damages inflicted not only
by combat actions in Tomaszów poviat but also during three-year long period of Austrian
occupation. Some basic information about administrative and legal organizational structure
of Austrian occupational forces is put forth in the sixth part, while the seventh contains the
outline of the activities of the local structure of Polish Military Organization, the beginning of
local authority in Tomaszów as well as the circumstances of regaining independence.
The primary sources that aided the author, apart from memoir prose, comprise scientific
publications, archives, press releases as well as reports collected by the author but not yet
published. The article is complemented by iconographical materials, some of which in the form
of archive photos from private collectors, Austrian and Russian military maps portraying the
factual phases of military combat in Tomaszów region.

112

Rocznik Tomaszowski 5

Działania wojenne w rejonie Lubyczy Królewskiej...
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*Stowarzyszenie na Rzecz Społeczno-Kulturalnego Rozwoju
Gminy Lubycza Królewska „Razem dla Lubyczy”
**Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

DZIAŁANIA WOJENNE
W REJONIE LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ
W DNIACH 9–11 WRZEŚNIA 1914 ROKU
Wielka Wojna (1914–1918), po II wojnie światowej określona mianem
„pierwszej”, jako wojna „nie nasza”, nie znalazła właściwego miejsca
w powojennej historiografii, która skupiła się na wydarzeniach ostatniego światowego konfliktu. Aby zrozumieć istotę działań militarnych na
poszczególnych frontach, należy sięgnąć do opracowań historycznych
z dwudziestolecia międzywojennego lub opracowań obcojęzycznych.
W chwili obecnej coraz częściej pojawiają się opracowania dotyczące
I wojny światowej, co wynika ze wzrostu zainteresowania i świadomości historycznej społeczeństwa. Wpływ na to ma, niewątpliwie, Internet,
który ułatwia dostęp do różnych opracowań polskojęzycznych i obcych,
podejmujących tematykę Wielkiej Wojny. Oddziałuje to pozytywnie na
upamiętnienie historyczne działań militarnych z tamtego okresu przez
oznaczenie znakami turystycznymi miejsc walk oraz zadbanie o cmentarze
wojenne, powstałe w latach 1914–1918.
Podczas rutynowej kwerendy materiałów dotyczących regionu Tomaszów
Lubelski–Bełz–Rawa Ruska autorzy niniejszego opracowania „odkryli”, że
od 9 do 11 września 1914 r. przez rejon Lubyczy przetoczyła się niezwykle
ważna strategicznie linia frontowa walk pomiędzy wojskami austro-węgierskimi a rosyjskimi. W dostępnej literaturze polskojęzycznej marginalnie
wspominana jest linia Lubyczy ze wskazaniem, że jej przełamanie przez
Rosjan miało decydujące znaczenie w ostatecznej klęsce w 1914 r. wojsk
Austro-Węgier na froncie lwowskim i na południu Lubelszczyzny oraz
wycofaniu się tych wojsk za rzekę San1. Bitwa, którą autorzy określili jako
Wielka Wojna 1914–1918 na podstawie najnowszych źródeł, oprac. J. Dąbrowski, t. 1, Warszawa 1937, s. 163; K. W. K u m a n i e c k i, Strategia Wielkiej Wojny 1914–1918, Kraków–Warszawa
1921, s. 19. W pracy J. Batora „wkradła się” nawet pomyłka w nazwie miejscowości i określenie „linia Luboczycy”. Zob. J. B a t o r, Wojna galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na
froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914–1915, Kraków 2008, s. 82. Szczególnie cenna
okazała się pozycja: H. Z. D z i e ś l e w s k i, Od Komarowa do Rawy Ruskiej, „Bellona” 1935,
t. XLV, z. 1–2.
1
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„bitwa pod Lubyczą Królewską”, stanowiąca ważny element drugiej bitwy
lwowskiej2, a będąca następstwem wielu czynników na całym froncie galicyjskim, jest obiektem badań historycznych pomijanym i uogólnianym,
co nie pokazuje jej rzeczywistego znaczenia. Sama bitwa pod Lubyczą
Królewską w literaturze rosyjskiej i niemieckojęzycznej opisywana jest
jako jedna z „bitew galicyjskich”, a w rosyjskiej także jako „bitwa pod
Tomaszowem”.
Autorzy postarają się, opierając się na obcojęzycznej literaturze historycznej3, naświetlić przebieg wydarzeń, które rozegrały się w dniach 9–11
września 1914 r. w okolicach Lubyczy Królewskiej i uzasadnić, że miały
one na tyle duże znaczenie militarne, aby można było wyodrębnić spośród
licznych bitew i potyczek na froncie galicyjskim nową, oddzielną bitwę pod
Lubyczą Królewską. Wykreowanie nowego produktu historycznego, którym byłaby bitwa pod Lubyczą Królewską, pozwoli bardziej wypromować
nowe miasto, Lubyczę Królewską, oraz właściwie upamiętnić znajdujący
się w jego pobliżu, w lesie za nieczynną stacją kolejową, „zapomniany”
cmentarz austro-węgierski z czasów I wojny światowej, gdzie zapewne
znajdują się, będące wynikiem m.in. tej bitwy, zbiorowe mogiły żołnierzy4.
Artykuł nie wyczerpuje tematyki dotyczącej działań wojennych w opisywanym okresie i nie jest opracowaniem monograficznym, autorzy starają
się w nim pokazać, że w badaniach historycznych warto opierać się na
różnorodnej literaturze i źródłach, aby znaleźć i właściwie zrozumieć wydarzenia z lat minionych. Niniejszy tekst powinien stać się przyczynkiem
do dyskusji i dalszych, bardziej wnikliwych opracowań tematyki związanej
z obroną przez wojska austro-węgierskie linii Lubyczy, bitwą pod Lubyczą
Królewską i „zapomnianym” lubyckim cmentarzem.
Zaostrzające się od końca XIX w. konflikty między europejskimi mocarstwami, skupionymi w dwóch antagonistycznych blokach polityczno-militarnych, nazywanych Trójprzymierzem, obejmującym państwa centralne
Druga bitwa lwowska (6–11 września 1914 r.) określana jest również w literaturze
historycznej jako bitwa pod Gródkiem Jagiellońskim.
3
А. C. Б е л о й, Первая схватка за Львов. Галицийское сражение 1914 года, Москва 2015
(wydanie I 1929); V. S c h e m f i l, Das k. u. k. 3. Regiment der Tiroler Kaiserjäger im Weltkriege
1914–1918, Bregenz 1929; E. W i ß h a u p t, Die Tiroler Kaiserjäger im Weltkriege 1914–1918, Wien
1935; F. C. v o n H ö t z e n d o r f, 24. Juni 1914 bis 30. September 1914, Wien 1923.
4
Lubycza to określenie historycznie ukształtowanego zespołu osadniczego, składającego
się z trzech części: Lubyczy Królewskiej miasteczka, Lubyczy-Kniazie i Lubyczy Kameralnej.
W chwili obecnej funkcjonuje jedynie nazwa Lubycza Królewska, która odnosi się do miasta
Lubycza Królewska. W jego skład, oprócz dawnego miasteczka, weszły również niektóre tereny dwóch pozostałych części lubyckiego zespołu osadniczego. Występujące w tekście nazwy
niektórych przysiółków były częściami tego zespołu osadniczego. Święcie, Majdan, Kołajce
i Dęby stanowiły części Lubyczy-Kniazie, zaś przysiółki: Sołtysy i Gruszka wchodziły w skład
Lubyczy Kameralnej. Zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. 5, Warszawa 1884, s. 457.
2

114

Rocznik Tomaszowski 5

Działania wojenne w rejonie Lubyczy Królewskiej...

Mapa 1. Bitwa pod Lubyczą Królewską 9–11 września 1914 r. Źródło: E. Wißhaupt, Die
Tiroler Kaiserjäger im Weltkriege 1914–1918, Wien 1935, s. 512, szkic 7

(Niemcy, Austro-Węgry, Włochy), i Trójporozumieniem, nazywanym potocznie ententą (Anglia, Francja, Rosja), doprowadziły do wybuchu Wielkiej
Wojny, która dzisiaj w historiografii określana jest jako I wojna światowa
(1914–1918). Bezpośrednią przyczyną wybuchu wojny był zamach 28 czerwca 1914 r. w Sarajewie, stolicy Bośni. W wyniku tego wydarzenia śmierć
ponieśli: następca tronu Austro-Węgier, arcyksiążę Franciszek Ferdynand,
i jego małżonka Zofia. Zamachu dokonał Gawryło Princip, członek nie-
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wielkiej organizacji Młoda Bośnia,
powiązanej ze wspieraną przez Rosję
serbską organizacją terrorystyczną
Czarna Ręka. W roku 1914 nikt zapewne nie spodziewał się rozmiarów
i okrucieństwa, które miały przynieść
ze sobą działania wojenne. Od wojny
austro-serbskiej, poprzez wojnę europejską, doszło w końcu do konfliktu
o zasięgu światowym. Prowadzone
na niespotykaną dotychczas skalę
działania militarne przyniosły śmierć
milionów żołnierzy i ludności cywilnej
oraz olbrzymie zniszczenia materialne. Podczas działań wojennych na
szeroką skalę wykorzystane zostały,
wynalezione na przełomie XIX i XX w.,
nowoczesne środki niszczące, spośród
których szczególną rolę odegrały:
karabin maszynowy, artyleria wielkokalibrowa i szybkostrzelna oraz Arcyksiążę Józef Ferdynand Salwator
granaty zaczepne i obronne.
(*Salzburg 24 V 1872, †Wiedeń 28 VIII 1942),
Już od samego początku Wielkiej pretendent do tronu Toskanii (1908–1921).
Wojny jednym z podstawowych Źródło: M. Czechowski, Dynastia habsburfrontów była Galicja i południowa sko-lotaryńska, http://herbypolskie.strefa.
Lubelszczyzna, gdzie w kampanii pl/HIST_pages/habsb_lotar.htm [dostęp:
24 III 2016]
1914 r. stanęły naprzeciw siebie armie o łącznej liczbie ok. 1,7 mln żołnierzy; po stronie Austro-Węgier ok.
1 mln żołnierzy i Rosji ok. 700 tys. żołnierzy. Naczelną Komendę armii
austro-węgierskiej5, odpowiedzialną za przebieg operacji militarnych,
tworzyli: wódz naczelny marszałek polny arcyksiążę Fryderyk Habsburg
i szef sztabu generalnego gen. piechoty Franz Conrad von Hötzendorf.
Wojska austro-węgierskie skupione były w czterech armiach: 1. Armii gen.
Victora Dankla, 2. Armii gen. Eduarda von Böhma-Ermolliego6, 3. Armii
gen. Rudolfa von Brudermanna i 4. Armii Moritza von Auffenberga.
Główne zadanie przypadło 1. i 4. Armii, których celem było oskrzydlenie
armii rosyjskich, skoncentrowanych pomiędzy Wisłą i Bugiem, i uderzenie
na ich tyły. Natomiast 2. i 3. Armia miały za zadanie zabezpieczyć tyły
i ochronić Lwów.
Naczelna Komenda Armii – Armeeoberkommando, AOK.
2. Armia gen. Eduarda von Böhma-Ermolliego pierwotnie przebywała na froncie serbskim i dopiero 25 sierpnia 1914 r. została przerzucona na front galicyjski.
5
6
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Szczególną rolę w działaniach militarnych w części frontu galicyjskiego, gdzie miała miejsce opisywana bitwa pod Lubyczą Królewską,
odegrał arcyksiążę Józef Ferdynand Salwator (1872–1942). Arcyksiążę
Józef Ferdynand stał na czele tzw. Grupy Arcyksięcia, składającej się
z XIV Korpusu, będącego oficjalnie w składzie 3. Armii, która 24 sierpnia
1914 r. została odesłana do pomocy 4. Armii. Grupa Arcyksięcia 28 sierpnia przekroczyła rzekę Sołokiję i od razu stanęła do walki. 2 września
powołano Grupę Pościgową, nad którą arcyksiążę Józef Ferdynand objął
dowództwo. W jej skład wchodziły cztery dywizje: 4. i 13. z II Korpusu
4. Armii oraz 3. i 8. z XIV Korpusu 3. Armii. Współpracowały z nimi
znajdujące się w pobliżu 2. i 9. Dywizja Kawalerii7. Ważną rolę w omawianej bitwie odegrały Tyrolskie Pułki Strzelców Cesarskich8, które stanowiły elitarną formację piechoty Monarchii Habsburskiej. Wszystkie cztery
pułki weszły w skład XIV Korpusu i były częścią Grupy Arcyksięcia.
1., 3. i 4. Pułk Strzelców Tyrolskich znajdowały się w składzie 8. Dywizji9,
a 2. Pułk Strzelców Tyrolskich w 3. Dywizji10. Z XIV Korpusem stale współpracowały, znajdujące się w pobliżu, 2. i 9. Dywizja Kawalerii, których
zadaniem było wspieranie działań Grupy Pościgowej.
Rosjanie przeciwko wojskom austro-węgierskim wystawili pięć armii:
3. gen. Nikołaja Władimirowicza Ruzskiego11, 4. gen. Antona Jegorowicza von
Zalcy (Saltza), 5. gen. Pawła von Plehwego, 8. gen. Aleksieja Aleksiejewicza
Brusiłowa i 9. gen. Platona Aleksiejewicza Leczickiego. Rosyjska 3. Armia,
która bezpośrednio brała udział w bitwie pod Lubyczą Królewską, składała się z 12 dywizji piechoty, 4 dywizji kawalerii i 192 batalionów. Siły
te wchodziły w skład IX, XI i XXI Korpusu. Pierwotny plan dowództwa
rosyjskiego, jak to określano, był w tzw. starym stylu i zakładał, że należy
atakować wroga, nie czekając na przybycie sił z głębi kraju. Według rosyjskiej
koncepcji strategicznej ofensywa to jedyny sposób wygrania wojny. W rezultacie Rosjanie przeszli do ataku na całym froncie galicyjskim, a głównym
ich celem było przebicie się na tyły wroga i uniemożliwienie mu odwrotu12.
Głównodowodzącym rosyjskimi armiami był wielki książę, gen. kawalerii
i gen. adiutant Mikołaj Mikołajewicz Romanow (młodszy), a szefem sztabu
generalnego gen. Nikołaj Januszkiewicz. Natomiast szefem sztabu Frontu
Południowo-Zachodniego został gen. Michaił Wasiljewicz Aleksejew.
H. Z. D z i e ś l e w s k i, dz. cyt., s. 30–31.
Pułk strzelców tyrolskich – TJR, Tiroler Jäger-Regimenter, potocznie Kaiserjäger.
9
8. Dywizja nazywana była również 8. ITD lub Kaiserjäger Division.
10
3. Dywizja Piechoty nazywana była również 3. ID lub 3. (Edelweiß-) Infanterie-Division.
11
Na początku września gen. Ruzski został zastąpiony przez gen. Radka Dmitriewa.
W opracowaniach często nazwisko Ruzskiego nadal jest wymieniane jako dowódcy 3. Armii
i z tego powodu wynika nieścisłość.
12
N. G o l o v i n, The Great Battle of Galicia – A study in strategy, „Slavonic Review”
1926–1927, t. 5, s. 25–47.
7
8
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Po początkowych sukcesach wojsk austro-węgierskich w bitwach pod
Kraśnikiem (23–25 sierpnia) i Komarowem (26 sierpnia–2 września)13 szala
zwycięstwa zaczęła przechylać się na stronę Rosjan. Przyjęta przez Rosjan
strategia przyniosła wymierne efekty już pod koniec sierpnia. Rosyjska
3. Armia pod dowództwem gen. Ruzskiego na kierunku lwowskim pokonała kolejno w bitwach nad rzekami Złotą Lipą (26–27 sierpnia) i Gniłą
Lipą (29–30 sierpnia) austro-węgierską 3. Armię pod dowództwem gen.
von Brudermanna. 2 września głównodowodzący wojskami austro-węgierskimi, gen. Franz Conrad von Hötzendorf, wydał rozkaz wycofania się
3. Armii na linię rzeki Wereszycy. Spowodowane to było informacją gen.
Brudermanna o fatalnym stanie armii, która, według niego, nie wytrzyma
jeszcze sześciu dni, aby została odciążona przez zwycięskie dywizje 4. Armii,
ponieważ front posuwał się o wiele wolniej, niż planowano. W wyniku
tego rozkazu w nocy z 2 na 3 września wojska austro-węgierskie bez walki
wycofały się ze Lwowa. Upadek Lwowa wywołał ogromne wrażenie po
obu stronach frontu – wrażenie przewyższające niewątpliwie jego istotną
doniosłość14.
Celem dowództwa austro-węgierskiego w drugiej bitwie lwowskiej
(6–11 września), który początkowo częściowo osiągnięto, było oskrzydlenie nieprzyjaciela na południe i na północ od Lwowa i w ten sposób
zmuszenie go do opuszczenia świeżo zdobytego miasta. Idąca z pomocą
4. Armia gen. Auffenberga, atakując w kierunku Lwowa, ściągnęła na siebie
kontrofensywę Rosjan, którą zatrzymała 7 września w zaciętych walkach
toczących się przeważnie pod Magierowem. Dzięki temu odciążone austro-węgierskie korpusy 2. i 3. Armii przeszły do kontrofensywy i 8 września
przekroczyły linię Wereszycy. Postępy zrobione zostały zwłaszcza na południe
od Lwowa i 10 września wojska osiągnęły linię Janów–Mszana–Stawczany
aż po Mikołów, ważny przyczółek mostowy nad Dniestrem. W tym czasie
znajdujące się już tylko 14 km od Lwowa wojska austro-węgierskie wzięły
do niewoli 10 tys. rosyjskich żołnierzy i zdobyły kilkadziesiąt dział. Był to
niewątpliwie sukces, ale jednak zbyt mały, a zwłaszcza zbyt późny, aby odciążyć armię gen. Auffenberga, której sytuacja stawała się coraz trudniejsza.
Rosjanie skupiali przeciw gen. Auffenbergowi coraz to większe siły, aby
tylko nie dopuścić do jego postępów na wschód, co mogło doprowadzić
nie tylko do oskrzydlenia sił rosyjskich skupionych pod Lwowem i utraty tego miasta, ale też do wbicia się gen. Auffenberga klinem pomiędzy
W rosyjskiej historiografii opisywana bitwa nazywana jest bitwą pod Tomaszowem. Zob.
J. L e g i e ć, Bitwa pod Komarowem w historiografii rosyjskiej (do 1941 r.), „Annales Universitatis
Mariae Curie-Skłodowska”, sec. F, 2013, vol. LXVIII, z. 1–2, s. 36.
14
Bitwy nad Złotą i Gniłą Lipą ogólnie nazywane były pierwszą bitwą pod Lwowem
(w opracowaniach przedwojennych występuje też określenie, że była to bitwa pod Złoczowem).
Zob. Wielka Wojna 1914–1918 na podstawie najnowszych źródeł…, s. 159–161.
13
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dwie południowe i dwie
północne armie rosyjskie
w taki sposób, że ich odwrót na wielką skalę byłby
nieunikniony. Przeciwko
dziewięciu dywizjom gen.
Auffenberga w bitwie
pod Magierowem i Rawą
Ruską stanęła cała armia
gen. Ruzskiego, jednak
silny opór wojsk austro-węgierskich nie pozwolił Rosjanom przejść do
ofensywy.
Niekorzystny zwrot
w sytuacji Austro-Węgier
spowodował rozwój wypadków w północnej części frontu. Okazało się,
że dowództwo austro-węgierskie zbyt optymistycznie oceniło swoje
szanse pomiędzy Wisłą
a Bugiem. Pobita pod
Komarowem rosyjska
5. Armia gen. Plehwego
szybko zorientowała
się, że ma przed sobą
słabe siły nieprzyjaciela
i zamiast wycofać się
Mapa 2. Front austriacko-węgiersko-rosyjski przed bi- w stronę Brześcia, jak
twą pod Lubyczą Królewską 9 września 1914 r. Źródło: przewidywało naczelne
E. Glaise-Horstenau, Österreich-Ungarns letzter Krieg
dowództwo austro-wę1914–1918, Title 2: [Das Kriegsjahr 1915], Beil 1, Wien
gierskie, Rosjanie wstrzy1931, s. 94, szkic 14
mali odwrót i przeszli do
kontrataku. Już 5 września ten zwrot odczuła osłabiona Grupa Arcyksięcia.
Korpusy gen. Plehwego zaczęły spychać wojska arcyksięcia w kierunku
Zamościa, co 7 września zmusiło Austro-Węgrów do znacznego wycofania się na południe. Cofający się arcyksiążę sprowadzał masę rosyjskiej
5. Armii na lewe skrzydło 4. Armii gen. Auffenberga, które w tym czasie
silnie było atakowane w okolicach Rawy Ruskiej. Kiedy 10 września widać
było, że arcyksiążę Józef Ferdynand, z powodu znacznego osłabienia jego
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wojsk, które było wynikiem zbyt intensywnego udziału jednostek w bezpośrednich walkach, długotrwałego marszu oraz dużych strat, nie jest
w stanie utrzymać się na linii Lubyczy, a na jego prawym skrzydle rosyjskie Korpusy V i XVII wbijają się klinem na Narol i Cieszanów, wchodząc
pomiędzy austro-węgierskie armie gen. Dankla i gen. Auffenberga, gen.
Auffenberg, dotąd niepobity, zmuszony został cofnąć swoje lewe skrzydło
na linię Smolin–Horyniec. 11 września okazało się, że po sukcesach Rosjan
odwrót gen. Dankla za rzekę San jest nieunikniony z powodu naporu
wroga i gen. Conrad nakazał przerwanie walk oraz odwrót wszystkich
armii za linię Sanu15.
Aby zrozumieć, w jaki sposób doszło do utworzenia austro-węgierskiej linii obronnej w rejonie Lubyczy Królewskiej, jako głównej części
ukształtowanego w dniach 9–11 września frontu, biegnącego od Narola do
Rzyczek, a następnie podjętej przez oddziały dowodzone przez arcyksięcia
Józefa Ferdynanda próby obrony tej linii, co doprowadziło do bitwy pod
Lubyczą Królewską, należy ponownie cofnąć się do momentu odwrotu
wojsk austro-węgierskich po ich zwycięstwie pod Komarowem. Wydzielona
Grupa Arcyksięcia i 4. Armia gen. Auffenberga pod Komarowem pokonały
wojska rosyjskie, ale ich nie zniszczyły, jedynie zmusiły je do odwrotu. To
spowodowało, że po otrzymaniu posiłków Rosjanie przystąpili do ofensywy. Gen. Conrad mylnie uważał, że rosyjska 3. Armia podjęła ofensywę
celem przerwania frontu w rejonie od linii Żółkiew–Jaworów do Sanu.
Nie weryfikując tych danych, w ogólnym zamieszaniu, 3 września podjął
decyzję o odwrocie 4. Armii. Armia ta 4 września przekroczyła rzekę
Sołokiję i udała się bez styczności z wrogiem w kierunku Rawy Ruskiej,
pozostawiając II Korpus i XIV Korpus arcyksięcia po drugiej stronie rzeki.
Arcyksiążę kiedy stwierdził, że wróg nadal wycofuje się za Hrubieszów,
odesłał także, celem wsparcia 4. Armii, najpierw 2. Dywizję Kawalerii16,
a następnie własną 3. Dywizję, którą rzucił w kierunku Bełza, aby nawiązała współpracę z XVII Korpusem.
Rosjanie, przyjmując ofensywę 9., 4. i częściowo odnowioną 5. Armią,
uderzyli w rejon działania 1. Armii gen. Dankla. To mocne uderzenie
wojsk rosyjskich nie wprowadziło jeszcze stanu krytycznego w 1. Armii,
jednak Naczelna Komenda Armii wydała Grupie Arcyksięcia, składającej
się w tym momencie z II Korpusu i 8. Dywizji XIV Korpusu (wspieranej przez 2. Dywizję Kawalerii), a wzmocnionej dodatkowo 9. Dywizją
Kawalerii, rozkaz wyruszenia z natychmiastową pomocą 1. Armii.
Jednocześnie arcyksiążę otrzymał rozkaz zabezpieczania tyłów 4. Armii,
co z powodu rozpiętości frontu było sprzeczne z poprzednim rozkazem.
15
Tamże, s. 162–164. Druga bitwa lwowska nazywana jest w dawnej literaturze historycznej
również bitwą pod Gródkiem Jagiellońskim. Zob. K. W. K u m a n i e c k i, dz. cyt., s. 17.
16
Dywizja Kawalerii – KD (Kavallerie-Division).
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W związku z tym arcyksiążę podjął samodzielną decyzję o wyruszeniu
w kierunku Zamościa celem wsparcia 1. Armii. W nocy z 4 na 5 września
do arcyksięcia dotarła wiadomość o zajęciu Zamościa przez 1. Dywizję
Kozaków Dońskich i wydarzenie to tylko utwierdziło go w przekonaniu
o potrzebie marszu na zachód. Pod wieczór 5 września po całodziennym
marszu Grupa Arcyksięcia znalazła się w trudnym położeniu, ponieważ
została niespodziewanie oskrzydlona z trzech stron przez przeważające
siły wroga.
Tego samego dnia 2. Dywizja Kawalerii pod Bełzem napotkała na duże
siły wroga i ostrzegła arcyksięcia, że jego tyły są zagrożone. 3. Dywizja, starając się ominąć wroga, zboczyła z drogi i udała się w kierunku Korczmina,
aby następnie przez Uhnów dotrzeć do skrzydła XVII Korpusu. Do sztabu
Naczelnej Komendy Armii dotarła wiadomość o włączeniu się do walki
wszystkich pobitych pod Komarowem rosyjskich korpusów oraz o tym,
że Rosjanie przesuwają swoje kompanie 3. Armii w kierunku na Rawę
Ruską. To zdezorientowało sztab Naczelnej Komendy Armii niezdający
sobie sprawy z wielkości zagrożenia i zamiarów Rosjan, których celem
było połączenie 3. i 5. Armii. Następnego dnia cofająca się 3. Dywizja,
a szczególnie wchodzący w jej skład 2. Pułk Strzelców Tyrolskich, którego
dowódcą był Alexander von Brosch-Aarenau, w rejonie Hujcza (obecnie
Gicze) znalazła się w tragicznym położeniu. Wychodząc na kilkakrotnie
większe siły wroga, w dwudniowych walkach Austro-Węgrzy stracili
ponad 2 tys. ludzi oraz dowódcę, płk. von Broscha, i z trudem wycofali
się w kierunku Rzyczek. W tym samym czasie pozostała za Sołokiją część
Grupy Arcyksięcia, otoczona i naciskana przez wroga, znajdowała się
w odwrocie. 8 września 8. Dywizja i II Korpus zajęły linię góra Machnów–
Jarczów–Wieprzowe Jezioro–Pańków. Grupa Arcyksięcia wspierana była
przez 2., 10. i 11.17 Dywizję Kawalerii. Rosjanie wykorzystali lukę pomiędzy
1. a 4. Armią, wciskając się w nią, co zmusiło wojska austro-węgierskie do
odwrotu i formowania nowej linii obrony w rejonie Lubyczy Królewskiej.
W tym momencie stało się już jasne, że Rosjanie postanowili rozstrzygnąć
walkę przez oskrzydlenie 4. Armii. Cała nadzieja powstrzymania rosyjskiej ofensywy i ewentualnego odwrócenia losów kampanii spoczęła na
barkach Grupy Arcyksięcia, która 9 września była w odwrocie i starała się
uformować linię obrony pod Lubyczą Królewską18.
Bezpośredni wpływ na uformowanie się linii obronnej właśnie pod
Lubyczą Królewską miały wydarzenia, które rozegrały się 8–9 września,
stąd bardzo ważne wydaje się dokładniejsze prześledzenie losów poszcze11. Dywizja Kawalerii to 11. Honvéd-Kavallerie-Division.
Walki od Komarowa do utworzenia linii Lubyczy opracowano na podstawie: H. Z.
D z i e ś l e w s k i, dz. cyt., s. 30–14; J. B a t o r, dz. cyt., s. 82; K. W. K u m a n i e c k i, dz. cyt.,
s. 18–19. Zob. też А. C. Б е л о й, dz. cyt., s. 180.
17
18
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gólnych jednostek wojskowych biorących udział w bitwie pod Lubyczą
Królewską. O świcie 8 września rosyjska 3. Armia, pomimo ciężkich
walk na froncie, nadal przedłużała powolne wypieranie wojsk austro-węgierskich w kierunku Rawy Ruskiej, a jej IX i XI Korpus zajmowały
nowe pozycje. Z czasem jednak rosyjska ofensywa napotykała na coraz
większy i bardziej stanowczy opór wroga. W rejonie działania rosyjskiej
8. Armii pod miejscowością Walddorf19 wojskom austro-węgierskim udało
się przerwać front na styku X i XII Korpusu. Sytuację tę odczuł przede
wszystkim X Korpus, który poprosił o wsparcie. Także centralna część
rosyjskiej 8. Armii na styku austro-węgierskich 2. i 3. Armii napotykała
silny opór. Początkowo doprowadziło to do zatrzymania frontu, a w kilku miejscach wojska austro-węgierskie przeszły nawet do kontrataku, co
zmusiło korpusy rosyjskiej 8. Armii do przejścia do obrony20.
W tym samym czasie 8 września część Grupy Arcyksięcia (8. Dywizja
XIV Korpusu) po ciężkich walkach, które miały miejsce 7 września pod
Telatynem, w strasznym deszczu, nadal kontynuowała odwrót21. 3. Dywizja
XIV Korpusu, wycofująca się w ciągłej walce spod Hujcza, wieczorem
7 września dotarła do Michałówki, gdzie udało się jej, przy współpracy
z 4. Dywizją Kawalerii, zorganizować prowizoryczną linię obrony i powstrzymać całkowitą klęskę. Cały czas jednak znajdowała się ona pod
ciągłym atakiem rosyjskiej 32. Dywizji z XI Korpusu22.
Po opanowaniu terenów w rejonie Uhnów–Michałówka rosyjska
32. Dywizja 7 września przeprowadziła ofensywę w kierunku południowym. Uderzała wzdłuż torów kolejowych na Rzyczki, co miało na celu
połączenie się z 11. Dywizją, aby razem zaatakować flanki pozycji austro-węgierskich i tym samym ułatwić bezpośredni atak dla 11. i 78. Dywizji.
Przemarsz 32. Dywizji został powstrzymany przy podejściu w rejon stacji
kolejowej Zielona, gdzie w lesie napotkała na zacięty opór wojsk c.k.23.
Austro-Węgrzy pospiesznie obsadzili pozycje w lesie wojskami 4. Dywizji
Kawalerii i częściami 3. Dywizji. Teren leśny i mokradła sprzyjały obronie,
co pozwoliło wojskom c.k. na utworzenie w niektórych miejscach nawet
podwójnej linii obrony. Rosjanie, nie tracąc czasu, próbowali zaskoczyć
wroga pomiędzy godziną 100 a 300 w nocy. Jednak po chwilowym sukcesie zmuszeni zostali do odwrotu. Dopiero 8 września około godziny 1100
udało się Rosjanom odeprzeć wroga ze stacji Zielona i ruszyć na linię
Walddorf to nieistniejąca już miejscowość na obecnym terenie poligonu jaworowskiego.
А. C. Б е л о й, dz. cyt., s. 145.
21
V. S c h e m f i l, dz. cyt., s. 40.
22
А. C. Б е л о й, dz. cyt., s. 145.
23
c.k. (niem. kaiserlich und königlich) to skrót od określeń cesarsko-królewski oraz cesarski
i królewski; pochodzi od tytułu władcy Austro-Węgier, który jednocześnie był cesarzem Austrii
i królem Węgier.
19
20
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Rzyczki–Hrebenne. Czas, który dzięki temu uzyskali Austro-Węgrzy,
pozwolił im na zorganizowanie nowej, lepszej linii obrony. XVII Korpus
zajął stanowisko od Rzyczek po Magierów, a 3. Dywizja od Rzyczek do
Hrebennego24. Walki przeniosły się w rejon Rzyczek, gdzie zginął między
innymi syn szefa austro-węgierskiej Naczelnej Komendy Armii, Herbert
Conrad von Hötzendorf25.
W tym czasie 8 września wycofujący się 3. Pułk Strzelców Tyrolskich
z 8. Dywizji dotarł do góry Machnów, dokładnie w miejsce, gdzie przebiegała granica Galicji z Rosją. Żołnierze od razu przystąpili do szykowania
pozycji obronnych, ponieważ Rosjanie stanowili bezpośrednie zagrożenie
z dwóch kierunków. Pozycję na pierwszej linii zajął kpt. Moritz Schön
na czele 1. batalionu 3. Pułku Strzelców Tyrolskich, a pozostałe jednostki
8. Dywizji utworzyły linię w kierunku północno-zachodnim. Dzień ten dla
wojsk austro-węgierskich, znajdujących się pod Machnowem, był wyjątkowo
spokojny. Rosjanie nie zaatakowali aż do wieczora. Żołnierzom wydano
ciepłe posiłki i znalazł się nawet czas na kawę. W nocy pogoda się poprawiła, a płonące łuny wyraźnie wskazywały, gdzie znajdują się rosyjskie
kolumny. Dopiero rano 9 września zauważono pierwsze rosyjskie patrole,
a z czasem zbliżające się wojska. Rosjanie rozpoczęli ostrzał, lecz bojąc się
podejść bliżej, nie osiągali celów. Rosyjski ogień nasilał się, jednak nadal
nie robił żadnych szkód. Wojska austro-węgierskie czuły się tak pewnie,
że pomimo ostrzału kuchnia polowa rozwoziła kawę.
Zanim jednak Rosjanie podeszli do znajdujących się na pozycjach na
górze Machnów wojsk austro-węgierskich, niespodziewanie, o godzinie
1145, ze sztabu nadszedł rozkaz wycofania się całej 8. Dywizji w kierunku
Lubyczy. Nie dla wszystkich rozkaz odwrotu był zrozumiały, ponieważ
pozycja wydawała się dogodna dla obrony. Rosjanie, zorientowani w sytuacji, nasilili atak, co przyniosło coraz większe straty w wycofujących
się wojskach c.k. Jednym z głównych powodów wycofania bez walki
8. Dywizji była decyzja sztabu 4. Armii. Wpływ na odwrót miał ruch
rosyjskiego XXI Korpusu, który odebrano jako chęć obejścia przez Rosjan
obrony Rawy. Brano pod uwagę, że ruch XXI Korpusu może być przeprowadzony dla zmylenia, jednak tym razem austro-węgierski sztab nie
chciał popełnić błędów. Wycofywanie się nakazano przez most w Rudzie
Żurawieckiej, zalecając spokój i niedopuszczanie do mieszania się jednostek. Zabezpieczenie odwrotu 8. Dywizji przypadło 9. Dywizji Kawalerii,
a oddziały 5. i 6. kompanii otrzymały rozkaz, aby po przejściu ostatnich
grup i przejechaniu pociągu wysadzić mosty. W czasie walk 9 września
ciężko ranni zostali: zastępca dowódcy 2. batalionu kpt. Kichwend, por.
Tamże, s. 145.
P. B r o u c e k, Ein General im Zwielicht. Die Erinnerungen Edmund Glaises von Horstenau,
Band 1: K. u. k. Generalstabsoffizier und Historiker, Wien–Köln–Graz 1980, s. 299.
24
25
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Reiss i por. Urbanek z 1. batalionu, a por. Majer z 3. batalionu dostał się
do niewoli26.
W rejonie działań II Korpusu już od godziny 500 nastąpił rosyjski atak
z kierunków: Polany–Dąbrowa (V Korpus) i Dzierążnia–Zwiartów (XVII
Korpus). V Korpus po walkach w lasach na północ od Tomaszowa wyparł
z tego rejonu 2. Dywizję Kawalerii oraz 4. Dywizję II Korpusu, a o godzinie 1600 zajął Tomaszów Lubelski, biorąc ponad 1 tys. jeńców i dużo
pozostawionej broni. XVII Korpus w tym czasie, po ataku na pozycje w rejonie Majdanu Górnego, wziął do niewoli 800 osób. XXI Korpus rosyjskiej
3. Armii atakował na linii Jarczów–Nowosiółki. Rosjanie, mając na celu
wspólny atak 10 września V i XVII Korpusu na Rawę Ruską, wieczorem
9 września zajęli swoimi poszczególnymi dywizjami Przeorsk (69. Dywizja),
Żurawce (44. Dywizja) i Machnów (33. Dywizja)27.
9 września wojska austro-węgierskiej 4. Armii gen. Auffenberga
wzmocniły swoje pozycje na froncie od Hrebennego do Magierowa i tylko
Grupa Arcyksięcia była w odwrocie, jej 8. Dywizja dotarła do Lubyczy,
a 4. i 13. Dywizja II Korpusu opuściła Tomaszów. Dwa rosyjskie lewoskrzydłowe V i XVII Korpus 5. Armii po walce zajęły wieczorem linię
Pasieki–Tomaszów–Majdan Górny–Nedeżów. Te duże rosyjskie siły (siedem
dywizji piechoty i trzy kawalerii) znajdowały się o 10–12 km od rozbitej
Grupy Arcyksięcia, która wycofała się na Narol (2. i 9. Dywizja Kawalerii),
linię Łukawica–Kołajce (4. i 13. Dywizja Piechoty) i linię Lubycza–Hrebenne
(8. Dywizja oraz 10. i 11. Dywizja Kawalerii). Równocześnie od Hrebennego
do Rzyczek stacjonowała 3. Dywizja28. W czasie odwrotu II Korpusu przez
Bełżec dostał się on pod ostry ostrzał artylerii rosyjskiej 5. Armii i tylko
z powodu złej komunikacji pomiędzy rosyjskimi armiami nie doszło do
jego całkowitego pogromu, a tym samym rozstrzygnięcia bitwy już na
tym odcinku linii frontu29.
Można przyjąć, że jeszcze do 9 września funkcjonował w pewnym
stopniu główny plan austro-węgierskiego dowództwa, który zakładał uderzenie 2. i 3. Armii w celu odbicia z rąk rosyjskich Lwowa. W tej koncepcji
strategicznej austro-węgierskiej 4. Armii miało przypaść zabezpieczenie
frontu w kierunku północno-zachodnim od Lwowa30. Wieczorem wszyscy,
oprócz Naczelnej Komendy Armii, byli przekonani, że przyszłość operacji
zależy od Grupy Arcyksięcia. Te przekonania okazały się złudne. Naczelna
Komenda Armii nie miała najświeższych raportów i była pewna, że II Korpus
nadal „trzyma” Tomaszów, co mijało się z faktami, a dodatkowo Grupa
26
27
28
29
30

V. S c h e m f i l, dz. cyt., s. 41.
А. C. Б е л о й, dz. cyt., s. 179.
Tamże, s. 151.
Tamże, s. 180.
F. C. v o n H ö t z e n d o r f, dz. cyt., s. 665.
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Arcyksięcia była już za bardzo przemęczona i przeciążona31. Sytuację wojsk
c.k. komplikowała wielka mobilizacja na styku rosyjskich 3. i 5. Armii
i niespodziewany powrót do walk pobitych wcześniej korpusów32.
Nawet gdyby przyjąć, że odwrót Grupy Arcyksięcia pod Lubyczę był
częściowo zaplanowany, a reszta frontu miała zostać utrzymana lub w razie
możliwości austro-węgierskie wojska miały przejść do kontrataku w kierunku Lwowa, to już wieczorem 9 września sztab 4. Armii zdawał sobie
sprawę, że próba obejścia lewej flanki 4. Armii w rejonie Lubyczy może
mieć strategiczne znaczenie dla całego frontu33. O znaczeniu linii Lubyczy
(chociaż niewymienionej) świadczy treść porannego raportu nr 768, wydanego 10 września przez Naczelną Komendę Armii z Przemyśla, w którym
czytamy, że 2., 3. i 4. Armia podejmują decydującą walkę w rejonie Lwowa.
Lewe skrzydło 4. Armii znajdowało się pod Bełżcem, a 1. Armia na północ
od rejonu Tanwi. Zadaniem 1. Armii miało być tylko opóźnianie natarcia
wroga, bez jakiejś rozstrzygającej bitwy, a następnie kontynuowanie odwrotu za San. Biorąc pod uwagę odwrót 1. Armii oraz otrzymaną, lecz
jeszcze niepotwierdzoną informację o ruchu rosyjskiego V i XVII Korpusu
w stronę Narola, postanowiono kontynuować korzystną walkę w rejonie
2., 3. i częściowo 4. Armii. Następne decyzje austro-węgierski sztab postanowił wydać dopiero po otrzymania kolejnych meldunków34.
Dowództwo austro-węgierskie nie przejęło się też radiogramem, z którego wynikało, że rosyjski XXI Korpus otrzymał zadanie, aby następować
na tyły 4. Armii przez atak w kierunku Lubyczy. Zdawano sobie też
sprawę z trudności, które miała Grupa Arcyksięcia. Pomimo tej wiedzy
dowództwo austro-węgierskie nie podjęło żadnej decyzji, aby wzmocnić
flankę w rejonie Lubyczy. Uważano, że jeżeli 1. Armia przetrwa, a Grupa
Arcyksięcia utrzyma linię Lubyczy, to należy skupić się na walce o Lwów35.
Warto raz jeszcze zaznaczyć, że główne dowództwo austro-węgierskie aż
do wieczora 10 września nie miało wiadomości z rejonu Tomaszowa oraz
danych dotyczących rosyjskiego V i XVII Korpusu. Dopiero wieczorem
10 września z przechwyconego radiogramu Naczelna Komenda Armii
dowiedziała się o ruchu obydwu korpusów. Zdano sobie także sprawę ze
słabości Grupy Arcyksięcia w rejonie Lubyczy, która dysponowała tylko
10 tys. żołnierzy, wymęczonych 17-dniowymi marszami i walkami36.
Przygotowanie Grupy Arcyksięcia na atak wojsk rosyjskich trwało do
późnych godzin nocnych z 9 na 10 września. Wieczorem 9 września arcyА. C. Б е л о й, dz. cyt., s. 153.
F. C. v o n H ö t z e n d o r f, dz. cyt., s. 678.
33
Tamże, s. 688–689.
34
Tamże, s. 693.
35
А. C. Б е л о й, dz. cyt., s. 152.
36
Tamże, s. 153. Z tekstu nie do końca wynika, do jakich dywizji odnosi się liczba 10 tys.
żołnierzy.
31
32
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książę Józef Ferdynand przekazał dowódcom apel do żołnierzy, w którym
podkreślał, że Grupa Arcyksięcia otrzymała trudne zadanie obrony tylnej
flanki 4. Armii przed atakującymi od północy trzema korpusami wroga.
8. Dywizja Piechoty i II Korpus otrzymały rozkaz bezwzględnego trzymania
się Sołokii i zakaz cofania się na zachód. Podkreślał, że silne i sprawdzone
wojsko zrobi wszystko, aby przetrwać do czasu, kiedy pozostałe wojska,
znajdujące się od Rawy aż po Dniestr, odniosą zwycięstwo. Po tym apelu
płk Carl Hollan o godzinie 2100 skierował następujące słowa do własnego
pułku (1. Pułk Strzelców Tyrolskich):
Ogromna siła zmusza nas do powstrzymania tej inwazji na nasz kraj. Pokonywaliśmy
już tego wroga wiele razy, lecz tym razem musimy bronić naszej ojczyzny. Strzelcy cesarscy,
musimy wytrwać i walczyć do ostatniego człowieka.

Jak podaje w swojej książce Ernst Wißhaupt, wpływ tych słów na żołnierzy był ogromny i za jednym zamachem zniknęło u nich przygnębienie.
Żołnierze bardziej się ożywili, szerzej otworzyli oczy, wyprostowali się.
Groźna sytuacja hartowała ich serca i jak przysięgę przekazywano sobie
hasło od mężczyzny do mężczyzny: „lepiej zginąć, niż się cofnąć”. To
hasło zostało w sercach żołnierzy i, jak podkreśla autor, taka była wola
strzelców cesarskich37.
W chwili obrony linii Lubyczy ogólne położenie austro-węgierskich
wojsk po trzech dniach walk pod Rawą Ruską nie było złe, ponieważ rosyjskie trzy korpusy 3. Armii okazały się zbyt słabe, aby przełamać front
w tym rejonie. Pomimo rosyjskiej przewagi wojskom c.k. nadal udawało się
kontrolować ważny węzeł kolejowy w Rawie, a na lewej flance, w rejonie
Walddorfu, wojska austro-węgierskie zajęły bardzo dogodną pozycję, która
pozwalała kontrolować cały obszar pomiędzy X a XII Korpusem. Groziło
to też rozerwaniem frontu, a w dalszej konsekwencji – obejściem na tyły
austro-węgierskiej 3. i 8. Armii. Po analizie raportów z frontu sztab rosyjskiej 3. Armii doszedł do wniosku, że niemożliwy jest skuteczny atak bez
pomocy rezerw, gdyż wojska c.k. umocniły się zbyt dobrze. Gen. Ruzskij
stwierdził, że taką sytuację można przełamać tylko po zdobyciu Rawy
Ruskiej, czego można by dokonać dzięki XXI Korpusowi oraz przede
wszystkim dwóm korpusom z lewej flanki 5. Armii. W porównaniu do
wojsk c.k. w tym rejonie ogólne położenie i sytuacja rosyjskiej 3. Armii nie
przedstawiała się zbyt optymistycznie, a w dodatku przeniesienie 11. Dywizji
do rezerwy początkowo nie zapowiadało sukcesu. Wydając rozkazy na
dzień 10 września, dowódca 3. Armii, gen. Ruzskij, rozkazał korpusom
XXI, XI i IX przeprowadzenie ataku w celu zdobycia Rawy. XXI Korpus
miał obrać kierunek pomiędzy Hrebennem a Rzyczkami, a X – utrzymać
własną pozycję i nie dopuścić do kontrataku wojsk c.k. Dodatkowo dowódca X Korpusu objął dowodzenie utworzoną grupą Kaukaskich Dywizji,
37
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Mapa 3. Linia Lubyczy 9–10 września 1914 r. Źródło: V. Schemfil, dz. cyt., s. 42, szkic 4
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w skład której weszły: 3., 10. i 11. Dywizja38. Sytuacja, jaka się wytworzyła,
wymagała ze strony Rosjan natychmiastowego działania w rejonie Narol–
Rawa Ruska i uderzenia dużych mas wojska w celu przerwania frontu na
styku austro-węgierskiej 1. i 4. Armii. Odnośnie do takiego położenia sił
rosyjski sztab frontowy nie wydaje rozkazu dla V i XVII Korpusu, chcąc
dostosować korpusy do korzystnego położenia, które po zajęciu Tomaszowa
zbliżyły się do rosyjskiego XXI Korpusu z 3. Armii. Sukces wymagał skoordynowanego działania i oddania całości wojska pod jedno dowództwo,
a także zmiany dotychczasowej taktyki prowadzonej walki. Wymienione
korpusy otrzymały zadanie wbicia się w skrajne flanki austro-węgierskiej
4. Armii i objęcia kierunku ataku nie na Rawę Ruską, a na Lubaczów.
Manewr ten miał na celu oskrzydlenie armii wroga i przecięcie mu linii
odwrotu za San. Jak się okazało, głównodowodzący rosyjskiej 5. Armii
przy wytyczaniu zadań na 10 września nie był zorientowany w sytuacji
i położeniu rosyjskiego XXI Korpusu 3. Armii. Z tego powodu wydany
rozkaz mówił, aby V i XVII Korpus wzięły udział w bitwie pod Rawą
i 10 września zaatakowały skrzydła i tyły austro-węgierskiej 4. Armii.
Zgodnie z planem powinny działać w koordynacji z XXI Korpusem, a jeżeli
nie będzie to możliwe, to samodzielnie. Natomiast zbiorczy konny korpus
Dragomirowa otrzymał zadanie ataku z rejonu Suśca na Narol, w rejon
stacjonowania oddziałów pod dowództwem arcyksięcia Józefa Ferdynanda.
Nie miał on jednak atakować ich bezpośrednio, lecz jedynie, jak to określono, „gnać kawalerię wroga, prześladować, odcinać i otaczać”. Strategia
Rosjan, zakładająca obejście skrzydła 4. Armii Auffenberga, zaplanowana
była na dwa dni, a główną przeszkodą w działaniach był fakt, że linie
ataku i przemarszu V i XVII Korpusu przecinały się ze sobą. Obawiano
się mieszania wojska, co mogłoby doprowadzić do chaosu39.
Linia obrony w rejonie samej Lubyczy rano 10 września przypadła
w głównej mierze 8. Dywizji i wchodzącym w jej skład trzem regimentom tyrolskim: 1., 3. i 4. Pułkowi Strzelców Tyrolskich. 2. Pułk Strzelców
Tyrolskich wchodził w skład „siostrzanej” 3. Dywizji i zajmował w tym
czasie pozycje na linii Hrebenne–Rzyczki. 8. Dywizja zajęła pozycje na linii
Majdan–Mosty Małe (Miasteczko), aż pod Hrebenne, gdzie w obwodach
stacjonowała grupa kawalerii pod dowództwem Juliusa Freiherra Nagya,
składająca się z 10. i 11. Dywizji Kawalerii. Straty osobowe w 8. Dywizji
nie pozwalały na prawidłowe zabezpieczenie przeznaczonego do obrony
odcinka. Na lewym skrzydle na linii Kołajce–Łukawica stanął II Korpus,
a pod Narolem 2. i 9. Dywizja Kawalerii40. Sama budowa umocnień trwała
А. C. Б е л о й, dz. cyt., s. 151.
Tamże, s. 152.
40
W tekstach czasem występują rozbieżności dotyczące walk lub jednostek. W tym przypadku Белой podaje miejsce stacjonowania 9. Dywizji Kawalerii pod Narolem, a Schemfil pod
Dębami.
38
39
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do późnych godzin nocnych, a zmęczenie żołnierzy oraz „twarda” ziemia
znacznie utrudniały to zadanie. Nawet wymęczona straż na posterunkach
słabo wykonywała swoje zadania. Na szczęście dla wojsk c.k. noc minęła
spokojnie41.
Wraz z pierwszymi promieniami słońca 10 września wojska austro-węgierskie „przywitała” rosyjska artyleria. Początkowo, pomimo ostrzału,
panował spokój, jednak z nastaniem dnia atak coraz bardziej się nasilał,
a odpowiedź austro-węgierskiej artylerii była słaba i niecelna. Taka sytuacja źle wpływała na morale znajdujących się w okopach żołnierzy,
którzy, jak to określono, woleliby walczyć, niż oczekiwać z myślą, gdzie
spadnie pocisk. Pierwszy rosyjski atak w godzinach porannych nastąpił
od strony Święcia w miejsce, gdzie stacjonowała 121. Brygada 8. Dywizji.
Nieco później większy atak nastąpił na lewym skrzydle i został odparty
przez 96. Brygadę 8. Dywizji42.
Rosjanie coraz śmielej próbowali zaczepek w kierunku Grupy Arcyksięcia.
Pod Narolem do akcji wkracza rosyjski konny korpus Dragomirowa,
a na inne pozycje V i XXI Korpus. Korpus XVII pozostał w obwodzie na
linii Łaszczówka–Majdan Górny, twierdząc, jakoby został zablokowany
V Korpusem, będącym na linii jego przemarszu. Bardziej realny obraz tej
sytuacji to brak woli walki i zwycięstwa dowódcy XVII Korpusu Jakoblewa,
który niejednokrotnie wcześniej dawał już takie powody43.
Przed godziną 700 okazało się, że Rosjanie następują na lewą flankę
8. Dywizji od strony Bełżca, w rejon przysiółka Majdan, gdzie stacjonował 1. batalion 3. Pułku Strzelców Tyrolskich. Kierunek uderzenia zmusił
dowódcę batalionu kpt. Schönna do skorygowania linii obrony i cofnięcia
batalionu w kierunku przysiółka Kołajce, do styku prawej flanki II Korpusu44.
Tymczasem rosyjski V Korpus wbił się swymi dywizjami w austro-węgierską
obronę, 7. Dywizja wyparła 2. Dywizję Kawalerii z Narola, a 10. Dywizja
zajęła Paary. Rosyjski XXI Korpus przejął kierunek ataku na Lubyczę, ale
już w czasie marszu zmieniono główne jego kierunki. Początkowo lewe
skrzydło korpusu miało uderzać, obierając kierunek na Werchratę, jednak
w wyniku powstałych w czasie marszu sytuacji to prawe skrzydło obrało
kierunek ataku na Werchratę, a jego 33. Dywizja na Hrebenne. Ta wynikła już w czasie marszu sytuacja zmieniła kierunki uderzenia wszystkich
dywizji XXI Korpusu. Rosyjska 44. Dywizja uderzała w rejon Lubyczy,
a 69. Dywizja w rejon przysiółka Kołajce, znajdujący się na styku austro-węgierskiej 8. i 13. Dywizji45.
41
42
43
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Znajdujące się na styku z 13. Dywizją pozycje 3. pułku strzelców tyrolskich były stale umacniane, jednak z godziny na godzinę ich sytuacja była
coraz trudniejsza. O godzinie 1030 od strony Dębów na pomoc przybył por.
Freiherr von Kirchbach na czele części 4. Pułku Strzelców Tyrolskich. Mniej
więcej w tym samym czasie Rosjanie z impetem uderzyli w rejon przysiółka
Sołtysy, odcinając trzy osłabione kompanie z 3. Pułku Strzelców Tyrolskich
pod dowództwem ppłk. Fishera. I tylko śmiała szarża przez stłoczonego
wroga i pomoc braterskiego 4. Pułku Strzelców Tyrolskich umożliwiła
Tyrolczykom wydostanie się z tragicznego położenia46. O godzinie 1045
bataliony kpt. Schönna, ponownie cofając się pod naporem wroga w stronę
II Korpusu, doprowadziły do załamania się lewego skrzydła 8. Dywizji47.
O godzinie 1115 do sztabu austro-węgierskiej 4. Armii dotarł meldunek, że
8. Dywizja otrzymała ostry atak z kierunków Uhnów–Machnów i drugi od
Żurawiec, 13. Dywizja nie miała większej styczności z wrogiem, 2. Dywizja
Kawalerii została wypchnięta z Narola, a z północy nadciągają rosyjskie
trzy silne pułki kawalerii48.
W południe Rosjanie uderzyli od Lubyczy w kierunku Dębów, w sam
środek 8. Dywizji. Atakowani odpowiedzieli silnym ogniem 2. batalionu
3. Pułku Strzelców Tyrolskich, co zmusiło Rosjan do zatrzymania ataku.
W tej walce z rezerw 4. Pułku Strzelców Tyrolskich natychmiast odesłana została 1. kompania, która wsparła najcięższe miejsca walk 3. Pułku
Strzelców Tyrolskich49.
W godzinach popołudniowych lewe skrzydło 8. Armii, w rejonie przysiółka Majdan, było ponownie miejscem bardzo silnego ataku i pomimo
wsparcia częściami 13. Dywizji Piechoty Landwehry oraz 9. i 10. Dywizji
Kawalerii bataliony kpt. Schönna nie wytrzymały naporu i wycofały się ze
swoich pozycji. Taki przebieg wydarzeń zagrażał całej 8. Dywizji, w związku
z czym podjęto decyzję o porzuceniu stanowisk i cofnięciu całej 8. Dywizji
w kierunku południowym. Rozkaz odwrotu całkowicie zaskoczył stojący
na prawym skrzydle 1. Pułk Strzelców Tyrolskich, który nie był w tym
czasie poważniej atakowany. Austro-Węgrzy niechętnie opuszczali swoje
stanowiska, co natychmiast wykorzystała rosyjska artyleria, kierując ogień
w miejsce ich odwrotu50.
Po zajęciu Narola przez rosyjski V Korpus ok. godziny 1500 korpus
Dragomirowa (5. i 7. Dywizja Kawalerii) ruszył w kierunku Cieszanów–
Lubaczów z zamiarem wejścia na tyły wojsk austro-węgierskich. Jednak
przemieszczanie się korpusu przebiegało bardzo powoli, gdyż na tej
46
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trasie znajdowało się pięć austro-węgierskich dywizji. Dragomirow dopiero wieczorem 11 września osiągnął rejon na północ od Cieszanowa51.
Zajęcie Narola przez rosyjski V Korpus wymusiło na austro-węgierskim II
Korpusie najpierw zagięcie skrzydła, a w czasie wycofywania 8. Dywizji
także zarządzenie odwrotu, pomimo to, że nie był on zbyt atakowany52.
Odwrót wojsk austro-węgierskich w rejonie Lubyczy przyniósł bardzo
duże straty. Tylko pomoc jednostek znajdujących się pod Dębami, które
„nakrywały” piechotę wroga ogniem z karabinów maszynowych, pozwolił
je niwelować. Pod silnym ogniem rosyjskiej artylerii przyszło wycofywać
się przez otwarte łąki 2. kompanii por. Gustava Wurmböcka. Gdy wreszcie
żołnierze dotarli do wąwozu, Wurmböck zarządził chwilowy postój, aby
poczekać na spóźnionych. Gdy już dotarli spóźnieni, Wurmböck rzucił
w stronę wroga ostrzeżenie, a nawet, jak to określił autor opracowania,
sam dowódca w nerwach miał też ochotę rzucić się na goniącego ich
nieprzyjaciela. Jednak stan kompanii zdecydowanie nie pozwalał na tak
odważny ruch i po chwilowym niebezpiecznym postoju kontynuowano
wycofywanie się. Całkowicie wyczerpane oddziały 8. Dywizji o godzinie
1800 dotarły do lasów na południe od Dębów. Tymczasem rosyjska artyleria
zajęła już stanowiska opuszczone przez wojska c.k. Niektóre austro-węgierskie oddziały w celu przeorganizowania się weszły głębiej do lasu.
Płk Hollan, kpt. Esten i inni oficerowie regimentu robili wszystko, aby
choć słowami podnieść żołnierzy na duchu. Także płk Vonbank z 3. Pułku
Strzelców Tyrolskich w przemówieniu do oficerów mówił o konieczności
wytrwania.
Jeszcze wieczorem nad brzegiem lasu na linii Potoki–Gruszka, pomimo
zmęczenia, pionierzy pułkowi wykonali umocnienia. Kierunek linii obrony,
początkowo wschodni, teraz skierowano na północ. Zauważono też długą
kolumnę wojsk rosyjskich, zmierzających drogą z Bełżca na Rawę Ruską.
Zbyt małe możliwości artylerii austro-węgierskiej ograniczały możliwość
ostrzału wroga. Po zmroku ogień zamilkł.
1., 3. i 4. Pułk Strzelców Tyrolskich w walkach pod Lubyczą i Dębami
poniosły bardzo krwawe straty. Zginęło wielu podoficerów i strzelców.
Łączne straty tylko 1. Pułku Strzelców Tyrolskich to ponad 100 osób,
a 3. Pułk Strzelców Tyrolskich zmniejszył liczebność do poniżej 1 tys.
osób. W 4. Pułku Strzelców Tyrolskich bohaterską śmierć poniósł por.
Josef Groß, a ciężko ranny został por. Franz Steinbacher. Wiele kompanii
utraciło swoje siły bojowe i w wielu przypadkach były one też prowadzone
przez podoficerów53.
51
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Ciężkie straty i niekorzystny teren stacjonowania austro-węgierskiej
8. Dywizji nie dawał zbytnich nadziei na skuteczną obronę. Zmęczenie
i napięcie wśród żołnierzy nie pozwoliły nawet na wystawienie odpowiednich wart na linii obrony, pomimo to, że zagrożenie atakiem było
bardzo duże. Dowódca 3. Dywizji, gen. Roth, w celu złagodzenia strat
chciał przenieść jeszcze 10 września cztery i pół batalionu z 3. Dywizji
w rejon od Hrebennego na północ w kierunku 8. Dywizji. Jednak w rejonie Rawa Ruska–Rzyczki również trwały ostre walki, co nie pozwalało na
osłabienie 3. Dywizji. W związku z niekorzystnym położeniem 8. Dywizji
w nocy podjęto decyzję o powrocie części 2. Pułku Strzelców Tyrolskich,
który był odesłany do rezerwy i znajdował się w Rawie Ruskiej, gdzie
w pobliżu dworca kolejowego wspierał XVII Korpus, zabezpieczając drogę
do Seńkowic. I już 11 września o godzinie 930 jednostka powróciła pod
Hrebenne54.
Skuteczna, ale jednak zbyt powolna ofensywa rosyjskich V, XVII i XXI
Korpusów oraz coraz cięższa sytuacja na froncie 3. i 8. Armii, zmusiły gen.
Ruzskiego do zwrócenia się 11 września bezpośrednio do dowództwa XVII
Korpusu z prośbą o bezzwłoczną pomoc. Sugerowano, aby XVII Korpus
podjął ofensywę na Narol i dalej w kierunku na zachód od XXI Korpusu.
Uwzględniając złą łączność pomiędzy rosyjską 3. a 5. Armią, a także pomiędzy poszczególnymi korpusami 5. Armii, wiadomość tę posłano przez
pilota. Tego samego dnia gen. Plehwe poprzez sztab rosyjskiego V Korpusu
poinformował Jakowlewa o energicznej i natychmiastowej pomocy V i XVII
Korpusu w ataku na Rawę Ruską, które zgodnie z rozkazem gen. Ruzskiego
objęły kierunek Lubaczów–Niemirów55.
Noc z 10 na 11 września przebiegała spokojnie w rejonie stacjonowania 8. Dywizji, z wyjątkiem części 1. Pułku Strzelców Tyrolskich, który
znajdował się w lesie pod Potokami. Po niespodziewanym ataku część
1. Pułku Strzelców Tyrolskich znalazła się pod ostrzałem karabinów
maszynowych. Atak zupełnie zaskoczył zmęczony pułk i jego dowódca,
pułkownik Hollan, podjął natychmiastową decyzję o wycofaniu zagrożonych kompanii w kierunku Werchraty, z których podczas wycofywania
dwie kompanie, najbardziej narażone na ostrzał, poniosły duże straty. Noc,
leśne ciemne drogi, zmęczenie i panika utrudniały wojskom c.k. odwrót
w kierunku Werchraty. Do przebycia odcinka 12 km potrzebowali ponad
czterech godzin. Przy najmniejszym postoju przemęczeni żołnierze padali
i zasypiali56. Oprócz braku wypoczynku żołnierzom bardzo doskwierały
problemy ze strony układu trawiennego, ponieważ często jedynym ich
pożywieniem były surowe mięso i kapusta57.
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Położenie Grupy Arcyksięcia 11 września prezentowało się tragicznie, ponieważ z północy nacierały trzy korpusy wroga. Poza tym Armia
gen. Dankla, pod naciskiem rosyjskiej 4. i 9. Armii, wycofała się znad Tanwi
na południe za San. Wycofanie się II Korpusu i 8. Dywizji 10 września
pozostawiło otwartą drogę przez Narol (Miasto) na Cieszanów. Przez rosyjską kawalerię Dragomirowa, który po utorowaniu drogi ruszył jeszcze
10 września na Cieszanów, do odwrotu na południe zmuszona została także
9. Dywizja Kawalerii. W ślad za Dragomirowem na Cieszanów ruszyła też
część rosyjskiego V Korpusu, próbując w ten sposób obejść zachodnie skrzydło Grupy Arcyksięcia. Silne rosyjskie kolumny wojska, które wkroczyły
na słabo bronione przez austro-węgierski II Korpus tereny, i w dodatku
wycofująca się armia gen. Dankla, stwarzały wielkie zagrożenie dla sytuacji
wojsk austro-węgierskich. Rosjanie dążyli do okrążenia walczących o Lwów
3. i 4. Armii, wbijając się w Grupę Arcyksięcia. Skupieni na walce o Lwów
Austro-Węgrzy sądzili, że właśnie 11 września może rozegrać się tam decydująca bitwa. Aby uniknąć okrążenia, gen. Auffenberg podjął decyzję
o wycofaniu wojska na zachód za linię kolejową do Rawy Ruskiej. Jednak
nadal rozkazał bronić dotychczasowych pozycji i stawiać opór58. Również
stawiająca opór 3. Dywizja oraz grupa z rejonu Rzyczek pod dowództwem
por. Witmana, z powodu groźby okrążenia, zmuszone zostały do podjęcia
decyzji o odwrocie na zachód od Rawy Ruskiej. 11 września o świcie lewe
skrzydło XVII Korpusu i Grupa Arcyksięcia wycofały się na południe od
Rawy Ruskiej do zachodniej linii Szczerzec–Horyniec–Cieszanów59. W czasie
wycofywania 3. Dywizji przez Siedliska do 2. Pułku Strzelców Tyrolskich
dołączyła grupa pięciu oficerów i ponad 100 żołnierzy uznanych wcześniej
za zaginionych, którzy 7 września podczas walk pod Michałówką zostali
oddzieleni od oddziału przez wroga, a po ucieczce pod Machnowem dołączyli do 1. Pułku Strzelców Tyrolskich60.
11 września, we wczesnych godzinach rannych, Rosjanie rozpoczęli
atak na Grupę Arcyksięcia od ostrzału artylerii, chcąc pod Rawą Ruską jak
najszybciej przejść na tyły frontu. Osłabiona 8. Dywizja zmuszana była do
ciągłej walki. 1. Pułk Strzelców Tyrolskich, pozostawiwszy 2. i 3. batalion
w rejonie wsi Potoki, był już częściowo wycofany w rejon Werchraty. Rosjanie
starali się obejść z prawej strony wieś i tym samym odciąć drogę odwrotu
pozostałym batalionom. 1. Pułkowi Strzelców Tyrolskich nie pozostało
nic innego, jak wycofać się pod osłoną lasu. Rosjanie ciągle szturmowali
i czasami ich linie znajdowały się tak blisko wojsk austro-węgierskich,
że artyleria odwracała broń i aby uniknąć niebezpieczeństwa okrążenia,
ostrzeliwała ich kartaczami ogniowymi. Bez większych strat wycofano dwa
58
59
60

E. W i ß h a u p t, dz. cyt., s. 116.
Tamże, s. 117.
Tamże, s. 115–116.
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pozostałe regimenty 3. i 4. Pułku Strzelców Tyrolskich, a całość zamykała
9. kompania 1. Pułku Strzelców Tyrolskich, której to przypadło zadanie
zabezpieczenia odwrotu61.
Kiedy kolumna wojska dotarła w pobliżu Werchraty do mostu na
rzece Racie, zaczął się tam tworzyć potężny zator, co zmusiło wszystkich
oficerów do skupienia pełnej uwagi nad kontrolą przejścia przez rzekę.
Z uwagi na blokadę na moście rozlokowany na tyłach 1. Pułk Strzelców
Tyrolskich zajął wzgórze Werchrata. 3. i 4. Pułk Strzelców Tyrolskich
minęły doliną wieś Prusie i około godziny 1400 dotarły do wsi Kowale
(przy Hucie Zielonej). Tutaj na wzniesieniu, na południe od rzeki Raty,
zarządzono postój. 1. Pułk Strzelców Tyrolskich zajął pozycje tylnej straży
w Werchracie, gdzie spędził również noc. Ogólnie dla wojsk austro-węgierskich zrobiło się spokojniej, tylko na linii Prusie–Kowale czasem kozacka
bateria „dawała odłamkowym”.
Rano 11 września także austro-węgierska 3. Dywizja była w odwrocie za rzekę Ratę. W tym czasie grupa z Hrebennego, 2. Pułk Strzelców
Tyrolskich wraz 59. Pułkiem Piechoty pod dowództwem gen. Schneidera,
przygotowywały się do odwrotu. Po południu gen. Schneider zarządził
odwrót do Potylicza. Za Siedliskami znajdowała się droga do mostu na
rzece Racie, na której 2. Pułk Strzelców Tyrolskich, idący samodzielnie,
„męczył się” z ciągle grzęznącymi wozami. To powodowało bardzo powolny marsz i do Potylicza dotarli dopiero ok. godziny 1800, zajmując
miejsce na skraju miejscowości62.
W tym czasie 11 września rosyjski V Korpus bez walki przedłużał
ofensywę wzdłuż szosy na Cieszanów, robiąc 16–21 km, i pod wieczór
zajął rejon Nowe Sioło (10. Dywizja)–Chotylub (7. Dywizja), co groziło
w następnych ruchach przecięciem drogi Rawa Ruska–Jarosław, a tym
samym wejściem na głębokie tyły austro-węgierskiej 4. Armii. Rosyjski
XVII i XXI Korpus także przedłużał ofensywę. XVII Korpus wieczorem zajął
rejon Rudka–Chmiela (okolice Brusna), a część XXI Korpusu osiągnęła linię
Werchrata (69. Dywizja)–Siedliska (44. Dywizja)–Hrebenne (33. Dywizja).
Ofensywa XXI Korpusu odbywała się z niewielkimi potyczkami z obwodowymi oddziałami austro-węgierskiej 3. Dywizji, wymuszając na nich
opuszczenie Hrebennego. Przy zajmowaniu ostatnich pozycji doszło do
nałożenia się linii z rosyjskim XI Korpusem, który nie był zorientowany
w działaniach XXI Korpusu, co skutkowało chaosem63.
Działania 10 września na linii XI i IX Korpusu skupiły się na organizacji ataku na Rawę Ruską, który miał się rozpocząć następnego dnia,
zaraz po zakończonym sukcesem zajęciu Hrebennego przez rosyjski XXI
61
62
63

Tamże, s. 117.
E. W i ß h a u p t, dz. cyt., s. 118.
А. C. Б е л о й, dz. cyt., s. 183.
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Korpus. 11 września po siedmiodniowych krwawych bojach zarysowała
się realna szansa na zajęcie przez Rosjan Rawy Ruskiej, ponieważ opór
obrońców miasta słabł z każdą chwilą64. Późnym wieczorem po godzinie
2200, gdy Rosjanie atakowali 5. Dywizją, okazało się, że większość okopów
jest już opuszczona, a tylko gdzieniegdzie napotykano straż tylną, która
ustępowała po małych potyczkach. 12 września o godzinie 1030 5. Dywizja
zajęła opuszczoną przez Austro-Węgrów Rawę Ruską, a o godzinie 1100
bez walki zajęła rejon Rzyczki–Rawa Ruska. Pozostałe nieliczne austro-węgierskie kompanie poddały się i trafiły do niewoli65. Rosjanie, podając
swoje straty z walk pod Rawą Ruską, wyliczają, że straty XI Korpusu to
3200 osób (bez 11. Dywizji), a tylko 58. Dywizja IX Korpusu utraciła 1870
osób. Straty Austro-Węgrów są niestety przez Rosjan ocenione mniej szczegółowo. Przykładowo straty XVII Korpusu podsumowano jako „gromady
zabitych, jak i tysiące rannych”66.
Operacja wojsk austro-węgierskich na froncie wschodnim w 1914 r.
zakończyła się niepowodzeniem, a utrata przez Austro-Węgry Galicji była
ciosem nie tylko militarnym, ale również politycznym. Pokazała też słabość cesarstwa Habsburgów, które odtąd już stale potrzebowało wsparcia
ze strony Niemiec. W wyniku działań militarnych Austro-Węgry straciły
niemal 3,5 mln żołnierzy oraz 1/3 oficerów. Straty Rosjan okazały się dużo
mniejsze i wyniosły ok. 2,3 mln ludzi. Rosyjskie naczelne dowództwo nie
wykorzystało jednak przewagi liczebnej, a ich opieszałość uratowała armie
c.k. przed całkowitym zniszczeniem. Odzyskanie przez Austro-Węgrów
utraconych ziem galicyjskich nastąpiło w kampanii wiosenno-letniej
w 1915 r. W dniach 12–14 czerwca 1915 r. wojska niemiecko-austriackie
dokonały przełamania rosyjskiego frontu pod Magierowem i Gródkiem
Jagiellońskim, a następnie 19 czerwca zadały Rosjanom kolejną klęskę
na przedpolach Lwowa, do którego oddziały austro-węgierskiej 2. Armii
wkroczyły 21 czerwca. Po zajęciu przez wojska c.k. pól bitewnych rozpoczęto również tworzenie cmentarzy żołnierzy poległych w kampaniach
1914 i 1915 r. Najprawdopodobniej wynikiem tej akcji było utworzenie
cmentarza wojennego w Lubyczy Królewskiej, o którym dzięki artykułom
w prasie lokalnej dowiedziało się wiele osób67. Rozpoczęto działania mające na celu odnalezienie materiałów źródłowych dotyczących powstania
cmentarza oraz godne upamiętnienie znajdujących się na nim zbiorowych
mogił żołnierskich.

64
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Tamże, s. 155.
Tamże.
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ABSTRACT
Zdzisław Pizun, Ryszard Gawryś
COMBAT ACTIVITIES IN THE REGION OF LUBYCZA KRÓLEWSKA
BETWEEN 9TH AND 11TH SEPTEMBER, 1914
In 1914 the Great War broke out between the Central Powers of Germany, AustriaHungarian and Italy versus the Allies (Triple Entente of British empire, France and Russian
Empire) which, in historiography, was later dubbed World War I. Even in the early phases of
the war, the territory of Tomaszów Lubelski poviat became the field of heavy and fierce fights.
During the search query of the material related to this particular region, it was noticed that
from 9th until 11th September, 1914 the Austrian-Hungary army attempted to defend the front
line from Narol to Rawa Ruska. The break-through of the front line inflicted by the Russian
army was a critical point in the 1914 campaign and forced the Austrian-Hungary army to
withdraw behind the San river. The climax of the defence of the front line was the battle on
10th September, 1914 which is called “the battle of Lubycza Królewska.” A special role in the
defence was held by Archduke Ferdinand Salvator of Austria, who was appointed the head
of the so-called “Archduke Group” comprising XIV Corpus, which officially was appointed
to the 3rd Army, which was sent to help the 4th Army commanded by Moritz von Auffenberg.
A significant importance was also assigned to Tyrolean Regiment of Imperial Rifles, which
constituted an elite standing army of the Habsburg Empire. Early in the morning 10th September 1914 the Russian Army attacked from the direction of the hamlets of Święcie-Majdan and
Sołtysów and advanced forward. At noon the Austrian Army retreated in the direction of Dęby,
at 6pm being totally exhausted they reached the forest south of Dęby constantly withdrawing,
then under cover of the night 10/11th September they retreated in the direction of Werchrata.
In the vicinity of Lubycza Królewska, behing the inactive railway station, a ‘forgotten’
Austrian war cemetery. The cemetery might have been established in 1815 when the Austria-Hungary recaptured this territory. Appropriate research work is being carried out to
determine if collective graves of soldiers come from that battle. In any case, the cemetery
requires proper protection, marking and description.
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SIEĆ PARAFIALNA KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO
W MIĘDZYWOJENNYM POWIECIE
TOMASZOWSKIM
TŁO DZIEJOWE
Teren międzywojennego powiatu tomaszowskiego, podobnie jak cała
wschodnia połać ówczesnego województwa lubelskiego, znajdował się od
końca X w. w zasięgu oddziaływania chrześcijaństwa wschodniego. Było to
następstwem jego przynależności do Rusi Kijowskiej, która trwała – z pewnymi przerwami – od roku 981 aż do połowy XIV stulecia. Przynależność
państwowa zdecydowała też o obliczu etnicznym opisywanego terytorium. Było ono wówczas zdecydowanie wschodniosłowiańskie, ruskie,
w nowoczesnej nomenklaturze – ukraińskie. W pierwszej połowie XIII w.
powstała prawosławna eparchia chełmska, która w roku 1596 przyjęła unię
ze Stolicą Rzymską. Wraz z powrotem tych ziem pod panowanie polskie
pojawiło się nowe polskie osadnictwo, którego procentowy udział znacząco
wzrastał w kolejnych wiekach. Przewaga elementu polskiego, wyznającego
chrześcijaństwo zachodnie, utrwaliła się na przełomie XIX i XX w., kiedy to
doszło do obrządkowej latynizacji i narodowej polonizacji części dawnych
unitów, którzy nie pogodzili się z narzuconym w roku 1875 przez carat
rosyjskim prawosławiem, a w roku 1905 – korzystając z ukazu tolerancyjnego – zadeklarowali swoją przynależność do Kościoła katolickiego.
Na omawianym obszarze ten ostatni czynnik nie odegrał jednak większej
roli, gdyż odsetek domniemanych prawosławnych, którzy w ten sposób
skorzystali z dobrodziejstw ukazu, był w Tomaszowskiem bodaj najniższy
wśród wszystkich powiatów ówczesnej guberni lubelskiej1.
1
Na terenie katolickiego dekanatu tomaszowskiego, w dużym stopniu pokrywającego się
z zasięgiem późniejszego powiatu, prawosławie porzuciło w roku 1905 i w latach następnych
ok. 8100 osób, najwięcej w parafii Dub – 1584 i Tomaszów Lubelski – 1323. Zob. 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. 378 i n., 390; 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”, nr 79, 2005,
s. 472 i n.
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Wyznawcy prawosławia mieszkali wprawdzie na terenie wszystkich
gmin tworzących przedwojenny powiat tomaszowski, jednak ich udział
procentowy w gminnych społecznościach był bardzo zróżnicowany. Miasto
Tomaszów Lubelski, a także gminy Majdan Górny, Komarów, Krynice,
Majdan Sopocki (dołączona do powiatu w roku 1923) cechowały się zdecydowaną dominacją ludności polskiej, wyznania katolickiego, zaś udział
prawosławnych nie przekraczał rzędu kilku czy kilkunastu procent. Była
to – jak widać – północna i zachodnia część powiatu. Charakterystyczną
cechą tutejszej ludności prawosławnej było powszechne posługiwanie się
polszczyzną w życiu codziennym, co stwierdzono już w okresie poprzedzającym opisywane dwudziestolecie2.
W części środkowej, obejmującej gminy Pasieki, Rachanie, Kotlice,
Tarnawatka, wyznawców prawosławia było już więcej, ale nadal stanowili
oni mniejszość. Dość wyrównane ilościowo grupy katolików i prawosławnych zamieszkiwały miejscowości tworzące gminy Łaszczów (do roku
1922 Czerkasy), Tyszowce i Jarczów. Z kolei gminy Telatyn i Poturzyn,
a więc wschodni zakątek powiatu, miały wybitnie prawosławne oblicze.
Wierni Kościoła prawosławnego, stanowiący tutaj około 2/3 mieszkańców, odznaczali się ukraińską świadomością narodową, co przejawiało się
między innymi w konsekwentnym używaniu rodzimego języka nie tylko
w życiu domowym3.
W roku 1875 władze rosyjskie dokonały ostatecznego uśmiercenia
Kościoła unickiego na terenie kongresowego Królestwa Polskiego. Diecezja
chełmska, jej wierni, a także wszystkie elementy struktury terenowej (dekanaty, parafie, filie, klasztory), wraz z całą bogatą infrastrukturą sakralną
(cerkwie z wyposażeniem, kaplice, cmentarze) oraz ekonomiczną (domy
mieszkalne, budynki gospodarcze, grunty orne, łąki, lasy, ogrody, inwentarz
żywy) – wszystko to zostało przejęte na rzecz rosyjskiego prawosławia.
Korzystając z uprzywilejowanej pozycji prawnej i wszechstronnej opieki
władzy zaborczej, Kościół prawosławny znalazł trwałe miejsce w krajobrazie konfesyjnym i kulturowym wschodniej Lubelszczyzny, w tym także
okolic Tomaszowa Lubelskiego. Budowano nowe cerkwie i remontowano stare. Tego procesu nie zatrzymał nawet ukaz o tolerancji z 1905 r.,
w wyniku którego pewna liczba dawnych unitów porzuciła prawosławie.
W przededniu I wojny światowej istniały tu dwa dekanaty prawosławne
(błagoczynija). Dekanat tomaszowski I obejmował następujące parafie:
Chodywańce, Czartowiec, Cześniki, Dub, Grodysławice, Klątwy, Komarów,
Łosiniec, Perespa, Przeorsk, Szlatyn, Śniatycze, Tarnawatka, Tomaszów,
Typin, Werechanie. W skład dekanatu tomaszowskiego II wchodziły pa2
Centralne Archiwum Wojskowe (dalej: CAW), Biuro Wyznań Niekatolickich, sygn.
I.300.20.63, Wykazy języka domowego ludności prawosławnej.
3
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział
Społeczno-Polityczny (dalej: UWL WSP), sygn. 430, k. 235 i n.
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rafie: Dołhobyczów, Hołubie, Łaszczów, Nabróż, Nowosiółki, Oszczów,
Pawłowice, Posadów, Poturzyn, Rzeplin, Stara Wieś, Steniatyn, Telatyn,
Tyszowce, Wakijów, Witków, Żerniki, Zimno, Żulice. Parafia Majdan
Sopocki wchodziła w skład I dekanatu biłgorajskiego4. Gęstą sieć parafii
uzupełniały równie liczne cerkwie filialne. Jeśli chodzi o opisywany teren, to znajdowały się one w Hopkiem, Dzierążni, Jarczowie, Nedeżowie,
Werszczycy, Wieprzowie, Jurowie, Korhyniach, Tyszowcach Zamłyniu,
Tyszowcach Dębinie, Maziłach, Szarowoli, Pańkowie, Dutrowie, Mikulinie,
Muratynie, Pienianiach, Podlodowie, Radkowie, Ratyczowie, Wasylowie,
Zubowicach, Czartowczyku, Michalowie, Honiatyczach, Kmiczynie,
Łachowcach, Łykoszynie, Niewirkowie, Radostowie, Wiszniowie.
Na tle niezwykle rozbudowanych struktur prawosławnych nader skromnie
przedstawiała się organizacja terenowa Kościoła katolickiego. Na omawianym terenie funkcjonował katolicki dekanat tomaszowski z następującymi
parafiami i filiami: Chodywańce (w latach 1889–1907 skasowana), Dub,
Dzierążnia, Gródek, Komarów (skasowana w latach 1887–1905), Łaszczów,
Nabróż, Oszczów, Rachanie, Rzeplin, Susiec, Tomaszów, Tyszowce, Wożuczyn.
W roku 1907 jeden kapłan katolicki przypadał na 3518 katolików, zaś jeden
duchowny prawosławny – na 1062 swoich wiernych. Rażące dysproporcje
uległy wyrównaniu, a nawet pewnemu odwróceniu dopiero po I wojnie
światowej, w następstwie radykalnej zmiany politycznej, którą był kres
panowania rosyjskiego i powstanie niepodległego państwa polskiego.
POCZĄTKI
Rok 1915 przyniósł drastyczną zmianę w położeniu Kościoła prawosławnego na opisywanych ziemiach. Ustępujące pod wpływem ofensywy
państw centralnych rosyjskie wojska i organy administracji dokonały
ewakuacji w głąb imperium prawosławnych mieszkańców Królestwa
Kongresowego, w tym także powiatu tomaszowskiego (tzw. bieżeństwo).
W wyniku wyjazdu niemal 90% prawosławnych wiele miejscowości opustoszało. Wraz z nimi wyjechali duchowni prawosławni. Wszystkie cerkwie
zostały zamknięte. Prawosławne życie religijne niemal zupełnie zamarło.
Stan taki trwał do początku roku 1918, kiedy to nastąpił stopniowy powrót
uciekinierów do rodzinnych miejscowości. Był on kontynuowany jeszcze
w początkach kolejnej dekady, ze szczególnym nasileniem w roku 19195.
Wraz z wiernymi wracali do swoich dawnych placówek niektórzy pra4
A. S z a b a c i u k, dz. cyt., s. 385 i n., s. 378 i n.; H. W i e r c i e ń s k i, Jeszcze z powodu
wydzielenia Chełmszczyzny, Kraków 1913, s. 5 i n.
5
G. K u p r i a n o w i c z, Ukraińcy na Chełmszczyźnie i Podlasiu Południowym w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939), Lublin 1997, mps, UMCS, s. 41 i n.; K. G r z e s i a k, Diecezja
lubelska wobec prawosławia w latach 1918–1939, Lublin 2010, s. 47 i n.
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wosławni duchowni. W ten sposób powoli odradzało się funkcjonowanie
Kościoła prawosławnego w jego strukturach terenowych. Proces ten dokonywał się jednak w zupełnie nowych warunkach społeczno-politycznych.
Determinowały go – od strony zewnętrznej – dwa poważne czynniki.
Jednym z nich była akcja rewindykacji dóbr pounickich, podjęta na szeroką skalę przez środowiska katolickie. Czynnikiem drugim była określona
linia polityczna odrodzonego państwa polskiego wobec prawosławia i jego
wyznawców.
Koniec władzy rosyjskiej uruchomił intensywne dążenia społeczności
katolickiej do odzyskania przynajmniej części pounickich dóbr materialnych,
utraconych wskutek wydarzeń z roku 1875. Chodziło przede wszystkim
o cerkwie, ale także o inne dobra – cmentarze, budynki, ziemie. Akcja
rekoncyliacji świątyń, będąca zasadniczym elementem działań rewindykacyjnych, objęła w zasadzie całość ziem dawnego zaboru rosyjskiego, ale
przede wszystkim wschodnie tereny dawnej guberni siedleckiej (południowe
Podlasie) i w nieco mniejszym stopniu wschodnią połać guberni lubelskiej.
Do przejęcia wielu cerkwi pochodzenia unickiego lub też prawosławnych,
ale wzniesionych na miejscu dawnych świątyń unickich doszło także
na terenie interesującego nas powiatu. Jeszcze w roku 1918 przejęto dla
kultu katolickiego cerkiew w Dzierążni. Rok 1919 przyniósł rekoncyliacje
świątyń w Majdanie Sopockim, Łosińcu, Podhorcach, Komarowie (wraz
z cerkwią cmentarną), Chodywańcach, Czartowcu, Honiatyczach, Żulicach,
Wiszniowie, Starej Wsi, Niewirkowie i Perespie. Rok później wyświęcono
cerkiew w Nowosiółkach (jedną z dwóch), zaś w roku 1921 – obiekty
w Jarczowie i Posadowie. W kolejnym roku katolicy przejęli cerkiew
w Śniatyczach, zaś w roku 1923 – świątynię w Werechaniach i być może
kaplicę w Czartowczyku. Ostatnim przejętym przez katolików w analizowanym okresie obiektem była cerkiew w Zubowicach, poświęcona
w styczniu 1924 r.6.
Wyznawcy prawosławia nie zawsze godzili się z utratą obiektów sakralnych, które do tej pory były w ich posiadaniu. Tam, gdzie było ich
niewielu lub posiadali w bliskim sąsiedztwie czynną świątynię, przeważnie
nie protestowano. Z kolei w tych miejscowościach, gdzie chodziło o obiekty
pochodzenia prawosławnego (Tarnawatka, Chodywańce, Honiatycze) lub
prawosławni stanowili zdecydowaną większość ludności (Chodywańce,
Śniatycze, Zubowice), albo też mieli trudny dostęp do najbliższej czynnej
cerkwi (Komarów), były podejmowane wysiłki dla pokrzyżowania inicjatywy katolików. W późniejszych latach odnotowano starania wiernych
Kościoła prawosławnego o odzyskanie niektórych świątyń. W Tarnawatce
6
Tamże, s. 136 i n., 158 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 625, k. 67 i n.; K. G r z e s i a k, Cerkwie na terenie powiatu tomaszowskiego w okresie międzywojennym, „Wiadomości Archidiecezji
Lubelskiej”, nr 83, 2009, s. 795 i n.
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i Chodywańcach dochodziło nawet na tym tle do pewnych niepokojów
społecznych7.
Od samego początku II Rzeczypospolitej odradzanie się prawosławnego
życia religijnego znajdowało się w spektrum aktywnego zainteresowania
władz państwowych. Prawosławie było postrzegane przez pryzmat roli,
którą odegrało w minionym okresie historycznym, będąc czynnym narzędziem rządu zaborczego w walce z polskością i Kościołem katolickim,
zwłaszcza unickim. Istniała obawa, że placówki duszpasterskie i kierujący
nimi duchowni będą nadal rozsadnikami idei i prądów wrogich polskiej
racji stanu. Państwo dążyło zatem do autokefalii Kościoła prawosławnego
w Polsce, co miało uwolnić go od politycznych wpływów rosyjskich. Cel
ten udało się osiągnąć w roku 1924, nie bez dramatycznych, a nawet tragicznych perturbacji8. Wspierano też proces polonizacji życia cerkiewnego
na polu katechizacji i kaznodziejstwa, natomiast niechętnie przyjmowano
działania środowisk ukraińskich na rzecz nadania Kościołowi ukraińskiego oblicza kulturowego, skądinąd zgodnego z etnicznym charakterem
większości jego wyznawców w odrodzonej Polsce. Państwo aspirowało
także do objęcia pewnym nadzorem życia cerkiewnego, co obejmowało
przede wszystkim kontrolę nad restytucją sieci placówek duszpasterskich.
Dotyczyło to w szczególnym wymiarze właśnie terenów województwa
lubelskiego, w tym również naszego powiatu. Od początku zakładano
znaczną redukcję prawosławnych parafii i filii, idącą znacznie dalej, niż
tego wymagało przekazanie części świątyń Kościołowi katolickiemu.
Kształtowanie się struktur Kościoła prawosławnego na naszym terenie można podzielić na trzy okresy. Pierwszy z nich trwał od początku
badanego przedziału czasowego do roku 1924, kiedy to uformowała się
sieć prawosławnych etatowych placówek duszpasterskich. Okres drugi,
charakteryzujący się masowym powstawaniem placówek nieetatowych,
skończył się na przełomie lat 1937 i 1938. Trzeci, najkrótszy okres, był
następstwem akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej, która spowodowała
drastyczną likwidację wszystkich placówek nieetatowych, a następnie
masową rozbiórkę obiektów cerkiewnych, niebędących siedzibami parafii
etatowych i nieprzejętych wcześniej przez katolików.
Początki życia parafialnego wiązały się z powrotem wyznawców prawosławia do rodzinnych miejscowości po okresie ewakuacji. Wraz z nimi
wróciła część duchownych, którzy spełniali dla wiernych posługi duszpasterskie. Podejmowali oni w organach lokalnej administracji kroki dla
7
K. G r z e s i a k, Diecezja…, s. 174, 197, 207 i n.; Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN),
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP), sygn. 1041,
k. 431 i n., 452, 465, 475.
8
M. P a p i e r z y ń s k a - T u r e k, Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918–1939, Warszawa 1989, s. 108 i n.
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zalegalizowania swojej działalności. W ten sposób tworzyły się zaczątki
odradzającej się sieci parafialnej.
Niewiele wiadomo o owych początkach. Już w roku 1918 pojawił się
ks. Mikołaj Kość, który działał w Zubowicach i Tomaszowie Lubelskim.
Rok później odnotowano obecność duchownych w Tyszowcach, Poturzynie,
Zubowicach, Śniatyczach, Łaszczowie9. Jednak wiosną tego roku procesem organizacji prawosławnych struktur terenowych zainteresowały się
odpowiednie agendy państwa polskiego, przejmując inicjatywę w sprawie rozmieszczenia ośrodków duszpasterskich Kościoła prawosławnego.
Na teren województwa został wysłany urzędnik Ministerstwa Wyznań
Religijnych i Oświecenia Publicznego, Walerian Strzałkowski, który odbył
kilka spotkań z przedstawicielami duchowieństwa katolickiego, a także
reprezentantami ludności obu wyznań. 20 maja w Zamościu miała miejsce
konferencja odnosząca się do powiatów zamojskiego i tomaszowskiego.
Delegat skonstatował poważny brak konsensusu w odniesieniu do okolic
Zamościa, a także do Śniatycz. Obie tamtejsze społeczności dążyły do
przejęcia pounickiej cerkwi, przy której zdążył osiąść dawny proboszcz
Jan Chróściewicz. Ostatecznie zdecydowano, że siedzibą placówki będą
Cześniki, a w jej skład zostaną włączone przedwojenne parafie Komarów,
Śniatycze i Horyszów Polski (miejscowość leżąca już w powiecie zamojskim)10.
Stosunkowo łatwo wypracowano kompromis co do okolic Tomaszowa.
W dość zgodniej opinii cerkiew pounicka w Łosińcu miała przypaść katolikom, natomiast prawosławna świątynia w sąsiednich Maziłach, wraz
z dawną cerkiewką pounicką, pozostała w rękach wyznawców prawosławia11.
Zebrane dane posłużyły władzom centralnym do regulacji spraw własnościowych cerkwi i stworzenia pierwotnego projektu podziału na parafie.
W powiecie tomaszowskim miały istnieć następujące ośrodki: Tomaszów
Lubelski z filią w Maziłach, Telatyn, Tyszowce, Grodysławice, Cześniki,
Szlatyn i Poturzyn. Swoich zastrzeżeń wobec tego planu nie zgłosiła strona
katolicka. Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do innych powiatów
zaproponowana sieć parafii nie uległa ostatecznie żadnym korektom.
Takowe bowiem były kilkakrotnie zgłaszane. Przykładowo w roku 1921
w starostwie tomaszowskim deliberowano nad tym, czy siedzibą jednej
z parafii ma być Szlatyn, czy też raczej Werszczyca. Ten pomysł był też
rozważany przez władze wojewódzkie w Lublinie. Postulowano również
likwidację parafii w Tomaszowie i przeniesienie jej siedziby do Maził, wychodząc ze zgodnego z prawdą założenia, iż w Tomaszowie i najbliższych
wsiach odsetek prawosławnych jest bardzo znikomy12.
9
10
11
12

AAN, MWRiOP, sygn. 1035, k. 130 i n.
Tamże, k. 5, 15 i n., 24 i n.
Tamże, k. 29 i n.
APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 101 i n.
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W połowie roku 1919 stanowczo zasugerowano Kościołowi katolickiemu
powstrzymanie żywiołowej akcji rekoncyliacyjnej, a następnie zamknięto
i opieczętowano wszystkie świątynie, nieprzekazane jednemu z Kościołów.
Cały proces postępował jednak stopniowo. W końcu 1919 r. funkcjonowały
parafie prawosławne w Tomaszowie, Cześnikach, Tyszowcach, Telatynie
i Poturzynie. Natomiast w połowie roku 1924 istniały już wszystkie przewidziane do otwarcia parafie.
PLACÓWKI ETATOWE
– Parafia Tomaszów Lubelski z filią Maziły
Parafia Tomaszów Lubelski była największą placówką w powiecie
tomaszowskim, tak w odniesieniu do ilości wiernych, jak i w wymiarze
terytorialnym. W interesującym nas okresie istniał prawosławny dekanat
tomaszowski, obejmujący swoim zasięgiem również powiat zamojski wraz
z leżącymi na jego terenie parafiami etatowymi Łaziska i Siedliska, a także
– w latach trzydziestych – nieetatowymi: Zamość i Szewnia.
Parafia liczyła bardzo wiele miejscowości, ale wyznawcy prawosławia
stanowili niewiele ponad 20 procent wszystkich ich mieszkańców. Jedynie
w Maziłach, Ulowie, Przeorsku, Pańkowie, Suminie, Woli Korhyńskiej
i Rybnicy przeważali oni nad katolikami. Kunki, Łosiniec, Pasieki,
Wieprzowe Jezioro, Korhynie i Hatczyska to miejscowości o wyrównanych proporcjach wyznaniowych. Z kolei w Rogoźnie, Wólce Łosinieckiej,
Zawadkach, Rudzie Żelaznej, Majdanie Sopockim, Podhuciu i Skrzypnym
Ostrowie stanowili liczącą się mniejszość. W licznych pozostałych wsiach
procent prawosławnych zamykał się w wartościach jednocyfrowych13. Do
parafii należała także cerkiew filialna w Maziłach, skupiająca wyznawców
prawosławia zamieszkujących zachodnią połać parafii.
Parafialna cerkiew tomaszowska pochodziła z roku 1880. Był to obiekt
murowany, dysponujący dwoma ołtarzami. Patronował mu i patronuje
do dzisiaj św. Mikołaj. Istniała też w mieście drewniana cerkiew cmentarna. Drewniana cerkiew Narodzenia Matki Bożej w filialnych Maziłach
pochodziła z roku 1913. W jej sąsiedztwie istniała też dawna cerkiewka
pounicka, w której toczyło się życie religijne do czasu, kiedy ukończono
prace budowlane w nowym obiekcie. Prawdopodobnie wtedy ją rozebrano.
W roku 1927 parafia, wraz z Maziłami, miała 6888 wiernych. Szczegółowe
dane dotyczące mazilskiej filii pochodzą z roku 1932. Ciążyło do niej
– według danych prawosławnych – 2341 wiernych, zamieszkujących
następujące miejscowości: Maziły – 426 dusz, Paary – 56, Łosiniec – 440,
13

Tamże, k. 163.
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Wólka Łosiniecka – 152, Zawadki – 74, Kunki – 320, Ulów – 200, Susiec
– 36, Rybnica – 188, Majdan Sopocki – 330, Ciotusza – 42, Łasochy – 23,
Nowiny – 20, Hamernia – 34. Dane metropolii prawosławnej z roku 1939
mówią o 9390 wiernych parafii tomaszowskiej.
Proboszczem był do roku 1919 ks. Michał Boniecki, pochodzący
z powiatu hrubieszowskiego. Uważano go za duchownego skrytego,
ostrożnego, przebiegłego, raczej nieprzychylnie nastawionego do polskiej
państwowości, żyjącego wspomnieniami bezpowrotnie utraconej pozycji
w czasach carskich, aktualnie skrycie popierającego ruch ukraiński. W roku
1935 kapłan tłumaczył się, że został do tej działalności wciągnięty przez
młodych duchownych. Miał zarazem opinię gorliwego duszpasterza.
W roku 1935 przeszedł na probostwo do Nosowa koło Białej Podlaskiej,
a stamtąd – bardzo szybko – do Równego na Wołyniu.
Jego następcą w Tomaszowie został ks. Teodor Borecki. Nieco wcześniej
był on rektorem filii w Maziłach. Po odejściu ks. M. Bonieckiego miał trafić
do Chełma, ale po krótkim czasie decyzję zmieniono i duchowny powrócił
do Tomaszowa. W tamtym okresie uchodził za niechętnego ruchowi ukraińskiemu, co wyraziło się w usunięciu z budynku parafialnego portretu
Tarasa Szewczenki. Wraz z popierającym go starostą M. Tysem popadł
na tym tle w konflikt z działaczami ukraińskimi, którzy grozili proboszczowi sprowadzeniem do Tomaszowa księdza unickiego, a nawet – jak
ustalili przedstawiciele władz powiatowych – posuwali się do anonimów
grożących śmiercią.
Samo objęcie urzędu przez ks. T. Boreckiego było związane z gorszącą
awanturą, wywołaną przez jego przeciwników w cerkwi. Gdy zamieszki
przeniosły się na ulicę, do akcji wkroczyła policja, ale wrzenie w parafii
nie ustało. Uważany za sprawcę zajść ks. M. Boniecki tłumaczył się, że
działał pod wpływem duchownych W. Sahajdakowskiego i T. Matwiejczuka.
Wyjaśnił, że u podstaw całej afery tkwiła decyzja metropolity o przeniesieniu
do Moniatycz rektora z Maził ks. Romana Gierasimowicza. Mianowano
na jego miejsce właśnie T. Boreckiego. Ks. M. Boniecki został „ustawiony”
przez ks. W. Sahajdakowskiego z Grodysławic, który rozpuścił pogłoskę,
że ks. T. Borecki jest kryptounitą, co stwierdził jeszcze w latach, gdy obaj
pracowali na Wołyniu. Na prounickie sympatie T. Boreckiego miał wskazywać nietypowy dla rosyjskiego prawosławia krój jego sutanny. Ujawniając
całą sprawę, M. Boniecki wyznał, iż w całej intrydze brali udział także inni
duchowni, w tym niezadowolony z przeniesienia ks. R. Gierasimowicz.
Ostatecznie dziekan M. Boniecki uznał swoją winę i zadeklarował pełną
lojalność w dalszej pracy.
Wydaje się, że pewne błędy popełnił także i ks. T. Borecki. Według
urzędników ze starostwa na początku otoczył się on nie najlepszymi ludźmi, przy czym niepotrzebnie i przedwcześnie ogłosił, że wkrótce zostanie
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dziekanem. Pewność siebie zraziła parafian tomaszowskich; początkowo
traktowano go z szacunkiem, ale zmieniło się to, gdy zajął na swoje
mieszkanie salę bracką, w której odbywały się spotkania popogrzebowe.
Zrodziły się animozje, nieodpowiedzialnie podsycane przez otoczenie
ks. T. Boreckiego. Dopiero pod wpływem wizyt delegatów metropolity
udało się załagodzić napiętą sytuację. Po objęciu probostwa i funkcji
dziekana T. Borecki nadal uchodził za zwolennika unii. W obliczu bojkotu cerkwi przez niezadowoloną z jego osoby część parafian rozpuścił on
pogłoskę, że jeśli stan ten dalej potrwa, to może dojść do wyświęcenia
tomaszowskiej cerkwi na kościół. Zabieg ten okazał się skuteczny; spory
w parafii ucichły, zaś wierni zaczęli gorliwiej uczęszczać do cerkwi. Z czasem ks. T. Borecki odzyskał uznanie tych parafian, którzy dobrze spełniali
praktyki religijne. Był znany jako dobry mówca, ściśle przestrzegający
tradycyjnych postów.
Proboszcz tomaszowski był jednym z najlepiej uposażonych kapłanów
prawosławnych, nie tylko w dekanacie. Jeśli wierzyć informacjom podanym
przez niego samego, w roku 1937 otrzymał 660 zł dotacji państwowej,
240 zł dotacji diecezjalnej (chyba z racji pełnienia urzędu dziekana), 100 zł
za naukę religii, 1000 zł za posługi duszpasterskie i 180 zł z innych źródeł.
Niewiele informacji dotyczy wikariuszy parafialnych. Wydaje się, że
przeważnie rezydowali oni w Maziłach, pełniąc funkcję rektorów. W roku
1925 wikariuszem był ks. Andrzej Drzewiecki, zaś w roku 1926 ks. Michał
Hać, absolwent seminarium w Krzemieńcu, pochodzący z podkrasnostawskiej Stężycy, przeniesiony w roku 1928 do Łaszczowa. Dokumenty
z tego samego roku wymieniają ks. Juliana Kurkiewicza, mającego 57 lat.
W tym samym roku zastąpił go ks. Dymitr Ducyk, wyświęcony dwa lata
wcześniej. Potem funkcję tę objął ks. Roman Gierasimowicz, zastąpiony
w roku 1935 na krótki czas przez ks. T. Boreckiego. Gdy ten ostatni został proboszczem, w Maziłach tymczasowo administrował ks. Grzegorz
Nesteruk, przeniesiony szybko na probostwo do Łazisk. W roku 1936 do
Maził przybył kapłan zakonny Modest Iwanow. Tymczasem w Tomaszowie
wikariuszem był ks. Andrzej Łachota, a po nim ks. Aleksander Mokrzycki,
wcześniej pełniący funkcję psalmisty.
Informacje o psalmistach, czyli diakach, są jeszcze mniej kompletne.
W roku 1929 psalmistą był diakon Piotr Zrol, w 1932 r. wyświęcony na
kapłana i wysłany na urząd wikariusza do Cześnik. Później posługiwał
na nieetatowej placówce w Biszczy koło Tarnogrodu. Zastąpił go Aleksy
Denysiuk, również wkrótce wyświęcony na kapłana. W roku 1936 jego
obowiązki przejął diakon Aleksander Mokrzycki. Opiekunem (starostą)
cerkiewnym był do roku 1937 Michał Tys, zaś po nim – Michał Zezula.
Zadania psalmisty w Maziłach spełniał Jakub Ostaszewski, w roku 1935
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Ananiasz Gerasimczuk, a po nim – Roman Chomenko. Starostą mazilskiej
cerkwi przez cały opisywany okres był Jan Zaburko14.
Parafia tomaszowska dysponowała dwoma budynkami mieszkalnymi
oraz obiektami gospodarczymi. W roku 1937 udzielono w niej 148 chrztów,
44 śluby i odprawiono 60 pogrzebów15. Parafia była właścicielem cmentarzy w Tomaszowie (2,25 ha obok części katolickiej), Maziłach (17,40 a),
Szarowoli (15 a), Łosińcu (8,75 a), Wieprzowym Jeziorze (22,20 ha), Majdanie
Sopockim (90 a, obok części katolickiej), Podhorcach (25 a)16.
– Parafia Grodysławice
Parafię w Grodysławicach łączył z parafią tomaszowską podobny
skład etniczny i wyznaniowy. Katolicy stanowili bowiem ponad 70 procent mieszkańców parafii. We wsiach Muratyn, Zimno, Grodysławice
i Hopkie wyznawcy prawosławia wyraźnie dominowali. W wielu innych
byli istotną mniejszością. Do tej grupy zaliczały się: Czerkasy, Domaniż,
Małoniż, Podhajce, Źwiartówek, Typin i Michalów. Pozostałe miejscowości odznaczały się zdecydowaną przewagą katolików: Kraczew, Siemierz,
Pawłówka, Pukarzów, Wólka Pukarzowska, Rachanie, Werechanie, Falków,
Siemnice i inne. Z kolei osada Łaszczów była zamieszkana głównie przez
ludność żydowską17.
Cerkiew parafialna pochodziła z roku 1909. Był to obiekt murowany,
noszący wezwanie Podwyższenia Krzyża Pańskiego. W sąsiedztwie obiektu
znajdowała się drewniana cerkiewka pounicka.
W roku 1927 parafia miała 3572 wiernych, zaś 12 lat później – 4920.
Po wydzieleniu nieetatowej placówki w Łaszczowie, która skupiła miejscowości wschodniej części parafii, przy Grodysławicach pozostało jedynie
2286 dusz, zamieszkujących następujące wsie: Grodysławice – 848 wiernych, Michalów – 237, Wólka Pukarzowska – 146, Hopkie – 322, Typin
– 361, Pawłówka – 101, Werechanie – 103, Pukarzów – 9, Siemnice – 52,
Źwiartówek – 100, Rachanie – 9.
Archiwum Metropolii Prawosławnej (dalej: AMP), sygn. 1596, Skład filii w Maziłach
w 1932 roku; AMP, sygn. 780, Wykaz parafii i kleru z roku 1930; AMP, sygn. 503, Wykaz
kleru z roku 1930; AMP, sygn. 329, k. 6; AMP, sygn. 441, Wykaz parafii i kleru z roku 1937,
Wykaz parafii i kleru z roku 1938; APL, UWL WSP, sygn. 697, k. 2 i n., 200 i n.; APL, UWL
WSP, sygn. 677, k. 81; APL, UWL WSP, sygn. 686, k. 125 i n., 449.
15
AMP, sygn. 2066, Wykaz parafii prawosławnych z roku 1939; AMP, sygn. 329, k. 7, 15;
AMP, sygn. 441, Wykaz parafii i kleru z roku 1937, Wykaz parafii i kleru z roku 1938; APL,
UWL WSP, sygn. 1523, k. 1, 14; APL, UWL WSP, sygn. 1518, k. 31 i n.; APL, UWL WSP, sygn.
697, k. 200 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 683, k. 6; APL, UWL WSP, sygn. 686, k. 448; APL, UWL
WSP, sygn. 681, k. 107, 274, 308; APL, UWL WSP, sygn. 678, k. 122 i n., 127 i n., 133 i n.
16
AMP, sygn. 509, Informacja o cmentarzach z roku 1936; APL, UWL WSP, sygn. 1509,
k. 33, 35.
17
APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 161.
14
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Parafia dysponowała kilkoma cmentarzami grzebalnymi. Oprócz nekropolii w Grodysławicach (88 a) istniał cmentarz w miejscowości Hopkie
(16,40 a) oraz w Typinie (20 a). Ten ostatni w połowie lat trzydziestych był
już przepełniony. Parafianie zgłaszali potrzebę nowego, położonego najlepiej
koło zamkniętej cerkwi, którą chętnie by wyremontowali, na co jednak nie
uzyskano pozwolenia. W Werechaniach cmentarz wraz z cerkwią przejęli
katolicy, zaś prawosławni nie mogli być na nim chowani. W roku 1923
sam metropolita interweniował w sprawie oddania prawosławnym cmentarza werechańskiego. W wyniku interwencji starosty ustalono, że to nie
katolicy utrudniali nielicznym prawosławnym pochówki w Werechaniach,
ale grodysławicki duchowny, który nie chciał udawać się do dość odległej
miejscowości.
Pierwszym powojennym proboszczem był ks. Hipolit Kosonocki,
przeniesiony w roku 1920 z Telatyna, wywodzący się z rodziny greckokatolickiej z Galicji. Należał on do najstarszej generacji duchowieństwa
prawosławnego Lubelszczyzny. Jak ustaliły czynniki państwowe, stanowił
„typ dawnego popa rosyjskiego”. Wychowany w klimacie carskiej Rosji
żywił skrywaną niechęć do polskiej państwowości, ale z uwagi na wiek
unikał jakichkolwiek form zaangażowania pozareligijnego. W roku 1932
zastąpił go ks. Witaliusz Sahajdakowski, reprezentujący wyraźną opcję
ukraińską. Z tego powodu nie był zbyt dobrze postrzegany przez władze
państwowe. W pewnym momencie starosta tomaszowski postulował nawet
cofnięcie mu dotacji za jaskrawe prowadzenie akcji ukraińskiej i uczenie
w ramach lekcji religii języka ukraińskiego. Był on dobrym kaznodzieją
i miał wpływ na starszych i młodzież. Liczono, że cofnięcie dotacji ochłodzi
jego zapędy polityczne. W roku 1935 wzmogły się naciski władz, które
chciały usunąć W. Sahajdakowskiego, a na jego miejsce uzyskać znanego
z lojalności ks. G. Nosalskiego. Wreszcie w czerwcu tegoż roku metropolita
dokonał przeniesienia go na Wołyń. Przez niedługi okres proboszczem
był ks. Terencjusz Szymanow, przeniesiony do Tyszowiec. Zastąpił go
ks. Roman Hurko. W roku 1938 nowym proboszczem został ks. Eliasz
Siegieda. W końcu tegoż roku wspomagał go ks. Grzegorz Pawłowski ze
zlikwidowanej placówki nieetatowej w Łaszczowie. Koegzystencja obu
duchownych nie była jednak wzorcowa. Z kolei funkcję psalmisty pełnił
przez cały omawiany czas Michał Borowik. Starostą cerkiewnym był Jan
Wawryszczuk, w drugiej połowie lat trzydziestych – Stefan Dziki.
Parafia miała 12 ha ziemi, w tym 8,5 gruntu ornego i 2 ha łąk. W roku
1937 udzielono w niej 111 chrztów, 61 ślubów i odprawiono 43 pogrzeby18.
AMP, sygn. 2066, Wykaz parafii prawosławnych z roku 1939; AMP, sygn. 329, 9; AMP,
sygn. 441, Wykaz parafii i kleru z roku 1937; AMP, sygn. 329, Informacja o cmentarzach z roku
1936; APL, UWL WSP, sygn. 1509, s. 33; APL, UWL WSP, sygn. 1523, k. 1, 3, 11; APL, UWL
WSP, sygn. 686, k. 522; APL, UWL WSP, sygn. 681, k. 273 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 705,
k. 11 i n.
18
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– Parafia Cześniki
W okresie międzywojennym Cześniki należały do powiatu tomaszowskiego. Jednak terytorium parafii prawosławnej wykraczało poza granice
tegoż powiatu. Do parafii należało kilka wsi z przewagą ludności prawosławnej. Były to: Cześniki, Śniatycze i Wolica Śniatycka. W kilku kolejnych,
takich jak Kadłubiska, Komarów Wieś, Wolica Brzozowa, Niewirków,
Boży Dar, prawosławni stanowili znaczną mniejszość. Większość miejscowości charakteryzowała się prawie całkowicie katolickim (Antoniówka,
Huta Komarowska, Janówka Wschodnia, Komarów Osada, Księżostany,
Krzywystok, Ruszczyzna, Kotlice, Obszarek) lub zupełnie katolickim obliczem. W sumie katolicy stanowi prawie 75 procent mieszkańców parafii19. Spoza powiatu tomaszowskiego do ośrodka należały wsie Horyszów
Polski, Wólka Horyszowska, Miączyn, Ministrówka, Pniówek, Barchaczów,
Jarosławiec, Jatutów, Łabuńki, Ruszów i Wierzba. W czterech pierwszych
prawosławni stanowili przeważający odsetek, w pozostałych ich udział
był znikomy czy wręcz śladowy.
Świątynią parafialną była murowana cerkiew św. Michała Archanioła,
wzniesiona w ostatnich latach unii. W roku 1927 było tu 4032 wiernych,
zaś w roku 1939 – 5320.
Pierwszym powojennym proboszczem w Cześnikach był od roku 1919 ks.
Jan Chróściewicz, który przeniósł się tutaj ze Śniatycz, gdzie prawosławna
placówka została zlikwidowana. Duchowny ten pochodził z kapłańskiego
rodu unickiej diecezji chełmskiej, który w roku 1875 przyjął prawosławie.
Jan Chróściewicz zakończył życie w roku 1923. Jego następca, ks. Jan
Kozłowski, zmarł w roku 1924. Od tego czasu aż do wiosny roku 1939
funkcję proboszcza pełnił ks. Mikołaj Laszczuk, wywodzący się z rodziny
greckokatolickiej z Galicji. Duchowny ten starał się robić wrażenie bardzo
lojalnego i propaństwowego. Aktywnie działał w cześnickiej straży ogniowej,
spółdzielni i w innych organizacjach społecznych. W latach trzydziestych
został nawet członkiem BBWR i żywo pracował na rzecz tej organizacji,
ponieważ przybył do Polski z opinią wroga. Osiągnął znaczny wpływ na
parafian, a także na społeczność katolicką. Był postrzegany jako kapłan
inteligentny, towarzysko wyrobiony, gładki, dobrze ułożony. Okazywał
organom państwowym pomoc w zwalczaniu organizacji wywrotowych. Nie
ujawniając swoich przekonań proukraińskich, starał się sprawiać wrażenie
reprezentanta tak zwanej opcji staroruskiej. Z uwagi na szerokie kontakty
z władzami nie cieszył się zaufaniem duchownych, bywał nawet pomijany
na zebraniach dekanalnych.
Entuzjastyczna opinia czynników administracyjnych uległa z czasem
dużej korekcie. W roku 1935 pisano, że proboszcz cześnicki jest przewrotny
i dwulicowy, choć bardzo inteligentny i przebiegły. Potajemnie praktykował
19

APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 161.
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lecznictwo. Dążył od nawiązywania znajomości z osobami na stanowiskach
w administracji. Pod płaszczykiem zaangażowania społecznego i oświatowego prowadził intensywną działalność proukraińską. Jako urzędnik stanu
cywilnego świadomie ukrainizował imiona i nazwiska. Kapłan utrzymywał
szerokie towarzyskie kontakty z parafianami, często bywał na przyjęciach.
Na przyjęciu u byłego diaka Karolczuka śpiewał pieśń: Szcze ne wmerła
Ukrajina. Gdy diak Michał Pankiewicz zwrócił mu z tego powodu uwagę,
ks. M. Laszczuk odpowiedział, że po cichu wszystko wolno. Szczególny
niepokój władz wywołał fakt, iż wszedł w stosunki z niejakim Mikołajem
Grygoriewem, stojącym na czele spółdzielni, zdeklarowanym komunistą
i ateistą, co jednak zdawało się duchownemu nie przeszkadzać.
W roku 1921 wikariuszem w parafii był ks. Jan Szczutko, lawirujący
później między prawosławiem, hoduryzmem a neounią, w której zresztą
zakończył swoje życie. W roku 1932 ponownie odnotowano w Cześnikach
wikariusza. Był nim, przez krótki okres, ks. Piotr Zrol. Pod koniec 1938 r.
proboszcza wspomagali duchowni ze zlikwidowanych placówek nieetatowych – ks. Grzegorz Nosalski z Nabroża i Aleksander Bober z Perespy.
Natomiast latem 1939 r. ks. M. Laszczuka zastąpił na stanowisku proboszcza ks. A. Worobiej.
Przez większość badanego okresu zadania psalmisty pełnił wspomniany
M. Pankiewicz, który w roku 1922 przyjął święcenia diakońskie. Dopiero
dokumenty z roku 1938 wspominają jako psalmistę Piotra Bojarczuka.
Starostą cerkiewnym był wtedy Aleksy Bernacki.
Parafia dysponowała wieloma cmentarzami grzebalnymi. Cmentarz we
wsi Cześniki miał pierwotnie 62,59 a, ale parafianie z Cześnik i Niewirkowa
dokupili 20 a. Pozostałe nekropolie funkcjonowały w następujących miejscowościach: Horyszów Polski (46,80 a), Łabuńki (był to cmentarz zamknięty
z uwagi na brak wiernych, ale proboszcz wystarał się u władz administracyjnych o materiał na jego ogrodzenie i uporządkowanie), Śniatycze
(32,40 a; w roku 1937 planowano na nim budowę kaplicy, której plan
został nawet zatwierdzony przez władze). Cmentarz w Miączynie (10 a)
był używany przez katolików i prawosławnych. Powołano komitet na
rzecz jego uporządkowania i ogrodzenia20.
Społeczność parafii Cześniki doświadczyła rażących form akcji rewindykacji dusz, która nastąpiła wiosną 1939 r.21. W związku z formalnym
AMP, sygn. 2066, Wykaz parafii prawosławnych z roku 1939; AMP, sygn. 2046, Wykaz
parafii i kleru z roku 1932; AMP, sygn. 503, Wykaz kleru z roku 1930; AMP, sygn. 441, Wykaz
parafii i kleru z roku 1938; AMP, sygn. 509, Informacja o cmentarzach z roku 1936; APL, UWL
WSP, sygn. 1509, k. 34; APL, UWL WSP, sygn. 1523, k. 2, 11; APL, UWL WSP, sygn. 1494,
k. 3; APL, UWL WSP, sygn. 697, k. 2 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 677, k. 76; APL, UWL WSP,
sygn. 681, k. 265 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 678, k. 38, 41, 52; APL, UWL WSP, sygn. 679,
k. 47 i n.
21
K. G r z e s i a k, Diecezja…, k. 253 i n., 444 i n.
20

149

Ks. K. Grzesiak

Rocznik Tomaszowski 5

przejściem wiernych do KRK cerkiew w Cześnikach została na kilka tygodni zamknięta. Podjęto nawet kroki w kierunku jej przejęcia na kościół.
Jednak już 8 kwietnia w Cześnikach pojawił się duchowny, nazwiskiem
Świrszczewski, który odprawił nabożeństwo dla wiernych, głównie
z Miączyna. Głosił on kazania propaństwowe, ale zarazem gloryfikował
tych, którzy mimo nacisków wytrwali przy prawosławiu. Dokumenty
z lipca tegoż roku mówią już o ks. A. Worobieju jako proboszczu parafii22.
– Parafia Szlatyn
Parafia prawosławna w Szlatynie została reaktywowana w roku 1923.
W tym roku została tu właściwie przeniesiona siedziba parafii z sąsiedniej
Werszczycy. Połowa mieszkańców jej terytorium należała do Kościoła prawosławnego. Przeważali oni nad katolikami w Jurowie, Chodywańcach,
Zawadach (cała wieś była wyznania prawosławnego), Woli Szlatyńskiej,
Pienianach, Ratyczowie, Żernikach i Przewłoce. W Szlatynie, Łubczu
i Posadowie obie społeczności były do siebie zbliżone pod względem ilościowym. Mniejszość prawosławna zamieszkiwała Jarczów, Werszczycę,
Plebankę, Wolę Gródecką, Nedeżów, Gródek i Kolonię Jarczów, przy czym
w ostatnich dwóch miejscowościach była to mniejszość niewielka23.
Cerkiew parafialna, drewniana, pochodziła z roku 1911. W początkach
lat dwudziestych istniała jeszcze w Szlatynie stara cerkiewka pounicka.
Natomiast w cerkwi w Werszczycy, chociaż oficjalnie figurowała ona jako
nieczynna, sprawowano regularne nabożeństwa. Wprawdzie w roku 1929
przymierzano się do jej zamknięcia i rozbiórki, jednak – jak się wydaje – od
tego zamiaru odwiódł władze proboszcz Sylwester Brodkiewicz, ceniony
przez władze powiatowe za lojalność. W cerkwi werszczyckiej odprawiano
nabożeństwa co trzecią niedzielę, a także w Wielkim Tygodniu. W roku
1937 była ona w dobrym stanie, zaś parafia opłacała jej ubezpieczenie.
Cerkiew została zamknięta przed Wielkanocą roku 1938, a następnie, 1 lipca, rozebrana. Była też cerkiew cmentarna w Jurowie, oficjalnie zamknięta,
ale również sprawowano w niej nabożeństwa. Została ona opieczętowana
20 kwietnia 1938 r., zaś w nocy z 25 na 26 kwietnia uległa pożarowi.
Parafia szlatyńska miała w 1927 r. 3747 wiernych, z kolei w roku 1939
było ich 4560.
Pierwszym proboszczem omawianej parafii był ks. Antoni Iwaszkiewicz,
który jednak zmarł już w roku 1924. Na jego miejsce przybył ks. Mikołaj
Kość, przeniesiony w roku 1929 do Teratyna, skąd w roku 1934 odszedł
w stan spoczynku. W roku 1930 stanowisko proboszcza objął ks. Sylwester
Brodkiewicz, jeden z nielicznych duchownych prawosławnych, uważanych za
22
APL, Starostwo Tomaszowskie (dalej: ST), sygn. 4, k. 109, 113, 115; AMP, sygn. 1889,
Pisma ks. A. Worobieja do metropolity z lipca 1939 r.
23
APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 162.
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autentycznie i szczerze lojalnych wobec państwa polskiego. Prawdopodobnie
z tego powodu został szybko przeniesiony w inne strony. Nieco wcześniej
metropolita mianował do Szlatyna wikariusza Teodozjusza Matwiejczuka,
który początkowo przebywał przy cerkwi w Werszczycy, ale po odejściu
ks. S. Brodkiewicza objął parafię. W bardzo szybkim czasie zyskał sobie
negatywną opinię u władz państwowych. W ich przekonaniu popierał
on młodzież komunizującą, którym to wpływom usilnie przeciwstawiał
się jego poprzednik. Zresztą taką samą opinią u czynników politycznych
cieszył się on już przedtem, jako nieetatowy duchowny w Kułakowicach.
Uchodził za człowieka upartego, nielojalnego, działającego na rzecz skłócenia ludności prawosławnej z katolicką. Nic więc dziwnego, że władze
starały się go pozbyć z terenu powiatu. W roku 1931 wybronił go sam
metropolita Dionizy. Ks. Teodozjusz Matwiejczuk należał do kapłanów
nieźle uposażonych. W roku 1937 otrzymał 660 zł z dotacji państwowej,
200 zł za naukę religii, a także 500 zł za posługi. W tymże roku zastąpił
go – na krótko – ks. Eliasz Siegieda (Seheda), z kolei w roku 1938 proboszczem został ks. Jan Krytski.
Psalmistą w Szlatynie był, co najmniej od końca lat dwudziestych, Aleksy
Denysiuk, wyświęcony potem na kapłana i skierowany do Komarowa.
Źródła z roku 1935 podają nazwisko Wiktora Chwostowa, zaś od roku
1936 funkcję tę sprawował diakon Józef Krotkiewicz.
Opiekunami szlatyńskiej cerkwi byli: Bazyli Kowbaka (1932), Maksym
Lewicki (1936) i Grzegorz Chytreń (1938). Cerkwią w Werszczycy opiekował się Łukasz Cymbała.
Parafia miała dwa domy mieszkalne, budynki gospodarcze w stanie
lichym, a także 8 ha ziemi rolnej. W roku 1937 ochrzczono w niej 53
dzieci, udzielono 27 ślubów, odprawiono 24 pogrzeby, zaś do spowiedzi
przystąpiło 866 wiernych.
W przeciwieństwie do innych parafii etatowych cmentarze leżące na
terenie placówki szlatyńskiej nie miały ustalonej własności. Cmentarz
w Szlatynie był jednohektarowy, ale w roku 1926 władze przydzieliły
kolejne 66 a z dawnych gruntów cerkiewnych. Były także nekropolie
w Żernikach (1 ha), Podlodowie (50 a), Pienianach (50 a), Nedeżowie (50 a),
Werszczycy (50 a, prawie zajęty), dwa w Jurowie (50 a i 25 a, nieczynny),
Chodywańcach (1 ha) i Jarczowie (50 a). Ludność chętnie ponosiła ofiary
na porządkowanie i grodzenie cmentarzy24.
24
AMP, sygn. 2066, Wykaz parafii prawosławnych z roku 1939; AMP, sygn. 2046, Wykaz
parafii i kleru z roku 1932; AMP, sygn. 1726, Pismo o spaleniu cerkwi w Jurowie, Raporty
o zamknięciu cerkwi w Werszczycy; AMP, sygn. 503, Wykaz kleru z roku 1930; AMP, sygn.
329, k. 10; AMP, sygn. 441, Wykaz parafii i kleru z roku 1937, Wykaz parafii i kleru z roku
1938; AMP, sygn. 509, Informacja o cmentarzach z roku 1936; APL, UWL WSP, sygn. 1509,
k. 34; APL, UWL WSP, sygn. 697, k. 2 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 677, k. 79; APL, UWL WSP,
sygn. 686, k. 87; APL, UWL WSP, sygn. 681, k. 214, 222, 231; APL, UWL WSP, sygn. 654,
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– Parafia Tyszowce
Wyznawcy prawosławia stanowili około 40 procent mieszkańców
parafii. Wsie Czermno, Klątwy, Mikulin, Niedźwiedzia Góra, Zubowice,
Dobużek, Rudka, Swaryczów i Przewale charakteryzowały się ich mniejszą
lub większą przewagą liczebną nad ludnością katolicką. Podobne liczby
katolików i prawosławnych żyły w Czartowcu, Podborze, Wakijowie,
Honiatyczkach i Perespie. Z kolei w Czartowczyku, Kolonii Podgajewskiej,
Sobolu, Szczerbiku, Tyszowcach, Tuczapach, Nabrożu, Dubie, Honiatyczach
i Marysinie przeważali katolicy25.
Parafia dysponowała okazałą, murowaną świątynią, wzniesioną w końcu
XIX w. Na przedmieściach Tyszowiec (Dębina i Zamłynie) istniały dwie
cerkwie drewniane, pochodzenia unickiego. W omawianym okresie były
one zamknięte. Rozebrano je w roku 1938.
W roku 1927 na terenie parafii żyło 4077 wyznawców prawosławia. Po
12 latach liczba ta wzrosła do 7520.
W roku 1919 urząd proboszcza pełnił ks. Mikołaj Kość, przeniesiony
w roku 1924 do Szlatyna. Według informacji zawartej w księdze wizytacji biskupich katolickiej parafii tyszowieckiej w roku 1921 posługiwał tu
ks. Jan Lewczuk. Informacja ta nie znajduje jednak potwierdzenia w innych
źródłach. W roku 1924 urząd proboszcza objął ks. Aleksy Jakuta. Był to
kapłan starej daty, mający opinię statecznego, solidnego duszpasterza,
stroniącego od tarć politycznych. W roku 1935 władze powiatowe sugerowały przeniesienie siedziby dziekana tomaszowskiego do Tyszowiec.
Czynnikom państwowym chodziło nie tyle o usprawnienie życia religijnego
dekanatu, ile o postawę moralną kapłana, uznawanego także za osobę lojalną wobec państwa polskiego. Jednak rok później ks. A. Jakuta odszedł
na parafię do Kulna (powiat biłgorajski), gdzie miał pewien konflikt ze
swoim poprzednikiem, ks. Włodzimierzem Kurkiewiczem, który odchodził
w stan spoczynku. Do Tyszowiec przybył nowy proboszcz, ks. Terencjusz
Szymanow, który posługiwał do końca omawianego przedziału czasowego.
Przez wiele lat, do końca roku 1937, zadania psalmisty pełnił Grzegorz
Haranczuk. W ostatnim roku otrzymał on pomocnika. Był nim Michał
Bekało, który wkrótce przejął całość obowiązków psalmisty. Starostą cerkiewnym był Mikołaj Szykuła26.
k. 101 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 664, k. 200 i n.; CAW, Samodzielny Referat Informacyjny
Dowództwa Okręgu Korpusu 2 (dalej: SRI DOK2), sygn. I.371.2/A.99, k. 167, 241.
25
APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 162.
26
AMP, sygn. 2066, Wykaz parafii prawosławnych z roku 1939; AMP, sygn. 441, Wykaz
parafii i kleru z roku 1937, Wykaz parafii i kleru z roku 1938; APL, UWL WSP, sygn. 1509,
k. 34; APL, UWL WSP, sygn. 1523, k. 1; APL, UWL WSP, sygn. 697, k. 2 i n., 200 i n.; APL,
UWL WSP, sygn. 677, k. 82; APL, UWL WSP, sygn. 685, k. 92 i n.
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– Parafia Telatyn
Parafia ta odznaczała się wysokim odsetkiem prawosławnych, przekraczającym 60%. Prawosławna większość zamieszkiwała takie wsie, jak
Łykoszyn, Łachowce, Posadów, Rzeplin, Telatyn, Kmiczyn i Steniatyn.
W Dutrowie, Żulicach, Starej Wsi, Radkowie katolicy i prawosławni mniej
więcej równoważyli się. Katolicy mieszkali w większości w Kryszynie,
a także w kilku założonych po 1918 r. koloniach27.
Funkcję świątyni parafialnej spełniała murowana cerkiew św. Michała
Archanioła, zbudowana w roku 1883 według identycznego projektu, jak
obiekty w Gnojnie, Teratynie, Bończy, Babicach, Turobinie, Kalinówce,
Horyszowie Ruskim. W roku 1936 władze otworzyły dla prawosławnych
cerkiew w Radkowie, która jednak w kwietniu 1938 r. została zamknięta,
a wkrótce potem rozebrana. Do tego samego roku używano cmentarnej
cerkwi w Posadowie.
W latach 1927–1939 liczba parafian wzrosła z 4781 do 6420. Podawana
przez źródła z roku 1937 liczba wiernych – 3606 – wynikała z ciążenia
kilku miejscowości do placówki nieetatowej w Rzeplinie.
Pierwszy odnotowany duszpasterz w Telatynie, ks. Hipolit Kosonocki,
został mianowany jeszcze w roku 1919 na probostwo do Grodysławic.
Kolejny proboszcz, ks. Dymitr Pawełko, pochodzący z Perespy, został
w roku 1922 przeniesiony do pracy duszpasterskiej na Wołyniu. Także
jego następca, ks. Mikołaj Szymański, trafił w roku 1923 do Dołhobyczowa,
następnie do Żulina w powiecie chełmskim, aby po kilku latach przejść
do obrządku bizantyjsko-słowiańskiego Kościoła katolickiego, w którym
pozostał do końca życia. Po nim, aż do roku 1932, w Telatynie posługiwał
ks. Roman Gierasimowicz (Harasimowicz), uchodzący za biernego w życiu
społecznym, pozornie lojalnego, jednak w duchu sprzyjającego narodowemu
ruchowi ukraińskiemu. Przez kolejnych kilka lat proboszczem telatyńskim
był ks. Michał Hać, zaś w roku 1937 – ks. Teodozjusz Matwiejczuk. Latem
1938 r. posługiwał tu także ks. Jan Żukowski ze zlikwidowanej placówki w Rzeplinie, który w sierpniu 1938 r. otrzymał nominację do parafii
Myszki w okolicach Grodna. Na przełomie lat 1938 i 1939 proboszcza
wspierał intensywnie ks. Aleksander Bober, dawny duszpasterz nieetatowy
w Perespie. Głosił on kazania umacniające współwyznawców w prawosławiu, odprawiał nabożeństwa na cmentarzach w tych miejscowościach,
gdzie kilka miesięcy wcześniej rozebrano cerkwie.
W roku 1929 psalmistą był Józef Krotkiewicz, zastąpiony w roku 1931
przez Teodora Nazara. Obowiązki starosty cerkiewnego pełnił Daniel
Kulecha, zaś w roku 1938 – Aleksander Nowosad.
27

APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 162.
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Na terenie parafii znajdowały się cmentarze: Telatyn (45 a), Posadów
(40 a), Radków (13 a), Łachowce (9,60 a), Żulice (25 a), Dutrów (27 a)28.
– Parafia Poturzyn
Placówka ta odznaczała się największą w powiecie dominacją wyznawców prawosławia, którzy stanowili niemal 80 procent ludności. Bardzo
wyraźna przewaga prawosławnych dotyczyła Nowosiółek, Poturzyna,
Suszowa, Wasylowa, Witkowa, Wólki i Żabcza. Polskie i katolickie były
w zasadzie jedynie okoliczne kolonie29.
Drewnianą cerkiew św. Piotra i Pawła wybudowano w roku 1912,
zaś w jej sąsiedztwie istniała też cerkiewka pounicka. Cerkwie zamknięte
znajdowały się w Radostowie i Wasylowie, przy czym ta ostatnia spaliła
się w roku 1933. Cerkiew w Żabczu formalnie zaliczana była do grupy
zamkniętych, jednak nabożeństwa odprawiały się bez przeszkód aż do
roku 1938. Z kolei w Suszowie wzniesiono w roku 1937 dom modlitwy,
bez osobnego duchownego.
Parafia w roku 1927 miała 5538 wiernych, zaś w roku 1939 ich liczba
osiągnęła poziom 5800.
Od reaktywowania parafii do 1935 r. jej proboszczem był ks. Jan
Lewczuk, wywodzący się z Tyszowiec, kapłan starszego pokolenia. Uważano
go za obojętnego politycznie i pozornie lojalnego wobec państwa, co
jednak – jak sądziły władze – nie wynikało z przekonania, ale wyłącznie
z życiowego wyrachowania. Być może przejście sporej części parafian do
placówek nieetatowych w Witkowie i Nowosiółkach spowodowało, że ks.
J. Lewczuk przeniósł się jesienią 1935 r. do Moniatycz. Stamtąd zaś przybył
do Poturzyna ks. Aleksander Wołoszyński. Kapłan ten pracował wcześniej
na Wołyniu, gdzie skonfliktował się z działaczami ukraińskimi. Natomiast
w Moniatyczach – jak ustalono – związał się z ich środowiskiem. W drugiej połowie lat trzydziestych w parafii pomagał ks. Zenon Salamon, który
przez kilka wcześniejszych lat był na nieetatowej placówce w pobliskim
Wereszynie (już na terenie powiatu hrubieszowskiego).
Przez cały interesujący nas okres psalmistą w Poturzynie był Maciej
(Mateusz) Prystupa. Cerkwią opiekował się Teodor Bochonko, którego
w roku 1936 zastąpił Piotr Petruk. W roku 1937 w parafii udzielono 30
chrztów, 31 ślubów, 18 pogrzebów, z kolei do spowiedzi przystąpiło 1037
osób. Parafia posiadała około 10 ha gruntów, w tym 6 ha ziemi ornej.
AMP, sygn. 2066, Wykaz parafii prawosławnych z roku 1939; AMP, sygn. 2046, Wykaz
parafii i kleru z roku 1932; AMP, sygn. 1726, Raport o cerkwi w Radkowie; AMP, sygn. 441,
Wykaz parafii i kleru z roku 1938; AMP, sygn. 329, 16; AMP, sygn. 509, Informacja o cmentarzach z roku 1936; APL, UWL WSP, sygn. 1509, k. 34; APL, UWL WSP, sygn. 1523, k. 1, 5,
12, 58; APL, UWL WSP, sygn. 697, k. 2 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 678, k. 226 i n.; APL, ST,
sygn. 4, k. 46 i n., 110 i n., 116.
29
APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 161.
28

154

Sieć parafialna Kościoła prawosławnego...

Rocznik Tomaszowski 5

Parafia użytkowała cmentarze grzebalne w Poturzynie (15 a), Żabczu
(55 a), Suszowie (50 a), Wasylowie (10 a) i Radostowie (65 a)30.
PLACÓWKI NIEETATOWE
Ustalona w roku 1924 sieć placówek duszpasterskich na Lubelszczyźnie
stanowiła zaledwie kilkanaście procent tego, czym Kościół prawosławny
dysponował przed 1915 r. Nic zatem dziwnego, że jego wyznawcy z wielu
miejscowości podejmowali wysiłki dla uruchomienia kolejnych ośrodków. Przeważnie były one tożsame z zabiegami na rzecz otwarcia cerkwi
zamkniętych, ale niektóre z nich dotyczyły miejsc, w których świątynie
zostały oddane ludności katolickiej. W kolejnych latach do organów władzy państwowej i metropolii prawosławnej napłynęły dziesiątki podań
z całego województwa, w tym także z niemal wszystkich wsi posiadających
onegdaj swoją cerkiew, a leżących na terenie interesującego nas powiatu.
Wszystko to świadczyło o poważnych niedoborach w należytej obsłudze
duszpasterskiej prawosławnych, wynikającej z dużej odległości, jaka dzieliła sporą część wiernych od czynnej cerkwi, chociaż wypada stwierdzić,
że nie wszędzie starania te były kontynuowane, a czasem chodziło tylko
o odprawienie jednorazowego nabożeństwa przy okazji przedświątecznej
spowiedzi31.
W roku 1926 nastąpiła w Polsce znacząca zmiana polityczna, będąca
reperkusją zamachu majowego. Wiązano z nią nadzieje na poprawę sytuacji
mniejszości religijnych, w tym przede wszystkim właśnie Kościoła prawosławnego. W tej sytuacji hierarchowie podjęli kroki w kierunku zwiększenia
liczby placówek. Działania te przybrały postać dwutorową. Z jednej strony
w imieniu ludności prawosławnej słano do władz odpowiednie prośby,
zaś z drugiej – niejako drogą faktów dokonanych – delegowano do wielu
miejscowości duchownych, którzy mieli spełniać funkcje duszpasterskie
i jednocześnie mobilizować wiernych do aktywnych działań dla otwarcia
lub odzyskania swych dawnych świątyń. W ten sposób rodziły się charakterystyczne dla międzywojennej Lubelszczyzny prawosławne placówki
nieetatowe.
Wypada zaznaczyć, że na terenie powiatu pierwszą próbą – nieudaną
– polityki faktów dokonanych było uruchomienie w 1922 r. domu modlitwy w prywatnym domu Agaty Panas w Śniatyczach. Jak wiadomo,
AMP, sygn. 2066, Wykaz parafii prawosławnych z roku 1939; AMP, sygn. 329, k. 11;
AMP, sygn. 441, Wykaz parafii i kleru z roku 1937; AMP, sygn. 509, Informacja o cmentarzach
z roku 1936; APL, UWL WSP, sygn. 1509, k. 34; APL, UWL WSP, sygn. 1523, k. 11; APL, UWL
WSP, sygn. 697, k. 200 i n.
31
AMP, sygn. 1171, Informacje o staraniach na rzecz otwarcia nowych parafii prawosławnych.
30
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w śniatyckiej cerkwi sprawowano nabożeństwa już w roku 1919, jednak
wkrótce ją zamknięto, zaś siedzibę parafii umieszczono w Cześnikach.
W wyniku starań miejscowych katolików sporny obiekt, jako pounicki,
został rekoncyliowany w maju 1922 r. W listopadzie tegoż roku we wsi
osiadł duchowny Mikołaj Kordasiewicz, otrzymawszy jednak pozwolenie
na pobyt prywatny. W urządzeniu kaplicy domowej dopomógł dawny
proboszcz, pracujący wówczas w Cześnikach, który oddał śniatyczanom
zdeponowane uprzednio utensylia. Jednak starosta, dowiedziawszy się
o wszystkim, cofnął udzielone zezwolenie. Obaj kapłani, wspierani przez
dziekana i metropolitę, usiłowali zalegalizować funkcjonowanie kaplicy, a hierarcha delegował do Śniatycz kolejnego duchownego, ks. Jana
Białoszewicza. Kapłan ten sprawował w kaplicy nabożeństwa bodaj do lipca
1923 r., kiedy to kaplica uległa likwidacji. Nie pomogły nawet kilkakrotne
interwencje posła do sejmu Sergiusza Chruckiego32.
Inicjatywa hierarchii prawosławnej spotkała się ze zróżnicowaną reakcją władz państwowych. W listopadzie 1927 r. ministerstwo nakazało
wojewodzie, aby sprzeciwiał się wysyłaniu przez biskupów kapłanów
do miejscowości innych niż parafie etatowe, a także zalecał wpływać na
duchownych, by opuszczali te wsie. Innym razem wyrażano gotowość
tolerowania owych duchownych i ich działalności. Ich status społeczny
i materialny był zresztą dość niekorzystny. Nie pełnili oni bowiem funkcji
urzędników stanu cywilnego, nie dysponowali dotacjami państwowymi ani
gospodarstwem rolnym, nie mogli nauczać katechezy w szkołach, chociaż
w ośrodkach, na których reaktywację zgadzała się władza państwowa,
można było liczyć na odstępstwa od tej ostatniej zasady. Także proboszczowie z parafii etatowych nie byli szczególnie zadowoleni z rozdrabniania
swoich parafii33.
Placówki nieetatowe istniały bądź to przy otwartych na ich użytek cerkwiach, bądź to przy organizowanych w prywatnych obiektach
prowizorycznych domach modlitwy. Zakładano je w miejscowościach,
gdzie dawna cerkiew była w posiadaniu katolików, jak przykładowo
w Komarowie, Chodywańcach, Perespie czy Tarnawatce, albo też pozostawała ona zamknięta, lecz władze zwlekały z udzieleniem zezwolenia na jej
otwarcie. Taki stan trwał czasem kilka lat (na przykład w Wakijowie czy
Witkowie). Parafie nieetatowe nie zawsze miały określone ściśle granice
terytorialne, nierzadko tworzyły je miejscowości, które ciążyły ku nim
w sposób naturalny.
Organy państwowe zdawały sobie sprawę z nieuchronności pewnych
ustępstw na rzecz prawosławnych. Mimo generalnie niechętnego nastawienia do kreowania nowych placówek wojewoda lubelski już w roku
32
33

APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 18 i n., 41 i n., 57 i n.
APL, UWL WSP, sygn. 641, k. 401; APL, UWL WSP, sygn. 708, k. 166.
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1927 przesłał do MWRiOP swoje propozycje. Na terenie naszego powiatu
miały być uruchomione parafie w Dubie (gdzie jednak nie było już cerkwi),
Szarowoli lub Pańkowie, Łaszczowie, a także filie w Przeorsku, Rzeplinie,
Łachowcach, Wakijowie oraz cerkiew cmentarna w Komarowie, po odzyskaniu
jej od katolików. Po dłuższych konsultacjach zdecydowano o przekazaniu
do użytku prawosławnych obiektów w Łaszczowie, Szarowoli, Przeorsku
i Nabrożu. Władze nie ukrywały, że placówki te zostały uruchomione ze
względów natury politycznej po wyborach do Sejmu. Duchowni nie mieli
jednak uprawnień urzędników stanu cywilnego ani prawa do dotacji państwowych. Stało się to w roku 192834.
Tymczasem ludność prawosławna czyniła dalsze starania. W latach
1928–1930 do władz różnych szczebli napłynęły podania z wielu miejscowości powiatu. W styczniu złożyli stosowną prośbę wyznawcy prawosławia z Łykoszyna, zaś miesiąc później ze Steniatyna. W czerwcu prosili
o otwarcie cerkwi prawosławni mieszkańcy Typina, uskarżający się na dużą
odległość do Grodysławic. Petenci wskazywali na niebezpieczny z punktu
widzenia interesów państwa wzrost wpływów komunistycznych, a także
na szerzącą się demoralizację młodego pokolenia i działalność sekt. Prośby
te zostały załatwione odmownie35.
Z kolei w roku 1929 metropolita, ośmielony pewną ustępliwością
władz, a dopingowany przez kolejne podania od swoich wiernych, sporządził nowy projekt sieci parafialnej. W powiecie tomaszowskim miały
istnieć następujące placówki: parafia etatowa Cześniki z filiami etatowymi w Komarowie, a także w Miączynie i Horyszowie Polskim (już poza
granicami powiatu), parafia etatowa Grodysławice z filiami nieetatowymi
Werechanie i Typin, parafia etatowa Łaszczów z filią etatową Żerniki
oraz filiami nieetatowymi w Zimnie, Steniatynie, Ratyczowie, Muratynie,
parafia Łosiniec z filiami nieetatowymi w Maziłach i Majdanie Sopockim,
parafia etatowa Nabróż z filiami nieetatowymi Kmiczyn, Łykoszyn i Stara
Wieś, parafia etatowa Poturzyn z filią etatową Nowosiółki oraz filiami
nieetatowymi Żabcze, Wasylów, Radostów, parafia etatowa Przeorsk z filią
nieetatową w Korhyniach, parafia etatowa Tarnawatka z filią nieetatową
w Pańkowie, parafia etatowa w Telatynie z filią etatową w Rzeplinie i filiami
nieetatowymi w Posadowie, Radkowie, Żulicach, Łachowcach i Dutrowie,
parafia etatowa Tomaszów z filiami nieetatowymi w Wieprzowym Jeziorze
i Szarowoli, parafia etatowa Tyszowce z filiami nieetatowymi w Tyszowcach
Dębinie, Tyszowcach Zamłyniu, Klątwach, Mikulinie, Czartowcu, parafia
etatowa Szlatyn z filiami etatowymi w Chodywańcach i Pienianach oraz
nieetatowymi w Werszczycy, Hopkiem, Podlodowie, Jurowie. Projekt ten
34
AAN, MWRiOP, sygn. 1041, k. 60 i n., 105; APL, UWL WSP, sygn. 1493, k. 6 i n.; APL,
UWL WSP, sygn. 677, k. 112 i n.
35
APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 192 i n., 199, 202.
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zakładał uruchomienie wszystkich zamkniętych cerkwi, a nawet powołanie
do życia ośrodków tam, gdzie cerkwie były już rekoncyliowane na kościoły.
Wypada domniemywać, że prezentowany schemat, znacznie wykraczający
ponad najbardziej optymalne propozycje rządowe, został przez władze po
prostu zignorowany36.
W początkach lat trzydziestych pojawiły się kolejne trzy parafie nieetatowe: Komarów, Perespa i Tarnawatka. Powstały one w nietypowych
okolicznościach. Otóż nieco wcześniej prawosławni mieszkańcy tych wsi
przeszli – w znaczącej części – do Kościoła narodowego obrządku wschodniego. Na potrzeby tych ośrodków zorganizowano w prywatnych obiektach
kaplice. Po niedługim czasie nastąpiła jednak rekonwersja do prawosławia,
zaś istniejące domy modlitwy funkcjonowały dalej, teraz już obsługiwane
przez duchownych prawosławnych. Podobne zjawisko, na szerszą nawet
skalę, miało miejsce także w powiecie hrubieszowskim37.
Zabiegi prawosławnych skłaniały organy państwowe do ustawicznych
narad nad korektą sieci parafialnej. Z maja 1932 r. pochodzi propozycja
wojewody lubelskiego, aby sieć placówek z roku 1924 uzupełnić o 10 parafii, 18 filii etatowych i 5 filii nieetatowych. W powiecie tomaszowskim
miały zatem zostać utworzone bądź zalegalizowane parafie w Łaszczowie
i Szarowoli, filie etatowe w Żernikach, Nabrożu, Przeorsku, Rzeplinie,
Pienianach oraz filia nieetatowa w Werszczycy38. Dwa lata później starosta proponował zatwierdzenie dwóch innych ośrodków, w Komarowie
i Wakijowie, a także przeniesienie siedziby placówki – wraz z cerkwią –
z Szarowoli do Tarnawatki39.
W początkach drugiej połowy lat trzydziestych polityka państwa wobec Kościoła prawosławnego wydawała się jeszcze bardziej sprzyjająca.
W grudniu 1936 r. udzielono pozwoleń na naukę religii dla nieetatowych
kapłanów z Łaszczowa i Nabroża. Zapewne główną rolę odegrała tu demonstrowana przez obu tych duchownych lojalność wobec państwa polskiego
i jego władz40. W roku 1937 miano ostatecznie uzgodnić całość struktury
terenowej Kościoła na obszarze województwa. Dyskutowano ponownie
nad nadaniem kilku ośrodkom statusu etatowego. Jednym z nich miał
być Komarów. Placówka, mieszcząca się przy domu modlitwy, skupiałaby
1230 wiernych z okolicznych miejscowości, w tym zapewne również ze
Śniatycz i Zubowic, gdzie mieszkała największa liczba prawosławnych.
Zwracano uwagę na daleką odległość do Cześnik (16 kilometrów po drodze
AMP, sygn. 1239, Pismo metropolity Dionizego do ministra MWRiOP, 18 IV 1929 r.
Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie (dalej: AAL), Rep. 61 XIII 1, s. 281 i n., 440, 446,
457 i n.
38
APL, UWL WSP, sygn. 641, k. 350.
39
Tamże, k. 397 i n.
40
APL, UWL WSP, sygn. 708, k. 211.
36
37
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bitej i 10 kilometrów drogą „przez błota”), a także na religijną gorliwość
tamtejszych wyznawców prawosławia. Z kolei Nowosiółki, dysponujące
drewnianą cerkwią, skupiałyby jako osobna parafia 1318 wiernych, z czego
w samych Nowosiółkach było ich 810. Prawosławni uważali tę liczbą za
wystarczającą, natomiast władze – za zbyt małą. Przeciwwskazaniem była
bliska odległość do etatowej cerkwi w Poturzynie. Ponownie zastanawiano
się nad połączeniem w jedną parafię placówek w Szarowoli, gdzie istniała
cerkiew otwarta od roku 1928, oraz Tarnawatki. Władze skłaniały się do
likwidacji pierwszej z racji tego, że miejscowość Tarnawatka była położona
przy głównej szosie.
Placówka nieetatowa przy kaplicy w Chodywańcach skupiała 1466
wiernych. Przewidywano zatem przydzielenie dla niej nieużywanej cerkwi
w Jurowie. Argumentem za jej legalizacją była spora, sześciokilometrowa
droga do Szlatyna, wiodąca podmokłą doliną rzeki Szyszły. Jednak zauważono, że po odłączeniu wielu miejscowości do nowych ośrodków parafia
w Szlatynie liczyłaby tylko 1196 dusz.
Na terenie etatowej parafii w Tyszowcach istniały placówki nieetatowe
położone w nieodległym sąsiedztwie. Były to Wakijów i Perespa. Miejscowi
prawosławni mieli opinię gorliwych, co przejawiało się w samodzielnym
utrzymywaniu swoich duchownych. Jednocześnie jednak dostrzegano, że
bez wiosek ciążących do obu placówek w parafii tyszowieckiej pozostanie
jedynie 2100 wiernych prawosławnych.
Odniesiono się także do projektu placówek w miejscowościach, w których takowe nie funkcjonowały. Wieś Steniatyn miała wówczas 540 prawosławnych, a wraz z okolicznymi miejscowościami – 1345. Posiadała ona
własną, zamkniętą cerkiew. Tamtejsi prawosławni utyskiwali na daleką
drogę do parafii w Łaszczowie (również nieetatowej). W zachodniej części
powiatu znajduje się Majdan Sopocki. Żyło tam wówczas zaledwie 132
prawosławnych, ale – biorąc pod uwagę szeroki promień – do ewentualnej
placówki mogłoby ciążyć nawet 774 prawosławnych, rozsianych w niewielkich grupach w miejscowościach ze zdecydowaną przewagą katolików.
Wyrażali oni gotowość budowy nowej cerkwi. Władze zwracały uwagę
na pewien pożytek natury politycznej, który wynikałby z uruchomienia
w Majdanie Sopockim nowej placówki. Otóż prawosławni, o których
mowa, byli zupełnie spolonizowani, czym odróżniali się od większości
swych współwyznawców w innych częściach powiatu41.
Pomyślna koniunktura dla Kościoła prawosławnego nie trwała jednak długo, ustępując miejsca gwałtownemu zaostrzeniu polityki państwa
względem niego. W początkach roku 1938 przystąpiono do realizacji akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej. Jednym z jej głównych punktów była
41

AMP, sygn. 421, Wykaz placówek, co do których nie nastąpiło ich uznanie za etatowe.
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likwidacja wszystkich prawosławnych placówek nieetatowych. Placówki
te przestały istnieć w pierwszej połowie roku 1938. W marcu i kwietniu
ich obiekty zostały w większości opieczętowane, zaś rezydującym przy
nich duchownym zabroniono sprawowania czynności duszpasterskich, po
czym wezwano ich do opuszczenia miejscowości dotychczasowego pobytu. Opierających się poddano różnym represjom. Było to w sprzeczności
z nakazem metropolity, który stanowczo nakazywał kapłanom pozostanie
w miejscach dotychczasowej posługi i jej dalsze spełnianie. Rozpaczliwe
położenie duchownych uległo pewnej zmianie dopiero w lipcu, a więc
już po zakończeniu wielkiej akcji rozbiórkowej. Zwierzchność cerkiewna
zezwoliła im na opuszczenie miejscowości, nakazując udanie się do parafii
etatowych, gdzie mieli pełnić funkcję wikariuszy42.
W latach 1928–1938 istniały w powiecie tomaszowskim następujące
prawosławne placówki nieetatowe:
– Szarowola
Już w roku 1923 miejscowi prawosławni prosili u wojewody o zgodę
na przeprowadzenie remontu i otwarcie cerkwi w Szarowoli. Otwarto ją
w roku 1928. Do świątyni ciążyło 1022 prawosławnych z tej i sąsiednich
wsi. Jednak bodaj nigdy nie delegowano do niej kapłana. Początkowo
obsługiwali ją księża z Maził. Od czasu powstania placówki nieetatowej
w nieodległej Tarnawatce była traktowana jako jej filia, funkcjonująca nadal
bez osobnego duchownego. 1 lipca rozebrano cerkiew szarowolską. Według
świadectwa wyznawców prawosławia doszło wówczas do profanacji znajdujących się na jej wyposażeniu utensyliów43.
– Przeorsk
Placówkę otwarto w roku 1928 przy drewnianej cerkwi pochodzącej
z 1772 r., noszącej wezwanie św. św. Kosmy i Damiana. Była ona słabo
wyposażona. Jeszcze w roku 1937 stwierdzono niedobór szat liturgicznych.
Placówka skupiła miejscowości w południowej połaci parafii tomaszowskiej.
Było ich wtedy 1157. Wierni dążyli także do otwarcia cerkwi w Korhyniach
Leliszce, z cudownym obrazem Przemienienia Pańskiego.
Pierwszym duszpasterzem był zakonnik Chryzant Jaworski, neoprezbiter, pochodzący z Galicji. Następnie, od roku 1930, pracował w Przeorsku
ks. Jan Sobko, również świeżo wyświęcony na kapłana, wywodzący się
z Wołynia. W późniejszych latach placówkę obsługiwali duchowni zakonni: Agatangieł Krawczenko (1932) i mnich imieniem Innocenty (1936).
42
AMP, sygn. 1874, Korespondencja w sprawie duchownych ze zlikwidowanych placówek
nieetatowych.
43
AMP, sygn. 1726, Raport o zburzeniu cerkwi w Szarowoli; AMP, sygn. 441, Wykaz
parafii i kleru z roku 1937; APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 152 i n.

160

Sieć parafialna Kościoła prawosławnego...

Rocznik Tomaszowski 5

W ostatnich dwóch latach pracował tu ks. Andrzej Kowalczuk. Znane są
nazwiska przeorskich psalmistów – w roku 1932 był nim Jan Bartosik, zaś
w roku 1935 Stefan Kozera, a także opiekunów cerkwi – byli nimi: Paweł
Maciocha (1932), Michał Bosik (1936), Michał Bąk (1938).
W roku 1933 zbudowano dom mieszkalny dla kapłana. Z kolei w roku
1937 udzielono tu 29 chrztów, 9 ślubów, zarejestrowano 11 zgonów, natomiast do spowiedzi przystąpiło 420 parafian. Proboszcz prowadził tygodniowo w szkole 10 lekcji religii, katechezą prawosławną było objętych
230 uczniów. Duchowny opiekował się cmentarzami w Przeorsku (39 a)
i Korhyniach Leliszce (20 a).
Wiosną roku 1938 zamknięto i opieczętowano cerkiew. W rozmowie
z miejscowymi prawosławnymi starosta zasugerował, że jeśli 90 procent
mieszkańców wsi przejdzie na katolicyzm, cerkiew zostanie przekształcona
na kościół i ocaleje. Mieszkańcy jednak nie zgodzili się na taką konwersję.
Do zniszczenia świątyni doszło 9 czerwca. Zabrano także dwa dzwony,
zakupione dla świątyni zaledwie przed rokiem. 7 lipca rozebrano cerkiew w Korhyniach Leliszce. Znajdował się tam nie tylko cudowny obraz
Przemienienia Pańskiego, ale także konar dębu, na którym, według miejscowej tradycji, pojawiła się niegdyś owa ikona.
Według zachowanych dokumentów ks. A. Kowalczuk pozostał na
miejscu. Dopiero w końcu czerwca starosta nakazał mu, pod różnymi
groźbami, natychmiastowe opuszczenie terenu44.
– Łaszczów
Reaktywowana w roku 1928 placówka w Łaszczowie funkcjonowała
przy drewnianej cerkwi z lat siedemdziesiątych XIX w. W roku 1936 obiekt
wyremontowano niemałym nakładem środków. Nosił on wezwanie św. św.
Piotra i Pawła. W roku 1937 ciążyło do placówki aż 3197 prawosławnych
z następujących miejscowości: Łaszczów (17 wiernych), Domaniż (178),
Podhajce (169), Czerkasy (142), Małoniż (110), Muratyn (490), Dobużek
z Kolonią (464), Ratyczów (297), Zimno (668), Steniatyn (651), Nadolce (11).
Pierwszym duszpasterzem został ks. Michał Hać, niebiorący udziału
w życiu społecznym czy politycznym, ale uchodzący w oczach władz za
niezbyt nielojalnego, ponieważ odprawiał nabożeństwa przed cerkwiami
zamkniętymi. W tym też roku, w marcu, rozważano projekt przeniesienia
siedziby placówki z Łaszczowa, w którym prawie nie było prawosławnych,
AMP, sygn. 2046, Wykaz parafii i kleru z roku 1932; AMP, sygn. 1726, Raporty z Przeorska; AMP, sygn. 1395, Wykaz misji kanonicznych dla dekanatu tomaszowskiego z sierpnia
1935 r.; AMP, sygn. 503, Wykaz kleru z roku 1930; AMP, sygn. 441, Wykaz parafii i kleru
z roku 1937, Wykaz parafii i kleru z roku 1938; AMP, sygn. 329, k. 2; AMP, sygn. 509, Informacja o cmentarzach z roku 1936; AAN, MWRiOP, sygn. 1041, k. 122; APL, UWL WSP, sygn.
1509, k. 35; APL, UWL WSP, sygn. 1518, k. 4 i n., 13.
44
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do Zimna. Zaniechano go z uwagi na spodziewany sprzeciw duchownego,
dla którego osada, położona przy szosie, była atrakcyjniejszym miejscem
zamieszkania. W latach 1932–1935 przebywał tu ks. Jan Sobko, zaś po nim
ks. Dymitr Ducyk, którego przeniesiono tutaj z etatowych Łazisk. Rok później jego miejsce zajął ks. Grzegorz Pawłowski. Psalmistami byli: Szymon
Ostapczuk (1932–1936) i Korneliusz Leśniak. Zadania starosty pełnił w roku
1932 Antoni Niewiadomski, a w roku 1938 Grzegorz Komenda. Na terenie
placówki znajdowało się kilka cmentarzy: Łaszczów (25 a), Steniatyn (12 a),
Ratyczów (20 a), Zimno (25 a), Muratyn (30 a). Wierni ze Steniatyna dążyli
do założenia nowej nekropolii, co jednak było torpedowane przez władze
obawiające się eskalacji dążeń do otwarcia tamtejszej cerkwi45.
Placówka łaszczowska przestała istnieć w kwietniu 1938 r., jak większość ośrodków nieetatowych. Zgodnie z zaleceniem zwierzchności cerkiewnej ks. G. Pawłowski pozostał w Domaniżu, gdzie miał mieszkanie.
Został skierowany jako wikariusz do parafii w Grodysławicach. Jednak
tamtejszy proboszcz nie chciał go przyjąć. W tej sytuacji duchowny co
niedzielę wędrował z ludźmi do Grodysławic. W obliczu trudnej sytuacji
materialnej i społecznej liczył się on nawet z porzuceniem prawosławia,
wreszcie w kwietniu 1939 r. wyjechał wraz z rodziną na Wołyń.
Ks. G. Pawłowski jest autorem dokładnego, a zarazem wstrząsającego
raportu o przebiegu rozbiórki świątyni łaszczowskiej. Stało się to 4 lipca. Działaniom władz towarzyszył terror wobec ludności prawosławnej
i świadome profanacje przedmiotów kultu46.
– Nabróż
W roku 1928 otwarto cerkiew, wzniesioną w roku 1907, pod wezwaniem
Przemienienia Pańskiego. Nabroski ośrodek miał, według pierwotnych
przymiarek, zrzeszać 2757 wiernych. Jednak okazało się, że w praktyce
było ich dużo mniej. Dane z roku 1937 mówią o 1826 wyznawcach prawosławia, należących do opisywanej parafii. Zamieszkiwali oni Nabróż – 249
wiernych, Kryszyn – 123, Kmiczyn – 363, Łykoszyn – 266, Starą Wieś – 279,
Tuczapy – 382, Mołożów – 250 i Lipowiec – 50.
Do reaktywowanej placówki delegowano ks. Michała Trochimowicza,
o którym pisano, że jest kapłanem obojętnym wobec spraw politycznych
i lojalnym. W roku 1931 posługiwał w Nabrożu ks. Tomasz Sakowicz, zaś
AMP, sygn. 2046, Wykaz parafii i kleru z roku 1932; AMP, sygn. 1596, Skład parafii
Łaszczów w 1932 r.; AMP, sygn. 1395, Wykaz misji kanonicznych dla dekanatu tomaszowskiego
z sierpnia 1935 r.; AMP, sygn. 780, Wykaz parafii i kleru z roku 1930; AMP, sygn. 441, Wykaz
parafii i kleru z roku 1937, Wykaz parafii i kleru z roku 1938; AMP, sygn. 509, Informacja
o cmentarzach z roku 1936; AAN, MWRiOP, sygn. 1041, k. 122; APL UWL WSP, sygn. 1509,
k. 34 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 1523, k. 1; APL, UWL WSP, sygn. 678, k. 339 i n.; APL, UWL
WSP, sygn. 664, k. 145.
46
APL, ST, sygn. 4, k. 45, 100, 109.
45
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po nim – ks. Grzegorz Nosalski, wywodzący się z Czermna. Kapłan ten
deklarował, że jego przodkowie byli katolikami, zaś jego ojciec przeszedł
na prawosławie z obawy o utratę pracy. We wcześniejszych latach był
on duchownym Kościoła narodowego obrządku wschodniego w Buśnie
(powiat hrubieszowski), natomiast w pewnym momencie powrócił wraz
z całą parafią do wiary prawosławnej. Był jednym z najbardziej propolskich duchownym na terenie dekanatu. Skutecznie zabiegał o prawo do
nauczania w szkołach religii, którą prowadził w języku polskim. Z tych
powodów nie był szanowany przez wielu innych duchownych prawosławnych, uważających go za denuncjatora. Z kolei on sam uskarżał się
na to, że przychodząc do Nabroża, otrzymał od ks. W. Sahajdakowskiego
psalmistę, Michała Portusia, który ustawicznie inwigilował go i donosił na
niego. Życzliwość ze strony władz przejawiła się i w tym, że gdy w roku
1935 zwrócił się do władz o stuzłotową zapomogę, sprawa została załatwiona po jego myśli. Do takiego kroku zmusiła go choroba żony, która
pociągnęła ze sobą poważne koszty. Duchowny, musząc oddać żonę do
szpitala, nie mógł wyżywić trójki swoich dzieci.
Pierwszym psalmistą został diakon Sergiusz Szwedko, którego jednak
rychło zasuspendowano. W późniejszych latach związał się z hodurowcami, a nawet bezskutecznie starał się o przyjęcie do katolickiej diecezji
lubelskiej jako duchowny neounicki. Kolejnymi psalmistami byli: w roku
1930 Michał Bendiuk, w 1932 r. Michał Portuś, w 1936 r. Jan Tybulczuk.
Zadania starosty spełniał w roku 1932 Maksym Hryciuk, zaś w 1936 r.
Grzegorz Adamczuk.
Placówka sprawowała opiekę nad grzebalnymi cmentarzami w Kmiczynie,
Łykoszynie i Starej Wsi. Cmentarz w Nabrożu był wspólny z katolikami,
przy czym prawosławni dysponowali trzecią jego częścią o powierzchni 50 a.
Placówka nabroska funkcjonowała nieco dłużej niż inne ośrodki nieetatowe. Było to najprawdopodobniej związane z prorządową postawą
duchownego G. Nosalskiego. Jeszcze w kwietniu i maju 1938 r. donosił on
do władzy cerkiewnej, że w świątyni sprawuje się regularne nabożeństwa.
Do rozbiórki doszło dopiero 9 lipca. Niezależnie od swojej dotychczasowej lojalności także i ks. G. Nosalski otrzymał zakaz sprawowania funkcji
duszpasterskich. Kilka dni później zwrócił się do metropolity z prośbą
o wytyczne co do sposobu swego dalszego postępowania i pracy. W zachowanym piśmie donosił on o przygnębiającym nastroju, jaki zapanował
w Nabrożu po zniszczeniu tamtejszej cerkwi47.
47
AMP, sygn. 2046, Wykaz parafii i kleru z roku 1932; AMP, sygn. 1726, Raporty ks.
G. Nosalskiego z Nabroża; AMP, sygn. 1596, Skład parafii Nabróż w roku 1932; AMP, sygn. 780,
Wykaz parafii i kleru z roku 1930; AMP, sygn. 503, Wykaz kleru z roku 1930; APL, sygn. 441,
Wykaz parafii i kleru z roku 1938; APL, UWL WSP, sygn. 1518, k. 1 i n., 28; AMP, sygn. 329,
k. 13; AMP, sygn. 509, Informacja o cmentarzach z roku 1936; AAN, MWRiOP, sygn. 1041,
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– Wakijów
W miejscowości tej istniała drewniana cerkiew pounicka nosząca wezwanie
Zaśnięcia Matki Bożej. W końcu lat dwudziestych o jej przejęcie rywalizowali katolicy i prawosławni. Ci pierwsi, w nadziei pomyślnego załatwienia
sprawy, przeprowadzili nawet pewne prace remontowe. Tymczasem latem
1929 r. pojawił się we wsi ks. Piotr Tymofiejewicz, duchowny wówczas już
siedemdziesięcioletni, który wcześniej był proboszczem w etatowej parafii
Miętkie (powiat hrubieszowski). Podjął on bardzo intensywne starania
w kierunku otwarcia cerkwi. Wywołało to ostry protest ludności katolickiej. Ponieważ był delegowany bez wiedzy czynników państwowych,
starosta naciskał nań, aby opuścił wieś, gdyż otwarcie tamtejszej cerkwi
nie było przewidziane. Jednak kapłan ten z uporem kontynuował starania,
wpływając na swoich wiernych. Politycznej działalności nie przejawiał,
natomiast sami prawosławni wakijowianie postanowili wykorzystać do
swych postulatów właśnie tę sferę. Otóż w czerwcu 1930 r. mieszkańcy
zlikwidowali we wsi oddział ukraińskiego stowarzyszenia Ridna Chata,
założyli koło prorządowego BBWR, zaś w wyborach sejmowych masowo
udzielono poparcia liście rządowej.
Władze nie od razu przychyliły się do życzeń wyznawców prawosławia. W kwietniu 1931 r. ks. P. Tymofiejewicz ponowił prośbę o prawo do
nauczania religii. Swoje zaangażowanie wyjaśniał tym, że będąc w podeszłym wieku, nie miał środków na utrzymanie, a żadnej nominacji na
parafię etatową nie mógł się spodziewać. Władze, choć przekonane o jego
lojalności, załatwiły tę prośbę negatywnie, wychodząc z założenia, że został
on posłany przez władze cerkiewne dla wywierania nacisku na ludność
w celu otwarcia cerkwi.
Dopiero 28 sierpnia 1931 r. otwarto cerkiew dla odprawienia nabożeństwa, co wywarło pozytywne wrażenie na ludności prawosławnej Wakijowa.
W złożonym podziękowaniu zapewniła ona o swojej lojalności wobec rządu
polskiego. Jednak ostateczne przekazanie cerkwi nastąpiło dopiero w roku
1936. Sprawę poparł – bardzo gorąco – starosta, który zwracał uwagę na
lojalność tutejszych prawosławnych wobec rządu i zaawansowane procesy
polonizacyjne. Urzędnik zwracał uwagę na pobożność wakijowian, którzy
od kilku lat utrzymywali duchownego, mieszkającego w ofiarowanym mu
domu. Odejście ks. P. Tymofiejewicza ułatwiło podjęcie pomyślnej dla
prawosławnych decyzji. Zastąpił go ks. Ignacy Kośmij, również starszy
wiekiem.
Funkcję psalmisty nieetatowej placówki w Wakijowie pełnił Szymon
Kościuk, z kolei starostą cerkiewnym był w roku 1932 Szymon Szyjka.
k. 122; APL, UWL WSP, sygn. 1509, k. 35; APL, UWL WSP, sygn. 686, k. 523 i n.; APL, UWL
WSP, sygn. 685, k. 51; AAL, Rep 61 XIII 1, k. 416, 457.
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Placówka dysponowała cmentarzem w Wakijowie (76,75 a), na którym
planowano budować kaplicę, a także Honiatyczach (17,68 a). Ks. I. Kośmij
zgłaszał potrzebę jego poszerzenia.
Świątynia została zamknięta wiosną 1938 r. Duchowny pozostał jednak
na miejscu. Jest on autorem raportu z rozbiórki obiektu, która nastąpiła
1 lipca tegoż roku48.
– Tarnawatka
W końcu lat dwudziestych ludność prawosławna Tarnawatki podjęła nieudaną próbę odzyskania murowanej cerkwi. O brak wsparcia dla
swoich starań oskarżano, raczej niesprawiedliwie, prawosławnego dziekana M. Bonieckiego, a nawet metropolitę Dionizego. Nastrój frustracji
wykorzystali duchowni Kościoła narodowego z Zamościa, którzy doprowadzili do założenia w Tarnawatce placówki tegoż Kościoła z obrządkiem
wschodnim. W listopadzie tego roku pojawił się tu Sergiusz Szwedko,
niegdyś prawosławny diakon w Nabrożu i Hrubieszowie. Początkowo
do hodurowców przystąpiło prawie 2/3 miejscowych prawosławnych.
Liczebność zwolenników Kościoła, ciążących do nowej placówki także
z dalszych miejscowości, była szacowana nawet na 2200. Wzniesiono na
wygonie drewnianą kaplicę. Jednak po kilkunastu miesiącach ośrodek ten
chylił się ku upadkowi. W styczniu 1931 r. konstatowano masowy powrót
zwolenników Kościoła narodowego do prawosławia, a S. Szwedko usiłował
nawiązać kontakty z galicyjskimi grekokatolikami, a także z biskupem lubelskim Marianem L. Fulmanem. Był to człowiek o bardzo niskim poziomie
moralnym. W kwietniu 1931 r. usunięto go nawet z Kościoła narodowego.
Wtedy też obiekt przejęli prawosławni, zaś metropolita delegował do wsi
zakonnika. Był nim Smaragd Bucharec. W listopadzie tegoż roku zastąpił
go zakonnik Andronik Oniszczuk, zaś rok później – Kallinik Nesterenko,
również kapłan zakonny.
Wypada zauważyć, że kolejnym nominacjom sprzeciwiał się tomaszowski starosta, zabraniając zakonnikom odprawiania w tarnawackim domu
modlitwy, a zezwalając jedynie na odprawianie w cerkwi w Tomaszowie.
Z kolei bronił duchownych metropolita, który twierdził, że duchowni
nie pełnią żadnych funkcji urzędowych, a jedynie kapłańskie. Hierarcha
zwracał uwagę na fakt dużej odległości do Tomaszowa, co już niegdyś
spowodowało akcję hodurowców. Rzecz ciekawa, że z argumentacją meAMP, sygn. 2046, Wykaz parafii i kleru z roku 1932; AMP, sygn. 1726, Raport ks.
J. Kośmija o rozbiórce cerkwi w Wakijowie; AMP, sygn. 503, Wykaz kleru z roku 1930; AMP,
sygn. 441, Wykaz parafii i kleru z roku 1937, Wykaz parafii i kleru z roku 1938; AMP, sygn. 509,
Informacja o cmentarzach z 1936 r.; APL, UWL WSP, sygn. 1509, k. 35; APL, UWL WSP, sygn.
686, k. 263; APL, UWL WSP, sygn. 685, k. 3 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 215 i n., 224 i n.,
234 i n., 243; APL, UWL WSP, sygn. 664, k. 230 i n.
48
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tropolity zgodził się wojewoda lubelski, który polecił staroście tolerowanie
obecności księdza nieetatowego w Tarnawatce.
Cerkiew, dawna kaplica narodowa, zbudowana w roku 1930 r., była
drewniana, kryta blachą, o wymiarach 7 na 16 m. Wyposażono ją kosztem
parafian w niezbędne księgi i inne utensylia. Nosiła wezwanie Ikony Matki
Bożej Kazańskiej. W roku 1937 posługiwał w niej ks. Szymon Demczuk, na
którego utrzymanie parafianie złożyli 426,25 zł i 4 metry zboża. Psalmistą
i zarazem diakonem był w roku 1932 Eliasz Stepaniszyn, zaś w roku 1936
Mikołaj Tys. Cerkwią opiekował się Jan (lub też Michał) Makara. W roku
1937 wzniesiono dom mieszkalny dla duchownego oraz zakupiono dwa
dzwony. W grudniu rada gminna jednogłośnie przekazała placówce grunt
pod domem i ogród dla duchownego.
Do tarnawackiego ośrodka ciążyło w 1932 r. 1538 wiernych, zamieszkujących Tarnawatkę (558 dusz), Pańków (450), Sumin (155), Hutę (170),
Hatczyska (110), Klocówkę (70) i Antonówkę (25). Placówka dysponowała
cmentarzami grzebalnymi w Tarnawatce (27,65 a) i Pańkowie (60 a). W roku
1937 odnotowano tu 44 chrzty, 13 ślubów i 15 zgonów, zaś do spowiedzi
przystąpiło 586 osób.
Koniec istnienia placówki nastąpił wiosną 1938 r. 15 marca wierni
udali się do starosty w celu uzyskania pozwolenia na dokończenie robót
budowlanych w domu parafialnym. Starosta oświadczył im, że żadnej parafii prawosławnej w Tarnawatce nie ma, a dom modlitwy będzie wkrótce
rozebrany49.
– Perespa
Miejscowa murowana cerkiew pounicka została w roku 1919 przejęta
przez katolików. W roku 1928 prawosławni podejmowali starania o jej
odzyskanie. Były one bezskuteczne50. Tymczasem w czerwcu 1930 r. powstała w Perespie placówka Kościoła narodowego obrządku wschodniego.
Jej duchownym był Michał Wojtowicz, ale za założyciela należy uważać
duchownego Aleksandra Bobera, wywodzącego się z rodziny prawosławnej,
który był właścicielem dawnego dworu, zamienionego na młyn parowy.
Obaj zostali wyświęceni na kapłanów w Kościele narodowym po sześciotygodniowym kursie. W części budynku dworskiego urządzono kaplicę.
Początkowo ośrodek cieszył się sporą popularnością wśród prawosławnych,
49
AMP, sygn. 2046, Wykaz parafii i kleru z roku 1932; AMP, sygn. 1726, Raport z parafii
Tarnawatka; AMP, sygn. 1596, Skład parafii Tarnawatka w 1932 r.; AMP, sygn. 441, Wykaz
parafii i kleru z roku 1937, Wykaz parafii i kleru z roku 1938; AMP, sygn. 329, 1; AMP,
sygn. 509, Informacja o cmentarzach z roku 1936; APL, UWL WSP, sygn. 681, k. 248 i n.; APL,
UWL WSP, sygn. 852, k. 5 i n., 51, 139; APL, UWL WSP, sygn. 851, k. 85 i n.; AAL, Rep. 61
XIII 1, 275, 281 i n., k. 288, 460.
50
APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 205 i n.
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jednak po kilku miesiącach rozpoczął się masowy powrót do prawosławia.
W pierwszej połowie 1931 r. przy ośrodku gromadziło się 300 osób. Był
to jednak szczyt jego powodzenia. Rekonwersji do prawosławia dokonali
także obaj wspomniani duchowni, a za nimi ich wierni.
Placówka prawosławna powstała w roku 1935. Posługiwał w niej właśnie ks. A. Bober, wcześniej będący na nieetatowej placówce w Szewni.
Psalmistą był Sergiusz Martyniuk, zaś w roku 1938 Aleksander Babieniec.
Opiekunem kaplicy był Józef Pierun, a w ostatnich miesiącach istnienia
ośrodka – Paweł Kowalczuk. Do ośrodka należały następujące wsie: Dub,
Marysin, Rudka, Swaryczów, Majdan i Perespa. Żyło tu razem ponad 700
wyznawców prawosławia. W roku 1936 udzielono tu 21 chrztów, 7 ślubów, odprawiono 18 pogrzebów. W roku 1937 chrztów było 30, ślubów 6,
zgonów 15, z kolei do spowiedzi przystąpiły 583 osoby. Cmentarz miał
11,82 a. Parafianie dążyli do jego uporządkowania i zakupu nowego kawałka ziemi.
Do likwidacji placówki doszło 12 lipca 1938 r.51.
– Komarów
Istniejące w Komarowie dwie cerkwie pounickie zostały w roku 1919
przejęte przez katolików. Po zakończeniu budowy nowego kościoła
przestały być katolikom potrzebne. Cerkiew cmentarna została rozebrana
13 września 1929 r. przez nieznanych sprawców, chociaż pewne źródła
mówią o proboszczu parafii katolickiej, co jest o tyle prawdopodobne,
że była ona wtedy kościołem. Dokonano tego w nocy, aby nie drażnić
prawosławnych. Materiał został przeznaczony na budowę szkoły we wsi
Komarów. Druga dawna cerkiew, murowana, została rozebrana 25 października 1929 r. Materiał, za zgodą Kurii, został przekazany także na budowę szkoły – 150 000 sztuk cegły. Tymczasem jeszcze w czerwcu 1928 r.
prawosławni prosili o oddanie im dawnej cerkwi cmentarnej, która od
pewnego czasu nie była już używana przez katolików. Petycję przekazał
biskupowi lubelskiemu wojewoda. Sprawa rozbiła się jednak o niezmienne
stanowisko strony katolickiej, ale także starosty, który zwracał uwagę, że
liczba prawosławnych w Komarowie Wsi i najbliższych okolicach nie przekracza 300. Wiedziano też, że zwolennikiem przeniesienia do Komarowa
siedziby etatowej parafii prawosławnej z Cześnik był ks. Mikołaj Laszczuk.
Praktykował on nielegalnie jako lekarz, za co był dwukrotnie karany. Nie
bez znaczenia dla jego działalności okazał się fakt, iż Komarów był osadą,
do tego leżącą przy dobrej drodze.
51
AMP, sygn. 1726, Relacja z Perespy do metropolity; AMP, sygn. 329, k. 8, 14; AMP,
sygn. 509, Informacja o cmentarzach z roku 1936; APL, UWL WSP, sygn. 681, k. 242; APL,
UWL WSP, sygn. 708, k. 107; APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 7, 139; AAL, Rep. 61 XIII 1, k. 440,
457 i n.

167

Ks. K. Grzesiak

Rocznik Tomaszowski 5

Władze powiatowe usiłowały przekonać rozgoryczonych prawosławnych, że to metropolita zrezygnował z założenia w Komarowie filii parafii
cześnickiej. Metropolita zaprzeczał twierdzeniu władz. Część prawosławnych bezskutecznie prosiła o przekazanie materiału z drewnianej cerkwi
na budowę kaplicy.
W takiej sytuacji rozwinęła się propaganda Kościoła narodowego obrządku wschodniego. Placówka w Komarowie powstała 11 marca 1930 r.
Przystąpili do niej niektórzy wyznawcy prawosławia z okolicznych miejscowości. W kwietniu 1931 r. było ich – według danych starostwa – 132, zaś
według informacji proboszcza parafii katolickiej w Komarowie – aż 302. Na
jej czele stał duchowny Teodor Czystowski, pochodzący z rodziny prawosławnej. Urządzono kaplicę w wynajętej niewielkiej izbie domu należącego
do Teodora Tymczuka. Wkrótce jednak zwolennicy Kościoła narodowego
powrócili do wiary prawosławnej. Duchowny T. Czystowski bezskutecznie usiłował nawiązać kontakt z biskupem lubelskim w celu przejścia
do neounii. W sierpniu 1931 r. placówka przestała istnieć, T. Czystowski
przeniósł się do Sahrynia, zaś odprawianie nabożeństw w kaplicy przejął
proboszcz parafii prawosławnej Cześniki ks. Mikołaj Laszczuk. Ten stan nie
trwał jednak długo. Wierni chcieli bowiem wyposażyć kaplicę w utensylia,
które po powrocie z bieżeństwa zostały zdeponowane w cerkwi etatowej
w Cześnikach. Na tym tle doszło do konfliktu prawosławnych komarowian z proboszczem, który nie chciał wydać im niektórych przedmiotów,
w szczególności zaś naczyń do sprawowania Eucharystii.
Jeszcze w roku 1931 konsystorz prawosławny delegował do Komarowa
kapłana zakonnego imieniem Sabba. W roku następnym obowiązki duszpasterskie przejął ks. Jan Weliwczenko, zaś w ostatnich dwóch latach pracował na omawianej placówce ks. Aleksy Denysiuk. Ośrodek nie posiadał
stałego psalmisty, natomiast starostą cerkiewnym był Jakub Kuźma.
Wiosną 1938 r. władze podjęły akcję likwidacji placówek nieetatowych.
22 kwietnia został wezwany do starosty ks. A. Denysiuk. Zabroniono mu
pełnić jakichkolwiek posług duszpasterskich. Duchowny początkowo sądził,
że jest to efekt działalności ks. M. Laszczuka z Cześnik. Placówki bronili
bardzo gorliwie parafianie, wskazując na wielkie koszty, które ponieśli
w związku z zakupem budynku na dom modlitwy. Demonstrowali też
fotografie z wyposażeniem cerkwi, opowiadając, że wielkim wysiłkiem
ocalili te utensylia podczas ewakuacji do Rosji i przechowali je wśród
niebezpieczeństw grożących od bolszewików. Kaplica została jednak ostatecznie zamknięta 2 lipca 1938 r.52.
52
AMP, sygn. 2046, Wykaz parafii i kleru z roku 1932; AMP, sygn. 1799, Korespondencja
w sprawie utensyliów z cerkwi w Komarowie; AMP, sygn. 1726, Korespondencja w sprawie
kaplicy w Komarowie; AMP, sygn. 441, Wykaz parafii i kleru z roku 1937, Wykaz parafii i kleru
z roku 1938; APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 279 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 664, k. 128, 134;
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– Nowosiółki
Placówka w Nowosiółkach powstała w roku 1933 przy drewnianej cerkwi
z XIX w., noszącej wezwanie św. Barbary. Inna cerkiew pounicka, murowana, z początków XIX w., została przejęta przez katolików. Początkowo
funkcje duszpasterskie pełnił tu zakonnik Warłaam Cichocki, zaś od roku
1936 – ks. Longin Kresowicz. Psalmistą był Światosław Prokop, opiekunem
cerkwi – Daniel Pilguj.
Placówka posiadała cmentarz grzebalny o powierzchni ¾ ha, a także
dom mieszkalny. W roku 1936 udzielono w Nowosiółkach 19 chrztów,
5 ślubów, odprawiono 7 pogrzebów, natomiast do spowiedzi przystąpiło
492 parafian. W miejscowej szkole uczyło się 120 dzieci wyznania prawosławnego, ale religii uczył duchowny prawosławny z etatowej parafii
w Poturzynie.
Cerkiew została rozebrana 30 czerwca 1938 r.53.
– Rzeplin
We wrześniu 1927 r. odnotowano pierwsze starania prawosławnych
o otwarcie miejscowej cerkwi. Był to drewniany obiekt pounicki. Początkowo
chodziło o odprawienie w niej jednorazowego nabożeństwa na dzień św.
Michała Archanioła. Rok później daremnie prosił o jej otwarcie sam metropolita. Dążenia wyznawców prawosławia zostały uwieńczone sukcesem
w roku 1935, co jednak wiązało się jednocześnie z negatywnym załatwieniem analogicznych próśb wiernych z Łachowiec. Warto zaznaczyć, że
przeciwnikiem otwarcia cerkwi był do końca starosta tomaszowski, stojący
na stanowisku, że każda kolejna otwarta cerkiew staje się rozsadnikiem
akcji ukraińskiej o charakterze antypaństwowym, czego dowodem były
działające w Rzeplinie dwa „hurtki” OUN. Po stronie prawosławnych
stał jednak ówczesny wojewoda lubelski. W odpowiedzi danej staroście
wyrażał on pogląd, że spraw religijnych i politycznych nie wolno łączyć,
wszakże w imię takiej zasady trzeba by pozamykać wszystkie cerkwie
greckokatolickie w Galicji, gdzie też szerzy się ukraińska propaganda.
Placówką kierował ks. Jan Żukowski, natomiast zadania psalmisty
wypełniał Grzegorz Mielniczuk. Cerkiew rozebrano 4 lipca 1938 r. Mimo
nakazu ze strony władz ks. Jan Żukowski przez pewien czas pozostawał
w Rzeplinie, narażając się na represje. Władze powiatowe zaobserwowały
interesujące zjawisko; otóż rzeplińscy wyznawcy prawosławia, utraciwszy
APL, UWL WSP, sygn. 669, k. 178 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 5 i n., 139; APL, UWL
WSP, sygn. 851, k. 82; AAL, Rep. 61 XIII 1, k. 446, 457 i n., 485.
53
AMP, sygn. 1395, Wykaz misji kanonicznych dla dekanatu tomaszowskiego z sierpnia
1935 roku; AMP, sygn. 329, k. 5; AMP, sygn. 441, Wykaz parafii i kleru z roku 1937; CAW,
Samodzielny Referat Informacyjny Dowództwa Okręgu Korpusu 2 (dalej: SRI DOK2), sygn.
I.371.2/A.99, k. 271.
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swoją świątynię, zaczęli uczęszczać do pobliskich cerkwi unickich w Galicji,
w Wasylowie i Ulhówku. To samo miało miejsce w innych graniczących
z dawną Galicją wsiach powiatu tomaszowskiego54.
– Witków
W roku 1924 o przejęcie tamtejszej pounickiej cerkwi na rzecz katolików wystąpił biskup lubelski. Pozytywna decyzja władz została jednak
zawieszona i później już do sprawy nie wracano. Z kolei w roku 1932 do
wsi został delegowany zakonnik ks. Warłaam Cichocki, którego w 1934 r.
zastąpił Dozyteusz Hrebeniuk. Przez kilka lat prawosławni usilnie zabiegali
o otwarcie cerkwi. Jedno z podań skierowanych do metropolity pochodzi
z maja 1936 r. Petenci uskarżali się na to, że mając od pewnego czasu
księdza zakonnego, są zmuszeni modlić się pod gołym niebem, gdyż
władze nie godziły się na otwarcie cerkwi. Tymczasem świątynia ulegała
zniszczeniu, gnieździło się w niej ptactwo. W czerwcu 1936 r. władze
odrzuciły kolejną prośbę prawosławnych z Witkowa. Powodem odmowy
była bliska odległość do Poturzyna. Natomiast za utrzymaniem placówki przemawiała spora ilość wyznawców prawosławia zamieszkujących
Witków, Wólkę Poturzyńską, Podhajce, Kadłubiska. Niechętnie patrzył na
nią także ks. Aleksander Wołoszyński z etatowego Poturzyna. Aspiracjom
prawosławnych nie sprzyjały ostre wewnętrzne konflikty, w które został
wmieszany D. Hrebeniuk. Przez pewien okres mieszkał tu duchowny
narodowy obrządku wschodniego nazwiskiem Weremko.
Stabilizacja życia cerkiewnego nastąpiła w roku 1937, gdy do Witkowa
przybył ks. Konstanty Jakimczuk. Był on aktywnym administratorem placówki. Zdołał w krótkim czasie wznieść dom mieszkalny i szopę, a także
naprawić kopułę na dzwonnicy. Otrzymał od parafian morgę ogrodu
i prawo do korzystania z morgi lasu. Na jego utrzymanie corocznie
składano dużą ilość pszenicy. Duchownemu udało się doprowadzić do
otwarcia cerkwi.
Przed Paschą 1938 r. cerkiew została zamknięta. W tej sytuacji ks.
K. Jakimczuk sprawował nabożeństwa w dzwonnicy. Z kolei w maju został
oskarżony o samowolne zdjęcie pieczęci z cerkwi oraz o odprawianie nabożeństw w minionym roku w nieczynnej cerkwi. W opinii kapłana zarzut
był absurdalny; wszakże cerkiew była otwarta za pozwoleniem władzy.
Warto dodać, że duchowny pozostał w miejscowości, mimo stosowanych
wobec niego szykan, a także rozpuszczanych pogłosek o jego możliwym
zabiciu. Cerkiew rozebrano 30 czerwca. Kapłan został skazany na stuzłotową
grzywnę z zamianą na dwutygodniowy areszt. Jesienią 1938 r. otrzymał
54
AMP, sygn. 441, Wykaz parafii i kleru z roku 1937, Wykaz parafii i kleru z roku 1937;
APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 199, 212, 327 i n., 338; APL, ST, sygn. 4, k. 1 i n.; CAW, SRI
DOK2, sygn. I.371.2/A.99, k. 271.
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od metropolity 50 zł na opłacenie adwokata w związku ze sprawą karną
o samowolne otwarcie opieczętowanej cerkwi. Pieniądze na ten cel zbierali
także witkowscy parafianie55.
– Chodywańce
W miejscowości tej istniała murowana cerkiew, wzniesiona na krótko
przed I wojną światową. Przejęli ją katolicy, ale prawosławni nie pogodzili
się z utratą swojej świątyni. Podejmowano wiele wysiłków dla jej odzyskania.
Placówka nieetatowa w Chodywańcach powstała w roku 1936, kiedy to
przybył tutaj kapłan zakonny Mirosław Szyliński (lub też Szeliński). W prywatnym domu urządzono kaplicę. Została ona zapieczętowana 24 kwietnia
1938 r. Parafianie interweniowali u metropolity w sprawie pozostawienia
duchownego. Tymczasem został tam delegowany ks. Jerzy Zibilinkiewicz,
który jednak również został wezwany do starostwa i w sposób zdecydowany wezwany do opuszczenia Chodywaniec. Prosił on metropolitę
o nominację do Nowosiółek56.
– Żerniki
W tej wsi istniała drewniana cerkiew pounicka, nieczynna od czasów
I wojny światowej. Powstanie placówki w Żernikach było związane z delegowaniem do tej miejscowości w grudniu 1937 r. ks. Romana Chomenki.
Władze państwowe robiły wówczas nadzieje, że cerkiew zostanie w odpowiednim czasie otwarta. Jednak wiosną 1938 r. o obiekt zaczęli zabiegać
katolicy, inspirowani przez proboszcza parafii Łaszczów, ks. Dominika
Maja. Cerkiew została spalona w nocy z 30 kwietnia na 1 maja, dosłownie
w przededniu wielkiej akcji rozbiórkowej. Przeprowadzono śledztwo, ale
sprawców jednoznacznie nie ustalono. Prawosławni podejrzewali katolików o świadome spowodowanie pożaru. Z kolei ci drudzy wskazywali na
winę prawosławnych, którzy w ten sposób mieli uniemożliwić katolikom
przejęcie ich świątyni na kościół.
Ks. R. Chomenko już 22 marca otrzymał od starosty stanowczy nakaz
opuszczenia Żernik. W przeciwnym razie zagrożono mu nawet deportacją
z Polski. Duchowny pozostał jednak na miejscu. Był to jeden z najbardziej
niezłomnych kapłanów w ówczesnym, trudnym dla prawosławia okresie.
55
AMP, sygn. 1726, Podanie prawosławnych z Witkowa do metropolity, Pismo ks.
K. Jakimczuka; AMP, sygn. 1395, Wykaz misji kanonicznych dla dekanatu tomaszowskiego
z sierpnia 1935 r.; AMP, sygn. 441, Wykaz parafii i kleru z roku 1937, Wykaz parafii i kleru
z roku 1938; APL, UWL WSP, sygn. 1523, k. 12 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 678, k. 145 i n.;
APL, UWL WSP, sygn. 654, k. 170 i n.; APL, UWL WSP, sygn. 664, k. 250; APL, UWL WSP,
sygn. 708, 132 i n.; APL, Starostwo Zamojskie, 56; CAW, SRI DOK2, sygn. I.371.2/A.99, k. 271.
56
AMP, sygn. 1726, Korespondencja w sprawie kaplicy w Chodywańcach; AMP, sygn. 915,
Wykaz parafii z roku 1936; AMP, sygn. 441, Wykaz parafii i kleru z roku 1937, Wykaz parafii
i kleru z roku 1938; APL, UWL WSP, sygn. 664, k. 155 i n., 176, 182 i n.
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W jego obronie stawał sam metropolita, jednak bezskutecznie. Tymczasem
nacisk władz wzmagał się. Kapłana oskarżono o nielegalne sprawowanie
modlitw na zgliszczach cerkwi i prowadzenie, również nielegalne, akt
stanu cywilnego. W tej sytuacji w końcu maja ks. R. Chomenko poprosił
metropolitę o przeniesienie go na inną placówkę, motywując rzecz dobrem swojej licznej rodziny. Jednak jeszcze w czerwcu 1938 r. mieszkał
u parafianina Szymona Niewiadomskiego, którego również poddawano
naciskom, aby usunął ze swego domu duchownego. 24 czerwca Chomenko
został aresztowany57.
ZAKOŃCZENIE
Losy Kościoła prawosławnego w międzywojennym powiecie tomaszowskim stanowią typowy wycinek niełatwych dziejów prawosławia
na terenie województwa lubelskiego. Po okresie całkowitej atrofii życia
religijnego, będącej następstwem ewakuacji ludności prawosławnej do
Rosji w roku 1915, nastąpiło częściowe odrodzenie struktur terenowych
Kościoła. Ustalona w roku 1924 sieć etatowych parafii i filii była – jako dalece niewystarczająca – stopniowo uzupełniana przez placówki nieetatowe.
Nie wszystkie z nich powstały na mocy uzgodnienia z organami władzy
państwowej, ale były one tolerowane. Wydaje się, że w końcu roku 1937
sprawa ich legalizacji znajdowała się na najlepszej drodze. Tymczasem
w roku 1938 rozpoczęto realizację osławionej akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej. Jednym z jej głównych elementów była likwidacja placówek
nieetatowych i masowa likwidacja niemal wszystkich obiektów sakralnych
nieprzekazanych katolikom i niebędących siedzibą prawosławnych parafii
etatowych. Wydarzenia z lat 1938–1939 zapisały się – nie tylko w zbiorowej pamięci wyznawców prawosławia – jako niechlubna karta w dziejach
II Rzeczypospolitej.
W okresie okupacji niemieckiej Kościół prawosławny, zdominowany
przez środowiska ukraińskie, cieszył się poparciem okupanta. Było ono
w istocie bardzo pozorne, obliczone na wywołanie bratobójczego konfliktu
polsko-ukraińskiego. Niemniej jednak udało się prawosławnym powołać
do życia wiele parafii. Przejęto wiele świątyń, które po I wojnie światowej
stały się kościołami katolickimi. Stan ten trwał jednak bardzo krótko.
W roku 1945, wraz z przesiedleniem ogromnej większości wyznawców prawosławia na sowiecką Ukrainę, struktury terenowe Kościoła
prawosławnego na terenie powiatu uległy całkowitej likwidacji. Dopiero
57
AMP, sygn. 1726, Korespondencja w sprawie duchownego z Żernik; AMP, sygn. 441,
Wykaz parafii i kleru z roku 1937, Wykaz parafii i kleru z roku 1938; CAW, SRI DOK2, sygn.
I.371.2/A.99, k. 169 i n.
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w latach osiemdziesiątych doszło do reaktywacji parafii prawosławnej
w Tomaszowie Lubelskim. Jest to jedyna placówka Kościoła prawosławnego w powiecie. Dysponuje ona cerkwią parafialną, wzniesioną niedawno kapliczką cmentarną w Wólce Łosinieckiej, a także kilkunastoma
nieużytkowanymi cmentarzami grzebalnymi. Liczba wiernych jest jednak
obecnie bardzo znikoma.

ABSTRACT
Krzysztof Grzesiak
THE NETWORK OF ORTHODOX PARISH CHURCHES
IN TOMASZÓW POVIAT IN THE INTERWAR PERIOD
The territory of Tomaszów poviat was characterized by relatively high percentage, close
to 30 percent, of the Eastern Orthodox faithful. Mainly they settled in the eastern part of the
poviat. After World War I the local structure of the Orthodox church started to revive in new
political reality. The network of pastoral establishments were formed, up to 1924 the following
Eastern Orthodox parishes had been established: in Tomaszów Lubelski with a branch parish
in Maziły, Grodysławice, Szlatyn, Cześniki, Tyszowce, Telatyn and Poturzyn. They were the
establishments with full time equivalent granted by the central government. The net, albeit
quite small when compared with the factual state before 1915, neither met the expectations
of the church hierarchy nor that of the faithful, therefore, since the late 1920s new establishments, albeit not provided with full time equivalent, were set up making use of old Orthodox
churches or provisional houses of prayer. Some of them were opened with the approval of the
authorities, others as fait accompli. Before 1938 such new sites had been opened in Szarowola,
Przeorsk, Łaszczów, Nabroż, Wakijów, Tarnawatka, Perespa, Komarów, Nowosiółki, Rzeplin,
Witków, Chodywance and Zerniki, however, in the spring of 1938 as part of the ‘reclamation
and polonization’ policy all such provisional establishments were liquidated, so the number
of parishes returned to the original state from the middle of the 1920s.
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STATUS PRAWNY CERKWI NALEŻĄCYCH DO
GRECKOKATOLICKIEJ EPARCHII PRZEMYSKIEJ
W OBECNYCH GRANICACH POWIATU
TOMASZOWSKIEGO
UWAGI WSTĘPNE
Powiat tomaszowski utworzony został 1 stycznia 1867 r. W okresie
II wojny światowej uległ likwidacji. Okupacyjne władze niemieckie włączyły go administracyjnie do powiatu hrubieszowskiego i zamojskiego. Na
nowo rozpoczął swoje funkcjonowanie w 1945 r., uzupełniony terytorialnie
miejscowościami gmin: Bełżec, Lubycza Królewska, Uhnów i Tarnoszyn
z byłego województwa lwowskiego. Jest to istotne z tego względu, że na
tych terenach funkcjonował przed wojną Kościół greckokatolicki ze swoimi
strukturami administracyjnymi1.
Kolejne zmiany w strukturach powiatu wymusiła umowa z 15 lutego 1951 r. o zamianie odcinków terytoriów państwowych pomiędzy
Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich2. Zgodnie z jej treścią w art. 1 protokołu do umowy każda z umawiających się stron przekazała bez odszkodowania w stanie nienaruszonym
nieruchomy majątek państwowy, spółdzielczo-kołchozowy, spółdzielczy, jak
również inny majątek społeczny, będący przedmiotem wymiany3. Wówczas
to Uhnów i okolice zostały przyłączone do ZSRR. W roku 1954 przeprowadzono kolejną zmianę struktury powiatu. Utworzono gromadzkie rady
narodowe, a w obręb administracyjny włączono takie miejscowości jak:
Stara Wieś, Nabróż, Witków, Wólka Poturzyńska i Żabcze. Kolejna zmiana
granic miała miejsce 1 stycznia 1973 r., kiedy to do powiatu przyłączono:
Budynin, Machnówek i Oserdów. Zmienił się wtedy również podział adW. W. B e d n a r s k i, Tak było na ziemi tomaszowskiej. Postawy mniejszości narodowych
w latach 1921–1947, Tomaszów Lubelski 2004, s. 40.
2
Umowa pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich
o zamianie odcinków terytoriów państwowych, podpisana dnia 15 lutego 1951 r. Dz.U. 1952, nr 11,
poz. 63.
3
Protokół do Umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a Związkiem Socjalistycznych Republik
Radzieckich o zamianie odcinków terytoriów państwowych…
1
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ministracyjny gmin. 2 maja 1975 r., podczas obrad XVII plenum KC PZPR,
podjęto uchwałę o likwidacji wszystkich powiatów, co też dokonało się
31 grudnia tegoż roku4. Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w strukturę administracyjną państwa włączyła po raz kolejny
powiaty5. Na mocy art. 3 ust. 2 – Rada Ministrów 7 sierpnia 1998 r. wydała
rozporządzenie w sprawie utworzenia powiatów6. W myśl zawartych tam
unormowań utworzono powiat tomaszowski z siedzibą władz w Tomaszowie
Lubelskim, obejmujący: miasto Tomaszów Lubelski oraz następujące gminy – Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Rachanie,
Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce i Ulhówek.
Położenie Tomaszowa Lubelskiego na dzisiejszym pograniczu polsko-ukraińskim sprawiało, że tereny te od wieków zamieszkiwane były przez
ludność należącą do różnych narodowości i religii. Akcenty wielokulturowości obecne są do dzisiaj w zachowanych obrzędach i istniejących
nieruchomościach. Dominujące wpływy pochodzą z kultury wschodu,
a szczególnie z tradycji narodu ukraińskiego, który dopiero od kilkudziesięciu lat stara się budować swoją tożsamość.
Przedmiotem niniejszego artykułu jest status prawny świątyń greckokatolickich położonych w obecnych granicach powiatu tomaszowskiego,
które stanowiły bądź stanowią własność obrządku greckokatolickiego
(bizantyjsko-ukraińskiego)7.
W okresie II RP parafie greckokatolickie na terenie obecnego powiatu
tomaszowskiego wchodziły w skład nieistniejącej już greckokatolickiej
eparchii przemyskiej8. Obok niej funkcjonowały eparchie lwowska i stanisławowska, a od 1934 r. Administracja Apostolska Łemkowszczyzny.
Władze Polski Ludowej postanowiły, za przykładem idącym z ZSRR,
zlikwidować obrządek greckokatolicki. W roku 1946 we Lwowie odbył się
tzw. pseudosobór, podczas którego przyłączono go do prawosławia. Nieco
inaczej odbyło się to na terenie ówczesnej Polski. Formalnie struktury kościelne funkcjonowały i nie zostały zlikwidowane. Wyznanie greckokatolickie
doznało znacznego uszczuplenia w wyniku przesunięcia granic powojennej
Polski, w której pozostało około 10% ze stanu, jaki istniał przed wojną.
Po stronie USRR pozostały eparchie lwowska i stanisławowska oraz część
przemyskiej. Natomiast w Polsce majątek kościelny stał się integralną częścią
zapowiadanej reformy rolnej, która została uszczegółowiona w Dekrecie
W. W. B e d n a r s k i, dz. cyt., s. 40.
Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, Dz.U.R.P. 1998, nr 91, poz. 578.
6
Rozporządzenie Rady Ministrów z 7 sierpnia 1998 r. w sprawie utworzenia powiatów,
Dz.U.R.P. 1998, nr 103, poz. 652.
7
Szerzej na temat majątku Kościoła greckokatolickiego: M. B i e l e c k i, Stan prawny
nieruchomości Archieparchii Przemysko-Warszawskiej w latach 1944–2014, Lublin 2015.
8
Inaczej: diecezji przemyskiej.
4
5
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PKWN z 6 września 1944 r.9. Dokument ten zawierał z punktu widzenia
całego Kościoła katolickiego bardzo istotną regulację. Otóż, zgodnie z art. 2
p. 1, „o położeniu prawnym nieruchomości ziemskich, należących do kościoła katolickiego lub gmin wyznaniowych innych wyznań, orzeknie Sejm
Ustawodawczy”. Oznaczało to, że żaden akt prawny o randze niższej niż
ustawa nie może regulować powyższych kwestii. Jak się jednak wkrótce
okazało, na niewiele zdały się powyższe zapewnienia.
Przesiedlanie ludności ukraińskiej zapoczątkowane zostało na mocy
układu z 9 września 1944 r. w sprawie przesiedlenia ludności ukraińskiej
z terytorium Polski do USRR i obywateli polskich z terytorium USRR do Polski,
zawartego między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego a Rządem
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej10.
Kolejna fala przesiedleń nastąpiła w wyniku Akcji „Wisła”, która rozpoczęła się 28 kwietnia 1947 r. i trwała przez 3 miesiące. Spowodowała
przesiedlenia ludności ukraińskiej głównie na tzw. ziemie odzyskane.
Liczba ta szacowana jest na ok. 140 tys. osób11.
Kiedy „czynnik ludzki” przestał być problemem, ówczesne władze
polskie postanowiły zająć się pozostawionym majątkiem osób fizycznych
i prawnych. W tym celu w 1947 i 1949 r. wydano akty prawne, mające
legitymizować poczynania władz. Pierwszym z nich był dekret z 5 września
1947 r. O przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR12. Postanowienia zawarte w dokumencie dotyczyły mienia
pozostawionego przez osoby fizyczne, dlatego też, aby można było przejąć
majątek kościelnych osób prawnych Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej
(UCGK), 28 września 1949 r. wydano dekret o zmianie dekretu z 5 września
1947 r.13. Do art. 1 dodano ust. 2, zgodnie z którym na własność Skarbu
Państwa przeszło również „mienie osób prawnych, których istnienie lub
działalność wskutek przesiedlenia do ZSRR ich członków lub osób tą
działalnością objętych stała się bezprzedmiotowa”.
Władze państwowe według własnego uznania rozdysponowały owe
majątki. Najczęściej ziemia przypadała powstającym wówczas PGR-om
i Rolniczym Spółdzielniom Produkcyjnym, częściowo rolnikom indywidualnym. Przejęte obiekty sakralne należały do Skarbu Państwa, jednak
9
Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej, Dz.U.R.P. 1944, nr 4, poz. 17.
10
R. D r o z d, I. H a ł a g i d a, Ukraińcy w Polsce 1944–1989. Walka o tożsamość (Dokumenty
i materiały), Warszawa 1999, nr dokumentu w publikacji 1.
11
Szerzej: E. M i s i ł o, Akcja „Wisła”. Dokumenty i materiały. Wybór i opracowanie dokumentów,
Warszawa 2012.
12
Dekret z 5 września 1947 r. o przejściu na własność Państwa mienia pozostałego po osobach
przesiedlonych do ZSRR, Dz.U.R.P. 1947, nr 59, poz. 318.
13
Dekret z 28 września 1949 r. o zmianie dekretu z 5 września 1947 r. o przejściu na własność
Państwa mienia pozostałego po osobach przesiedlonych do ZSRR, Dz.U.R.P. 1949, nr 53, poz. 404.
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w wielu przypadkach użytkowane były przez osoby prawne kościołów
i związków wyznaniowych, najczęściej użytkował je Kościół rzymskokatolicki. Ale zdarzały się również przypadki, że były odstępowane wraz
z innymi nieruchomościami ziemskimi osobom fizycznym14.
Zmiany zapoczątkowane wydarzeniami politycznymi w 1989 r. spowodowały również zmianę statusu prawnego Kościoła greckokatolickiego
w Polsce. Decyzją papieża Jana Pawła II 16 października został konsekrowany na biskupa obrządku bizantyjsko-ukraińskiego mitrat Jan Martyniak,
który 16 stycznia 1991 r. został mianowany ordynariuszem greckokatolickiej
diecezji przemyskiej. Stolica Apostolska 31 maja 1996 r. podjęła decyzję
o utworzeniu w Polsce metropolii przemysko-warszawskiej, w skład której
weszły dwie nowo utworzone jednostki administracyjne: archieparchia
przemysko-warszawska i eparchia wrocławsko-gdańska15. W chwili obecnej achieparchia przemyska liczy ok. 32 tys. wiernych, 6 dekanatów i 85
parafii16. Z kolei w eparchii wrocławsko-gdańskiej jest ok. 21 tys. wiernych,
4 dekanaty i 57 parafii17.
OBIEKTY SAKRALNE NA TERENIE POSZCZEGÓLNYCH GMIN
POWIATU TOMASZOWSKIEGO
Gmina Bełżec18
Greckokatolicka parafia w Bełżcu, utworzona w 1754 r., należała początkowo do dekanatu rawskiego, a następnie potelickiego. Jak podaje
Dymytro Blazejowskyj, pierwsza cerkiew została wzniesiona w latach
1756/1758, jednakże uległa zniszczeniu w 1838 r. Wtedy to z Lipska została
przeniesiona istniejąca do dziś świątynia pod wezwaniem św. Bazylego19.
14
Przykładem mogą być losy cerkwi greckokatolickiej w Budyninie (pow. tomaszowski,
woj. lubelskie), która po znacjonalizowaniu została wraz z gruntem odsprzedana osobom
fizycznym. W roku 1992 właścicielem została parafia rzymskokatolicka w Machnówku. Zob.
M. B i e l e c k i, M. S k o r n i e w s k i, Ewolucja statusu prawnego wybranych obiektów sakralnych
o charakterze zabytkowym na terenie powiatu tomaszowskiego, [w:] Ius et Historia. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jerzemu Markiewiczowi, red. T. Guz, W. Bednaruk, M. R. Pałubska,
Lublin 2011, s. 139–141.
15
B. S t e p a n, Archidiecezja Przemysko-Warszawska obrządku greckokatolickiego w roku Wielkiego
Jubileuszu, Przemyśl 2000, s. 5–6.
16
Archieparchia przemysko-warszawska – http://webmgr.cerkiew.net/page.php?4 (dostęp:
27 III 2013).
17
http://www.wroc-gda.opoka.org.pl/(dostęp: 27 III 2013).
18
Szerzej na temat parafii w Bełżcu w: M. B i e l e c k i, M. S k o r n i e w s k i, Ewolucja
statusu prawnego wybranych..., s. 134–139.
19
D. B l a z e j o w s k y j, Istorycznyj szematyzm Peremyskoji Eparchiji z wkluczennjam Apostolśkoji Administratury Łemkiwszczyny (1828–1939), Lwów 1995, s. 88.
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Cerkiew pw. św. Bazylego w Bełżcu (fot. Marek Bielecki)

Bełżec w latach 1813–1845 należał do parafii w Lipsku, kiedy to wyodrębniono z niej dwie autonomiczne administratury w Bełżcu i Krupcu.
W roku 1887 Bełżec ponownie stał się samodzielną parafią20.
Na podstawie decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej –
Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w Tomaszowie Lubelskim z 19 lutego
1964 r. orzeczono o przejęciu przez Skarb Państwa wszelkiego mienia Parafii
Prawosławnej [błąd w oryginale decyzji] w Bełżcu, pow. tomaszowskiego,
składającego się z gruntów o powierzchni ok. 18 ha z zabudowaniami.
W uzasadnieniu powołano się na decyzję Prezydium Wojewódzkiej Rady
Narodowej – Wydział ds. Wyznań w Lublinie, zgodnie z którą istnienie
parafii prawosławnej [greckokatolickiej – M. B.] we wsi Bełżec stało się
bezprzedmiotowe wskutek przesiedlenia do ZSRR osób objętych działalnością tej parafii21. Na podstawie decyzji z 9 lutego 1967 r. wojewódzki
konserwator zabytków w Lublinie wpisał cerkiew w Bełżcu do rejestru
zabytków województwa lubelskiego pod pozycją (A/35/157)22.
Tamże, s. 88.
Decyzja PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 19 lutego 1964 r. (RL.V. Z/5/61).
22
Decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie – Delegatura w Zamościu z dnia 9.02.1967 r. (Nr KL-V-7/28/67).
20
21
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W roku 1977 nieruchomość cerkiewna została skomunalizowana23.
Decyzją wojewody zamojskiego z 20 lutego 1997 r. gmina Bełżec nabyła
nieodpłatnie własność nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów
w obrębie Bełżca numerem działki 431/1, o powierzchni 0,2120 ha, ujawnionej w księdze wieczystej Kw. nr 5512124. Cerkiew przejęta przez gminę
znajdowała się w bardzo złym stanie technicznym. 5 czerwca 2001 r., na
mocy umowy darowizny, za zgodą Rady Gminy w Bełżcu oraz kierownika Delegatury Oddziału Służby Ochrony Zabytków w Zamościu, dokonano zbycia nieruchomości przez gminę Bełżec na rzecz Stowarzyszenia
Promowania Talentów Szkół25. 20 kwietnia 2001 r. wójt gminy Bełżec
wystąpił do Stowarzyszenia z propozycją ponownego przejęcia cerkwi.
Stowarzyszenie nadal miało pozostać użytkownikiem, nie zmieniło się także
docelowe przeznaczenie obiektu26. Nabycie cerkwi przez gminę Bełżec od
Stowarzyszenia Promowania Talentów Szkół w Bełżcu nastąpiło 19 listopada
2003 r. na mocy umowy darowizny i za zgodą Rady Gminy w Bełżcu oraz
ministra kultury27. Ten stan utrzymuje się do dnia dzisiejszego.
Gmina Ulhówek
Leżąca na pograniczu polsko-ukraińskim gmina w przeszłości była
miejscem, gdzie obok siebie żyli i funkcjonowali ludzie należący do obu
narodowości. Tu też występowały parafie greckokatolickie, których ślady
bytności możemy obserwować do dnia dzisiejszego.
– Cerkiew pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Budyninie28
Greckokatolicka parafia w Budyninie w okresie II RP należała do dekanatu bełskiego. Drewniana cerkiew została zbudowana w 1887 r. Do
parafii należały dwie cerkwie filialne w Wasylowie i Werchracie29.
Majątek parafialny został znacjonalizowany na podstawie kilku orzeczeń
organów administracji szczebla powiatowego i wojewódzkiego. Decyzję o jego
przejęciu przez Skarb Państwa poprzedziło orzeczenie PWRN w Lublinie
z 2 listopada 1960 r., w którym stwierdzono, że działalność parafii greckokatolickiej w Budyninie stała się bezprzedmiotowa30. Na mocy decyzji
23
Pismo Stowarzyszenia Promowania Talentów Szkół w Bełżcu do Generalnego Konserwatora Zabytków w Warszawie z 17 lutego 2003 r. – archiwum Urzędu Gminy w Bełżcu – brak
szerszych informacji o sposobie komunalizacji.
24
Urząd Gminy w Bełżcu, Decyzja Wojewody Zamojskiego z dnia 20.02.1997, Nr G.VI.7242-13/3/97.
25
M. B i e l e c k i, M. S k o r n i e w s k i, Ewolucja statusu prawnego wybranych..., s. 138.
26
Tamże, s. 138.
27
Urząd Gminy w Bełżcu, Akt Notarialny, umowa darowizny Nr 4744/03.
28
Szerzej na temat stanu prawnego cerkwi w Budyninie w: M. B i e l e c k i, M. S k o r n i e w s k i, Ewolucja statusu prawnego wybranych..., s. 139–141.
29
D. B l a z e j o w s k y j, dz. cyt., s. 119.
30
Decyzja PWRN w Lublinie z 2 listopada 1960 r. (Wz.II-13/46/60).
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Cerkiew pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Budyninie – obecnie kościół
rzymskokatolicki pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (fot. Marek Bielecki)

PPRN w Lubaczowie z 2 sierpnia 1961 r.
zostały znacjonalizowane nieruchomości
w Werchracie i Budyninie (budynki sakralne i ok. 9,00 ha gruntu)31, natomiast
decyzją PPRN w Hrubieszowie z 3 lutego
1961 r. przejęto majątek w Wasylowie
(cerkiew i 18,00 ha gruntów)32.
Przez całe lata pięćdziesiąte i sześćdziesiąte właścicielem cerkwi w Budyninie
był Skarb Państwa, a użytkownikiem
parafia w Machnówku33.
12 kwietnia 1966 r. decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków w Lublinie
cerkiew w Budyninie zostaje wpisana do
rejestru zabytków34.

Dzwonnica w Budyninie z 1887 r.
(fot. Marek Bielecki)

Decyzja PPRN w Lubaczowie z 20 grudnia 1960 r. (RL.V.Z/b/60/60).
Decyzja PPRN w Hrubieszowie z 3 lutego 1961 r. (Rep.V/Z-16/61).
33
M. B i e l e c k i, M. S k o r n i e w s k i, Ewolucja statusu prawnego wybranych..., s. 140.
34
Decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie – Delegatura w Zamościu (KL-V-7/37/66).
31
32
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12 czerwca 1985 r., na podstawie umowy sprzedaży, właścicielem nieruchomości rolnej staje się małżeństwo z Budynina35. 7 stycznia 1992 r.,
po uprzednim podziale działki rolnej, dochodzi do zbycia nieruchomości cerkiewnej na rzecz parafii rzymskokatolickiej w Machnówku36. Od
tego czasu do chwili obecnej właścicielem byłej cerkwi greckokatolickiej
w Budyninie jest parafia rzymskokatolicka w Machnówku.
– Cerkiew pw. Objawienia Bożego w Korczminie37
W dwudziestoleciu międzywojennym parafia greckokatolicka w Korczminie należała początkowo do dekanatu bełskiego, a następnie do dekanatu
uhnowkiego. Istniejąca cerkiew (najstarsza w powiecie tomaszowskim i całej
Lubelszczyźnie) została wzniesiona w 1658 r., należały do niej kościoły
filialne w Machnówku i Krzewicy38.
W latach 1947–1953 cerkiew w Korczminie pełniła funkcję kościoła filialnego parafii w Machnówku. Właścicielem nieruchomości nadal był Skarb
Państwa reprezentowany przez władze terenowe w Tomaszowie Lubelskim,
a „nieoficjalnym” użytkownikiem parafia w Machnówku. Po roku 1953 cerkiew w Korczminie w związku z odbudową kościoła w Machnówku coraz
rzadziej pełniła funkcje sakralne. Od pierwszej połowy lat pięćdziesiątych
XX w. cerkiew pozostaje opuszczona przez blisko 40 lat39.
Na mocy orzeczenia PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 17 maja 1964 r.
został znacjonalizowany majątek w Krzewicy (0,40 ha gruntów wraz z zabudowaniami) oraz w Korczminie (zabudowania i 67,16 ha gruntów)40.
21 października 1992 r. ruiny dawnej cerkwi w Korczminie zostały
wpisane do rejestru zabytków województwa zamojskiego41. 18 czerwca
2002 r. reprezentujące Skarb Państwa Starostwo Powiatowe w Tomaszowie
Lubelskim w drodze umowy darowizny zbyło nieruchomość sakralną na
rzecz parafii greckokatolickiej w Lublinie, która opiekuje się świątynią do
dnia dzisiejszego42.
– Cerkiew pw. św. Trójcy w Szczepiatynie
Pierwsze wzmianki o miejscowości Szczepiatyn pochodzą z 1462 r., kiedy
to jej właścicielami była rodzina Szczepańskich. W kolejnych latach pieczę
Akt Notarialny z 7 stycznia 1992 r. – archiwum Urzędu Gminy w Ulhówku.
M. B i e l e c k i, M. S k o r n i e w s k i, Ewolucja statusu prawnego wybranych..., s. 141.
37
Szerzej na temat cerkwi w Korczminie: M. B i e l e c k i, M. S k o r n i e w s k i, Ewolucja
statusu prawnego cerkwi w Korczminie, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, nr 14, 2011, s. 221–239.
38
D. B l a z e j o w s k y j, dz. cyt., s. 236.
39
M. B i e l e c k i, M. S k o r n i e w s k i, Ewolucja statusu prawnego cerkwi w Korczminie,
s. 234–235.
40
Orzeczenie PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 17 maja 1964 r. (RL.V-Z/5/61).
41
Decyzja WUOZ w Zamościu z 21 października 1992 r. (A./501).
42
Akt Notarialny z 4 lutego 2002 r. (Rep. A Nr 3782/2002) – archiwum Parafii Greckokatolickiej w Lublinie.
35
36
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Cerkiew pw. Objawienia Bożego w Korczminie (fot. Marek Bielecki)

nad majątkiem sprawowały rody Russianów, Podhoreckich i Hulimków.
Przed II wojną światową przeważała tu liczebnie ludność ukraińska,
która została wysiedlona do USRR i na tzw. ziemie odzyskane w latach
1945–194743. Świątynia pw. św. Trójcy została wybudowana w 1910 r., na
miejscu poprzedniej, z 1830 r. W okresie międzywojennym greckokatolicka
świątynia w Szczepiatynie była cerkwią filialną parafii w Korczowie w dekanacie uhnowskim. Kiedy w 1947 r. Ukraińcy opuścili te tereny, świątynię
użytkowała parafia rzymskokatolicka w Tarnoszynie. Grunty częściowo
pozostawiono we władaniu Kościoła, a w części przekazano rolnikom44.
Warto zauważyć, że rozdysponowanie gruntów dokonało się na podstawie
przepisów dekretu z 6 września o przeprowadzeniu reformy rolnej.
Państwo postanowiło znacjonalizować majątek po byłej parafii greckokatolickiej w Korczowie, w skład której wchodził Szczepiatyn, na mocy
decyzji PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 27 czerwca 1961 r.45. Akt ten
nie zmienił nic w stanie faktycznym. Świątynia i część gruntów, nie poG. R ą k o w s k i, Przewodnik. Polska egzotyczna, Piastów 1996, s. 313.
Rolnicy użytkowali 4,16 ha, Archiwum Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim – Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości (nieskatalogowane).
45
Decyzja PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 27 czerwca 1961 r. (RL.V-Z/5/61).
43
44
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Cerkiew pw. św. Trójcy w Szczepiatynie
– obecnie kościół rzymskokatolicki pw.
św. Trójcy (fot. Marek Bielecki)

Dzwonnica w Szczepiatynie z 1890 r.
(fot. Marek Bielecki)

siadając stosownego tytułu prawnego, nadal były w posiadaniu parafii
rzymskokatolickiej w Tarnoszynie46.
Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej (wtedy jeszcze w Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej) stworzyła możliwość uwłaszczenia dla kościelnych osób prawnych. W myśl art. 60 ust. 1 p. 1 nieruchomości lub ich części pozostające
w dniu wejścia w życie ustawy (23.05.1989) we władaniu kościelnych osób
prawnych stają się z mocy prawa ich własnością, jeżeli były własnością
diecezji, parafii, klasztorów lub innych instytucji greckokatolickich (unickich). 20 kwietnia 1991 r. parafia rzymskokatolicka w Tarnoszynie złożyła
do wojewody zamojskiego wniosek w sprawie stwierdzenia przejścia na jej
rzecz posiadanych nieruchomości47. Jak wynika z przeprowadzonych ustaleń, parafia rzymskokatolicka w Tarnoszynie została erygowana w 1895 r.
Wydzielona została z parafii rzymskokatolickiej w Uhnowie. Początkowo
została wyposażona w nieruchomości położone w miejscowości Tarnoszyn,
Ta forma użytkowania nieruchomości sakralnych przez Kościół rzymskokatolicki była
specyficzną formą posiadania. Swoistym niepisanym status quo, funkcjonującym wówczas
pomiędzy władzą państwową a Kościołem rzymskokatolickim. Patrz: Hrebenne i inne miejscowości.
47
Wniosek parafii rzymskokatolickiej w Tarnoszynie do wojewody wamojskiego z 20 kwietnia 1991 r. (L.dz. 32/1991) – Archiwum UW w Zamościu.
46
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o pow. 23 ha. Na jej terenie w parafii istniały w dniu złożenia wniosku
kościoły filialne byłych parafii greckokatolickich w Tarnoszynie – filia
parafii w Ulhówku oraz Szczepiatyn – filia parafii w Korczowie. Z tego
okresu pozostały dwie cerkwie pounickie: we wsi Tarnoszyn (obecnie
w Lublinie) i w Szczepiatynie – kościół filialny parafii Tarnoszyn. Istniały
także cmentarze – w Szczepiatynie (czynny) i w Tarnoszynie (nieczynny).
Na dzień 23 maja 1989 r. we władaniu parafii znajdowały się nieruchomości o pow. 6,65 ha48.
Szczegółowe rozmieszczenie nieruchomości przedstawiało się w następujący sposób:
• Tarnoszyn gm. Ulhówek – 4,74 ha pow. całkowitej, nr działek: 361
o pow. 0,34 ha, 867 o pow. 0,24 ha, 259 o pow. 0,21 ha, 492 o pow. 0,82 ha,
224 o pow. 0,28 ha, 349 o pow. 0,75 ha, 759 o pow. 2,09 ha,
• Szczepiatyn 1,92 ha pow. całkowitej, nr działek to 185 o pow. 0,72 ha,
41/1 o pow. 1,20 ha.
Na powyższe nieruchomości parafia nie posiadała tytułu własności
ze względu na brak odpowiednich dokumentów potwierdzających status
własności. Jak podkreślono w protokole, „granice działek są bezsprzeczne,
co wynika z oświadczenia ks. proboszcza”. Powyższe wynikało z procedury scalenia gruntów we wsi Tarnoszyn przeprowadzonego w latach
1958–1963. Na mocy decyzji PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 1 września
1964 r. parafia była uczestnikiem scalania49.Wtedy to ok. 18 ha należących
do parafii zostało rozdysponowane pomiędzy miejscowych rolników.
Decyzja stwierdzająca przejście na rzecz parafii rzymskokatolickiej własności wyszczególnionych nieruchomości została wydana przez Wojewodę
Zamojskiego 4 sierpnia 1991 r.50. Na jej mocy przeszły na własność parafii
byłe nieruchomości greckokatolickie w Szczepiatynie i Tarnoszynie.
8 listopada 1993 r. Muzeum Wsi Lubelskiej (MWL) wystąpiło z prośbą
do ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz wojewódzkiego
konserwatora zabytków w Zamościu o translokację cerkwi z Tarnoszyna
do Lublina, gdzie miała być przekazana parafii greckokatolickiej pw. św.
Jozafata w Lublinie51. Podobną prośbę wystosował również proboszcz tejże
parafii52. Ostatecznie cerkiew została przeniesiona do MWL w Lublinie
w 1994 r., na podstawie trójstronnej umowy pomiędzy parafią rzymsko48
Protokół sporządzony przez starszego inspektora w Wydz. GKiGG UW w Zamościu,
Archiwum UW w Zamościu.
49
Decyzja PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 1 września 1964 r. (Gk – IV-T/34/64).
50
Decyzja Wojewody Zamojskiego z 4 sierpnia 1991 r. (GKGG.V.6017/24/91).
51
Prośba Muzeum Wsi Lubelskiej do ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej oraz
wojewódzkiego konserwatora zabytków w Zamościu z 8 listopada 1993 r. (HKM-4/1/93) –
Archiwum WKZ w Zamościu.
52
Pismo proboszcza parafii greckokatolickiej w Lublinie ks. Stefana Batrucha do WKZ
w Zamościu z 20 lutego 1994 r., Archiwum WKZ w Zamościu.
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Kaplica cmentarna w Podlodowie z XIX w. (fot. Marek Bielecki)

Dzwonnica z 1938 r. na placu cerkiewnym w Machnówku (fot. Marek Bielecki)
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katolicką w Tarnoszynie, parafią greckokatolicką w Lublinie oraz MWL.
Uzgodniono w niej zobowiązanie rekonstrukcji obiektu według wyglądu
z lat 1906–1947, ze względu na dostępność materiałów archiwalnych,
a cmentarz przycerkiewny miał zostać zagospodarowany przez parafię
rzymskokatolicką z Tarnoszyna53.
Aktualnie na terenie gminy Ulhówek nie występują inne świątynie
greckokatolickie, jednakże parafie rzymskokatolickie i inne podmioty są
właścicielami nieruchomości, które w przeszłości stanowiły własność parafii i instytucji greckokatolickich, m.in.: parafii pw. Soboru Matki Bożej
w Dyniskach – użytkuje parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego
w Dyniskach Starych (dawna cerkiew z 1801 r., spłonęła w 1987 r.); parafii
pw. św. Borysa i Gleba w Rzeczycy – użytkuje parafia rzymskokatolicka
w Dyniskach Starych i parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Ulhówku;
parafii w Korczminie (kościół filialny pw. św. Michała w Machnówku)
– użytkuje parafia rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Królowej Polski
w Machnówku; parafii pw. św. Jerzego w Oserdowie – użytkuje parafia
rzymskokatolicka w Machnówku; parafii pw. św. Mikołaja w Ulhówku –
użytkuje parafia rzymskokatolicka w Ulhówku; parafii pw. Trzech Króli
w Korczminie (kościół filialny w Krzewicy) – przejął Skarb Państwa po
II wojnie światowej. Ponadto na cmentarzu w Rzeczycy kaplicę cmentarną
z XIX w. użytkuje parafia rzymskokatolicka w Ulhówku.
Gmina Lubycza Królewska
Na terenie gminy Lubycza Królewska zachowało się kilka obiektów
sakralnych, które w przeszłości stanowiły własność instytucji greckokatolickich. Ponadto istnieją również świątynie, aktualnie będące w posiadaniu
grekokatolików.
– Cerkiew pw. św. Mikołaja w Hrebennem54
W miejscowości Hrebenne istnieje jedyna w powiecie tomaszowskim
parafia greckokatolicka pw. św. Mikołaja.
Należała ona początkowo do dekanatu potelickiego, a następnie do
dekanatu rawskiego. Istniejący obiekt sakralny został wzniesiony w latach
1697–1700 i przeszedł renowację w 1882 r.55.
Właścicielem cerkwi do roku 1947 była parafia greckokatolicka
w Hrebennem. Po 1947 r. cerkiew jest użytkowana przez Kościół rzym53
Informacje na podstawie pisma z 7 lipca 1994 r. Państwowej Służby Ochrony Zabytków
Oddział w Lublinie do WKZ w Zamościu w sprawie narady dotyczącej translokacji cerkwi
z Tarnoszyna do MWL (w zał. ksero protokołu z narady) – WKZ-KE/VII/2/1281/94, Archiwum WKZ Zamość.
54
Szerzej na temat cerkwi w Hrebennem: M. B i e l e c k i, M. S k o r n i e w s k i, Ewolucja
statusu prawnego wybranych…, s. 141–145.
55
D. B l a z e j o w s k y j, dz. cyt., s. 188.
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Cerkiew pw. św. Mikołaja w Hrebennem (fot. Marek Bielecki)

skokatolicki i została włączona do parafii rzymskokatolickiej w Lubyczy
Królewskiej56.
Nacjonalizacja majątku parafialnego dokonała się na mocy dwóch decyzji
PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 27 czerwca 1961 r.57 i 15 stycznia 1965 r.58.
Na mocy pierwszej z nich przejęto nieruchomość cerkiewną w Siedliskach
wraz z 3,00 ha gruntów, zaś na mocy drugiej decyzji na Skarb Państwa
przeszły nieruchomości położone w Hrebennem i 2,07 ha gruntów.
Od roku 1960 cerkiew w Hrebennem jest kościołem filialnym parafii
w Siedliskach, która jest jej nieoficjalnym użytkownikiem59.
Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z 19 maja 1966 r., cerkiew w Hrebennem została wpisana do Rejestru Zabytków Województwa
Lubelskiego60. 27 marca 1987 r. wojewódzki konserwator zabytków
w Zamościu wpisał zaś ruchome dobra kultury znajdujące się w cerkwi
do Rejestru Zabytków61.
M. B i e l e c k i, M. S k o r n i e w s k i, Ewolucja statusu prawnego wybranych…, s. 142.
Decyzja PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 27 czerwca 1961 r. (RL.V-Z/5/61).
58
Decyzja PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 15 stycznia 1965 r. (RL. Wz/5/64).
59
M. B i e l e c k i, M. S k o r n i e w s k i, Ewolucja statusu prawnego wybranych…, s. 143.
60
Decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu,
Karta Obiektu Zabytkowego z 19 maja 1966 r. (Nr KL.V-7/52/66).
61
Decyzja Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu,
Karta Obiektu Zabytkowego z 27 marca 1987 r. (Nr KL 334/5330/9/87).
56
57
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W latach 1965–1984 wierni
obrządku bizantyjsko-ukraińskiego objęci byli opieką
duszpasterską duchownych,
którzy dojeżdżali z Warszawy
i Przemyśla62.
Po roku 1989 i związanych z nim przemianach dla
wiernych obrządku greckokatolickiego nastąpiła możliwość prawnego odzyskania cerkwi w Hrebennem.
14 kwietnia 1991 r. biskup
przemyski obrządku bizantyjsko-ukraińskiego Jan Martyniak swym dekretem reaktywuje parafię greckokatolicką
w Hrebennem63.
15 maja 1991 r. archieparchia przemysko-warszawska zwróciła się z wnioskiem
Dzwonnica w Hrebennem z XVIII w.
do wojewody zamojskiego
(fot. Marek Bielecki)
o stwierdzenie przejścia prawa własności nieruchomości cerkiewnej na parafię greckokatolicką
w Hrebennem64. 18 października 1991 r. wojewoda zamojski w swojej
decyzji postanowił przyznać parafii greckokatolickiej w Hrebennem prawo
do własności nieruchomości o pow. 2,11 ha, oznaczonej w ewidencji obrębu
Hrebenne nr 18165. Na mocy powyższej decyzji, cerkiew w Hrebennem
stała się z powrotem własnością Kościoła greckokatolickiego.
– Cerkiew pw. św. Paraksewii w Korniach
Przed II wojną światową wieś zamieszkiwała niemal w całości ludność
pochodzenia ukraińskiego. W wyniku wysiedleń do USRR oraz Akcji „Wisła”
niemal wszyscy jej mieszkańcy zostali deportowani na ziemie zachodnie.
Cerkiew w Korniach pw. św. Paraksewii była cerkwią filialną parafii greckokatolickiej w Machnowie w dekanacie uhnowskim. Istniejąca świątynia
została wybudowana w 1910 r., w miejsce poprzedniej z 1776 r. Po roku
1947 cerkiew została przejęta w użytkowanie przez Kościół rzymskokato62
63

nem.

64
65

D. B l a z e j o w s k y j, dz. cyt., s. 188.
Dekret z 14 kwietnia 1991 r. Nr 97a/91 – archiwum parafii greckokatolickiej w HrebenParafia greckokatolicka w Hrebennem. Wniosek z 15 maja 1991 r.
Decyzja wojewody zamojskiego z 18 października 1991 r. (GK.GG.V.6017/32/91).
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Cerkiew pw. św. Paraksewii w Korniach
– obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Paraksewii (fot. Marek Bielecki)

Dzwonnica w Korniach z XVIII w.
66
67

licki. Do roku 1951 należała do parafii
w Uhnowie. Obecnie jest w posiadaniu
(status prawny własności) parafii rzymskokatolickiej w Siedliskach.
Decyzja nacjonalizująca majątek została wydana 15 stycznia 1965 r. przez
PPRN w Tomaszowie Lubelskim 66.
Po wejściu w życie ustawy z 17 maja
1989 r. o stosunku państwa do Kościoła
katolickiego w RP 7 lutego 1991 r.
parafia w Siedliskach złożyła wniosek
uwłaszczeniowy67, a decyzja wojewody
zamojskiego o przejściu na jej rzecz
nieruchomości o powierchni 0,18 ha
zabudowanej budynkiem cerkwi została

Decyzja PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 15 stycznia 1965 r. (Nr RL. Wz/5/65).
L.dz. 18/91, Archiwum UW Zamość.
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Ruiny cerkwi pw. św. Paraksewii w Kniaziach (fot. Marek Bielecki)

wydana 29 marca 1991 r.68. Na działce znajduje się również dzwonnica
z XVIII w., wpisana przez WKZ w Zamościu do rejestru zabytków 5 czerwca 1992 r. pod numerem A/497. 8 września 2011 r. LWKZ w Lublinie
zawiadomił parafię o nowym numerze rejestru A/160169. Sama cerkiew
na chwilę obecną nie figuruje w rejestrze zabytków.
– Cerkiew pw. św. Paraksewii Lubycza-Kniazie
Do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie ruiny cerkwi, niemniej
jednak warto poświęcić temu obiektowi kilka uwag. Świątynia została
wybudowana w 1785 r. i należała początkowo do dekanatu potelickiego,
a po I wojnie światowej – rawskiego. Do parafii należała również cerkiew
w Lubyczy Kameralnej, która nie zachowała się do dnia dzisiejszego70.
W roku 1946 użytkowanie (brak statusu prawnego) nad obiektem
przejęła parafia rzymskokatolicka w Lubyczy Królewskiej71. 22 grudnia
Decyzja wojewody zamojskiego z 29 marca 1991 r. (GKGG.V.6017/16/91).
Protokół sporządzony przez starszego inspektora w Wydz. GKiGG UW w Zamościu.
Zob. Archiwum UW w Zamościu.
70
D. B l a z e j o w s k y j, dz. cyt., s. 290.
71
Protokół z 22 marca 1991 r. sporządzony przez UW w Zamościu, AUW w Zamościu,
teczka „Kościoły i związki wyznaniowe”.
68
69
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Dzwonnica w Kniaziach z 1754 r. (fot. Marek Bielecki)

Cmentarz greckokatolicki w Kniaziach, XVIII/XIX w. (fot. Marek Bielecki)
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1960 r. PWRN w Lublinie orzekło, że istnienie parafii stało się bezprzedmiotowe wskutek przesiedlenia do ZSRR osób objętych jej działalnością72.
Nacjonalizacja majątku dokonywała się na podstawie dwóch decyzji PPRN
w Tomaszowie Lubelskim. Pierwsza została wydana 27 czerwca 1961 r.
Na jej podstawie przejęto 10 ha gruntów wraz z zabudowaniami73. Druga
została wydana 17 maja 1962 r., a na jej podstawie w ręce państwa dostało
się 25 ha z budynkami74.
Na początku lat dziewięćdziesiątych parafia rzymskokatolicka w Lubyczy
Królewskiej złożyła wniosek o uwłaszczenie majątku po byłych parafiach
greckokatolickich, w tym po parafii pw. św. Paraksewii w Kniaziach.
Wielkość działek oszacowano na 4,97 ha75. Stosowna decyzja wojewody
zamojskiego została wydana 18 września 1990 r.76.
W chwili obecnej świątynia ulega dewastacji i niszczeje, natomiast
do rejestru zabytków wpisano cmentarz greckokatolicki „Stary” z XVIII/
XIX w.77 oraz dzwonnicę przeniesioną z Teniatysk, wybudowaną w 1754 r.78.
– Cerkiew pw. św. Mikołaja w Siedliskach
Podobnie jak przed II wojną światową, tak i dzisiaj świątynia w Siedliskach
stanowi kościół filialny parafii w Hrebennem. Zanim jednak ponownie weszła w struktury Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego,
upłynęło kilkadziesiąt lat.
Cerkiew murowana z 1901 r. zbudowana została przez księcia Pawła
Sapiehę na miejscu poprzedniej, drewnianej. Od roku 1947 użytkował
ją Kościół rzymskokatolicki jako punkt katechetyczny. Decyzją PPRN
w Tomaszowie Lubelskim z 27 czerwca 1961 r. została finalnie przejęta przez
Skarb Państwa. W uzasadnieniu zaznaczono, że Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Lublinie w orzeczeniu z 20 grudnia 1960 r.79 uznało,
że istnienie parafii stało się bezprzedmiotowe wskutek przesiedlenia do
ZSRR osób objętych działalnością tej parafii80.
Kościół greckokatolicki na bazie odwilży w latach 1965–1984 organizował dla pozostałych w miejscowości wyznawców opiekę duszpasterską.

72
Nr Wz.II-13/115/60, Arch. Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.
73
Decyzja PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 27 czerwca 1961 r. (RL.V-Z/5/61).
74
Decyzja PPRN w Tomaszowie Lubelskim z 17 maja 1962 r. (RL.V-Z/5/61) – archiwum
autora.
75
AUW w Zamościu, teczka „Kościoły i związki wyznaniowe”.
76
Decyzja wojewody zamojskiego z 18 września 1990 r. (GKGG.V.750/35/90).
77
Decyzja LWKZ w Lublinie z 21 grudnia 2007 r. – A/837.
78
Decyzja WKZ w Zamościu z 5 czerwca 1992 r – A/499.
79
Nz.II-13/104/60.
80
Rl.V-Z/5/61.

193

M. Bielecki

Rocznik Tomaszowski 5

Cerkiew pw. św. Mikołaja w Siedliskach (fot. Marek Bielecki)

Odwiedzali ich księża dojeżdżający z Przemyśla i Warszawy, a od 1984 r.
regularnie odprawiały się nabożeństwa w obrządku greckokatolickim81.
7 lutego 1991 r. władająca cerkwią parafia rzymskokatolicka pw. MB
Nieustającej Pomocy (obecnie – Narodzenia Najświętszej Maryi Panny)
w Siedliskach złożyła wniosek o stwierdzenie przejścia z mocy prawa
własności nieruchomości, w tym zabudowanej obiektem sakralnym82. Jak
wynika z protokołu UW w Zamościu, proboszcz parafii rzymskokatolickiej
na dzień składania wniosku nie był zainteresowany świątynią i dzwonnicą
po parafii greckokatolickiej, tylko istniejącym cmentarzem83.
Na mocy decyzji wojewody zamojskiego z 29 marca 1991 r., stwierdzono przejście na rzecz parafii rzymskokatolickiej w Siedliskach pw. MB
Nieustającej Pomocy nieruchomości o powierchni ogólnej 3,73 ha położonych na terenie następujących miejscowości:
• Mosty Małe – dz. nr 2 o pow. 0,60 ha;
D. B l a z e j o w s k y j, dz. cyt., s. 189.
L.dz. 18/91, Archiwum UW Zamość.
83
Protokół starszego inspektora Wydz. GKiGG UW w Zamościu z 22 marca 1991 r., Archiwum UW w Zamościu.
81
82
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Dzwonnica z 1831 r. w Siedliskach
(fot. Marek Bielecki)

Kapliczka z figurą św. Mikołaja
w Siedliskach (fot. Marek Bielecki)

• Kornie – dz. nr 12 o pow. 0,18 ha;
• Hrebenne dz. nr 76 o pow. 1,25 ha;
• Siedliska dz. nr 344 o pow. 1,15 ha, 372 o pow. 0,55 ha84.
Na działkach tych usytuowane są m.in. cmentarze grzebalne położone
we wsiach: Mosty Małe, Hrebenne i Siedliska; obiekty sakralne i budynki
towarzyszące w: Korniach (kaplica), Siedliskach (kościół parafialny z plebanią i budynkiem gospodarczym). Decyzja wojewody nie uregulowała
statusu prawnego świątyni greckokatolickiej w Siedliskach. 17 czerwca
1998 r. wojewódzki konserwator zabytków w Zamościu zwrócił się z prośbą
do Wydziału Geodezji Kartografii i Katastru UW w Zamościu o ustalenie
prawnego właściciela działki geodezyjnej w Siedliskach85, a następnie UW
w Zamościu przekazał to pismo UR w Tomaszowie Lubelskim86. Z pisma,
jakie wystosował 23 czerwca 1998 r. WKZ do Zarządu Głównego TONZ
w Warszawie, wynika, że zabytkowy Zespół Cerkwi pw. św. Mikołaja Bpa
jest własnością Skarbu Państwa, którym administruje UR w Tomaszowie
Lubelskim – korespondencja ta dotyczyła wyrażania zgody na remont
obiektu. WKZ uznał, że może ją wydać na wniosek prawnego właściciela
lub administratora obiektu, którym był wówczas UR w Tomaszowie Lub.
84
85
86

GKGG.V.6017/16/91.
IN-4006/125/98.
GGG.7410-4/40/98 – 19 czerwca 1998 r.
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Komisja Opieki nad Zabytkami powinna porozumieć się z UR w Tomaszowie
Lubelskim i uzgodnić wspólne stanowisko. Jeżeli TONZ zdecyduje się na
remont, to powinno wystąpić do WKZ w Zamościu z  prośbą o uzyskanie
pozwolenia, załączając do wniosku pisemne upoważnienie Kierownika UR
w Tomaszowie Lubelskim87.
5 maja 1999 r. „Grupa Inicjatywna” remontu cerkwi w Siedliskach
wysłała do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim pismo informujące, że uzyskała akceptację proboszczów parafii rzymskokatolickiej
i ukraińsko-bizantyjskiej w Hrebennem. Ponadto grupa po załatwieniu formalności prawnych miała przekształcić się w Społeczny Komitet Remontu
Cerkwi w Siedliskach88. 14 lipca 1999 r. arcybiskup archieparchii przemysko-warszawskiej wystosował do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie
Lubelskim prośbę o przekazanie cerkwi w Siedliskach89.
Proces przekazania obiektu grekokatolikom mógł zostać sfinalizowany
w ciągu kilku miesięcy. 11 października 1999 r. zostaje wydana zgoda
wojewody lubelskiego, skierowana do starosty powiatu tomaszowskiego,
na dokonanie darowizny cerkwi na rzecz Kurii Metropolitarnej Obrządku
Greckokatolickiego90, a 29 lutego 2000 r. został sporządzony stosowny akt
notarialny. Na jego mocy przeniesiono w drodze darowizny nieruchomości położone w Siedliskach gm. Lubycza Królewska – działki nr 180
o pow. 14 a zabudowanej budynkiem cerkiewnym i dzwonnicą, objętych
KW 61658. W akcie notarialnym stwierdzono, że w związku z dokonaną
kradzieżą darowizna nie obejmuje ikony i obrazu. W umowie darowizny
określono, że jej cel ma charakter publiczno-sakralny. Starosta oświadczył,
że jednocześnie nakłada na Archidiecezję obowiązek remontu budynków
usytuowanych na nieruchomości. Wartość darowizny oszacowano na
15 tys. zł91. 13 listopada 2003 r. LWKZ w Lublinie podjął decyzję o wpisaniu
murowanej cerkwi greckokatolickiej, filialnej, św. Mikołaja w Siedliskach
do rejestru zabytków pod numerem A/2392. Wcześniej, bo 4 lipca 1992 r.,
WKZ w Zamościu podjął decyzję o wpisaniu do rejestru zabytków drewnianej dzwonnicy słupowo-ramowej z 1831 r. zlokalizowanej na cmentarzu
cerkiewnym – A/49893.

87
88
89
90
91
92
93

IN 4006/125/98.
Archiwum WKZ w Lublinie – Oddział Zamość.
L.dz. 205/VII/99.
GKN.GT.7227/16/99.
Repertorium 932/2000 z 29.02.2000.
KD/4402/228/4504.03.
L.dz. D-4000/2/92.
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Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Machnowie Starym – obecnie kościół
rzymskokatolicki pw. Narodzenia NMP (fot. Marek Bielecki)

– Cerkiew pw. Narodzenia NMP w Machnowie Starym
Przed wojną Machów Stary leżał w powiecie Rawa Ruska – dekanat
uhnowski. Istniejąca świątynia pw. Narodzenia Najświętszej Panny została
wybudowana w latach 1892–1900. Cerkiew filialna mieściła się w Korniach94.
Machnów Stary został spalony przez oddział UPA 18 sierpnia 1947 r.,
ale cerkiew szczęśliwie ocalała. W wyniku wysiedleń związanych z Akcją
„Wisła”, budynek świątyni użytkuje Kościół rzymskokatolicki, początkowo
parafia w Uhnowie, a po 1951 r. nieruchomość nieoficjalnie użytkuje parafia
w Lubyczy Królewskiej95. Na mocy decyzji Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej (PPRN) w Tomaszowie Lubelskim z 15 stycznia 1965 r. państwo znacjonalizowało budynek cerkiewny wraz z 4 ha gruntu96. Od roku
1976 cerkiew w Machnowie Starym pełniła funkcję kościoła parafialnego,
do momentu pobudowania w 1982 r. świątyni w Machnowie Nowym. Na
mocy ustawy z 17 maja 1989 r. o stosunku państwa do Kościoła katolic94
95
96

D. B l a z e j o w s k y j, dz. cyt., s. 314.
http://www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafia,163 (dostęp: 1 III 2013).
RL.V-Z/5/61.
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kiego świątynia przeszła na własność parafii pw. św. św. Piotra i Pawła
w Machnowie Nowym i taki stan prawny istnieje w chwili obecnej.
– Cerkiew pw. Świętego Krzyża w Żurawcach
Pierwsze wzmianki o miejscowości Żurawce pochodzą z końca XIV w.
Wieś na początku XX w. zamieszkana była głównie przez Ukraińców.
Świątynia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego została wybudowana
w 1912 r.97. 4 grudnia 1947 r., po wysiedleniu w latach 1944–1947 miejscowej ludności ukraińskiej do USRR i na „ziemie odzyskane”, cerkiew
„funkcjonowała” jako kościół filialny parafii rzymskokatolickiej w Lubyczy
Królewskiej. Na mocy decyzji PWRN w Lublinie z 20 maja 1959 r. 98
uznano, że działalność nieistniejącej parafii greckokatolickiej stała się
bezprzedmiotowa, a skutkiem tego było orzeczenie PPRN w Tomaszowie
Lubelskim z 17 maja 1962 r., które nacjonalizowało majątek po byłej parafii
greckokatolickiej99. Nieruchomość znajdowała się w użytkowaniu parafii
w Lubyczy Królewskiej w dniu wejścia życie ustawy o stosunku państwa
do Kościoła katolickiego w RP, w związku z czym 11 sierpnia 1990 r.
został złożony przez nią wniosek do wojewody zamojskiego w sprawie
przejścia na jej rzecz własności cerkwi wraz z gruntami o powierchni
2,71 ha100. Uwłaszczenie dokonało się na mocy decyzji wojewody zamojskiego z 18 września 1990 r.101. Z protokołu, który sporządzono w UW
w Zamościu, wynika, że parafia władała m.in.: dz. nr 236 o pow. 0,44 ha
(cmentarz greckokatolicki), dz. nr 278 o pow. 1,07 ha (kościół i cmentarz)
i dz. nr 496 o pow. 1,20 ha (łąka i pastwisko)102. Wraz z erygowaniem
13 czerwca 1997 r. parafii rzymskokatolickiej w Żurawcach własność cerkwi
przeszła na jej rzecz103. Cerkiew w Żurawcach została wpisana do rejestru
zabytków 3 lipca 2008 r.104, natomiast wyposażenie ruchome świątyni
– 12 listopada 1987 r.105.
Na terenie gminy Lubycza Królewska istnieją obecnie jedynie wskazane świątynie. Należy jednak pamiętać, że istniało tu więcej parafii
greckokatolickich ze swoimi obiektami kultu, które nie przetrwały do
D. B l a z e j o w s k y j, dz. cyt., s. 585–586.
R.L./V/Z/15/54/59.
99
RL.V/Z/5/61.
100
L.dz. 58/90.
101
GKGG.V.750/35/90.
102
Protokół sporządzony przez starszego inspektora Wydz. GKGG w Zamościu z 12 września 1990 r., Arch. UW Zamość.
103
http://www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafia,167 (dostęp: 1 III 2013).
104
Decyzja LWKZ w Lublinie o wpisaniu kościoła parafialnego pod wez. Krzyża Świętego
(dawna cerkiew greckokatolicka), działka nr 278, wraz z otoczeniem, tj. działką 278. Nr A/867
– KD/4401/283/2672/2008.
105
Decyzja WKZ w Zamościu w sprawie wpisania ruchomego wyposażenia kościoła/
cerkwi do rejestru zabytków B/103 – KL/533/23/87/1-17.
97
98
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Status prawny cerkwi należących do greckokatolickiej...

Cerkiew pw. Świętego Krzyża w Żurawcach (fot. Marek Bielecki)

dnia dzisiejszego. Należy wskazać następujące cerkwie: pw. św. Mikołaja
w Wierzbicy – zbudowana w 1886 r., rozebrana w 1992 r.; pw. św. Jana
Ewangelisty w Nowosiółkach Przednich – zniszczona po 1947 r.; pw.
Soboru Narodzenia NMP w Nowosiółkach Kardynalskich – zniszczona
po 1947 r.; pw. św. Dymitra w Teniatyskach – zawaliła się w 1991 r.; pw.
św. Pokrowy w Mostach Małych – spłonęła w 1944 r.
PODSUMOWANIE
Wydarzenia, które miały miejsce w czasie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu, w relacjach między narodami polskim i ukraińskim spowodowały, że funkcjonujące od wieków parafie greckokatolickie
z dnia na dzień przestały istnieć. Majątek po kościelnych osobach prawnych
rozdysponowywany był pomiędzy różne podmioty. Były to m.in. osoby
fizyczne, Kościoły i związki wyznaniowe oraz w szczególności jednostki
reprezentujące Skarb Państwa.
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Na terenie powiatu tomaszowskiego pozostało do dzisiaj kilka obiektów, których status własności przynależy do różnych instytucji. Kościół
rzymskokatolicki dysponuje obiektami w Budyninie, Kniaziach, Korniach
i Szczepiatynie, Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego włada
świątyniami w Korczminie, Hrebennem i Siedliskach. Natomiast cerkiew
w Bełżcu jest własnością lokalnej gminy. Większość spośród wymienionych
obiektów wpisana jest do rejestru zabytków, co sprawia, że obok waloru
sakralnego mają również istotne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego
i narodowego.

ABSTRACT
Marek Bielecki
LEGAL STATUS OF EASTERN-RITE/BYZANTINE-UKRAINIAN/CATHOLIC
CHURCHES IN THE TERRITORY OF THE POVIAT
OF TOMASZÓW LUBELSKI
The present paper deals with the legal status of Eastern-rite Catholic churches located in
the poviat of Tomaszów Lubelski. The author portrays the present situation from the angle of
the legal status of Eastern-rite/Byzantine-Ukrainian/Orthodox Church in Poland. The Provinces of Lubelskie and Podkarpackie are the only places where one can still find a significant
number of buildings that used to belong to the Eastern-rite Catholic Church. After World
War II these buildings became the property or were used by different business entities, e.g.
State Farms, Agricultural Production Facilities, individuals, Roman Catholic Church or Polish
Autocephalous Orthodox Church. Since the Act of 17th May, 1989 Of the relation between the State
and the Catholic Church in People’s Republic of Poland came into force, there has been a chance
of bringing these facilities back into the hands of initial owners.
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Szkolnictwo powszechne w okresie międzywojennym...

Robert Czyż
Tomaszów Lubelski

SZKOLNICTWO POWSZECHNE
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM
NA TERENIE POWIATU TOMASZOWSKIEGO
Szkoły na terenie powiatu tomaszowskiego istniały już w pierwszej połowie XIX w. Jeszcze wcześniej, bo w XVIII w., istniała szkoła w Tomaszowie.
Rozwój szkolnictwa elementarnego nastąpił po powstaniu styczniowym1.
Wypada podzielić zdanie nieżyjącego już tomaszowskiego regionalisty
Mirosława Piotrowskiego, który twierdził:
W większych miejscowościach powiatu na przełomie wieków zaczęły powstawać szkoły
rosyjskie z myślą o ludności prawosławnej. Tworzono je w ramach planowych akcji „depolonizacji” i „dekatolizacji” prowadzonych ze szczególnym nasileniem na ziemiach uznawanych
za rdzennie ruskie2.

Między innymi w tym celu w 1912 r. utworzono gubernię chełmską
z powiatem tomaszowskim. Odsetek niekatolików pod względem wyznawanej religii w powiecie był znaczny3. W tych szkołach nauczycielem
obowiązkowo był Rosjanin, który miał ukończone rosyjskie seminarium
nauczycielskie. Pracował w ciężkich warunkach lokalowych i za pensję
wynoszącą od 200 do ponad 400 rubli rocznie, co powodowało duży ruch
personalny4. Ewa i Józef Niedźwiedziowie, opracowując dzieje poszczególZob. więcej: R. K u c h a, Oświata elementarna w Królestwie Polskim, Lublin 1982.
Materiały do nauki historii regionalnej, wydano w ramach realizacji projektu „Katalog zabytków,
postaci i tradycji Ziemi Tomaszowskiej” finansowanej przez Fundację S. Batorego, wybór, oprac.
M. Piotrowski, Tomaszów Lubelski, s. 61. Do I wojny światowej liczba szkół elementarnych
w powiecie wzrosła do 55, przy czym bardzo szybko rozwinęła się sieć szkół przycerkiewnych,
których w 1908 r. było 96. Łącznie więc w powiecie istniało 151 placówek szkolnych, w których uczyło się 7514 uczniów. Zob. więcej: A. K o p r u k o w n i a k, W okresie kształtowania się
kapitalizmu 1864–1918, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, red. T. Mencel, t. 1, Lublin 1974, s. 694–695.
3
W 1921 r. na terenie powiatu mieszkało 21 613 prawosławnych, najwięcej w gminach:
Poturzyn – 3376, Czerkasy – 3360, Kotlice – 2349, Tyszowce – 1889 i Pasieki – 1550. Najmniej
w gminie Krynice – 99 i mieście Tomaszowie – 385. „Ziemia Tomaszowska” nr 10, 1922,
s. 14–15.
4
Nauczycielami były osoby wyznania prawosławnego, na interesującym nas terenie często
pochodzące z guberni lubelskiej, jednak jak podają w swych pracach E. i J. Niedźwiedziowie
dużym uproszczeniem jest twierdzenie, że byli Rosjanami, chociaż część z nich z różnych
1
2
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nych gmin powiatu, dokonali analizy rosyjskojęzycznej „Pamjatnoj Kniżki
Ljublinskoj Guberni”, która ukazywała się jako oficjalny organ rządu
guberni lubelskiej w formie rocznika w latach 1870–1912. Znajdujemy
tam m.in. sieć szkół i nazwiska pracujących nauczycieli. Przed I wojną
światową w Rachaniach uczył P. Rafalski, po nim W. Szokalewicz i w końcu T. Kasztelan. W sąsiedniej Pawłówce nauczycielem był W. Radzicki
(1904–1905), w Wożuczynie w 1904 r. J. Bogdanowicz, a w 1914 r.
A. Matyniewicz. W szkole rosyjskiej w Krynicach – W. Zelenko, po nim
M. Partacz, w Źwiartowie – A. Samochwałow, w Dzierążni W. Swiekły
i A. Romaniuk. Na terenie gminy Tyszowce w Czermnie uczył A. Sahajko,
po nim J. Lebiedycz, w Mikulinie – I. Ostalczuk, w Perespie przed I wojną
światową uczyli: G. Frankowski, K. Ronkowski, K. Jurczuk, K. Sernowa
i S. Plis5. W niektórych miejscowościach (np. Łaszczów, Wożuczyn) dzieci mogły uczyć się po polsku. I tak w Wożuczynie nauka odbywała się
w ochronce umieszczonej w jednym z pomieszczeń dwunastaka dworskiego.
Było w niej pięć oddziałów. Ochronkę założył i utrzymywał właściciel wsi
Józef Wydżga, a opiekowała się nią jego córka Anna Gerlicz6. W Tomaszowie
istniała miejska dwuklasowa szkoła elementarna.
Jednocześnie wzmogła się walka społeczeństwa powiatu tomaszowskiego
o polską szkołę. W sierpniu 1906 r. w Tomaszowie odbył się zjazd z udziałem ok. 1000 osób. Uczestniczyło w nim ziemiaństwo, duchowieństwo,
mieszkańcy miasta i okoliczni chłopi. Omawiano m.in. sprawę otwarcia
szkół z językiem polskim jako wykładowym. Uczynił to Zarząd Główny
Towarzystwa „Światło”, na wniosek działającego tutaj, które prowadziło
bardzo aktywną działalność i dysponowało nawet pewnymi funduszami na ten cel. Sprzeciw władz gubernialnych nie pozwolił na realizację
tego zamiaru7. Działo się to w czasie rewolucji, którą carat jeszcze zdołał
przyczyn się z Rosją utożsamiała. W czasie I wojny światowej liczna grupa nauczycieli prawosławnych zaczęła uważać się za Ukraińców (np. uczący w Źwiartowie Bazyli Zakrzewski).
Jeżeli chodzi o wykształcenie, to mężczyźni w większości byli absolwentami rządowych seminariów nauczycielskich, kobiety miały zazwyczaj ukończone gimnazjum. Chociaż zdarzało
się, że na omawianym terenie pracowały absolwentki tzw. szkoły maryjskiej w Chełmie.
5
J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, B. T y p e k, Dzieje miejscowości gminy Rachanie,
Rachanie 2013, s. 93, 75; J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, U. N o w a k o w s k a, Dzieje
miejscowości gminy Krynice, Krynice 2013, s. 95, 138; B. T y p e k, Wożuczyn, Wożuczyn 2013,
s. 153; 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, s. 69. W dziejach miejscowości gminy
Tyszowce ci sami autorzy wymieniają przed wybuchem I wojny nauczycieli: Zofia Sochacka (Czartowczyk), Antoni Sahajko i Józef Lebiedycz (Czermno). Zob. 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, s. 30, 42, 52, 60.
6
B. T y p e k, Wożuczyn, s. 153.
7
W. R o m a n o w s k i, Działalność Lubelskiego Towarzystwa „Światło” na polu szkolnictwa
elementarnego, „Rozprawy z Dziejów Oświaty”, t. 3, 1960, s. 180–181.
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opanować, czyniąc tylko nieznaczne ustępstwa wobec ludności polskiej8.
W czasie I wojny jedyna szkoła powszechna w Tomaszowie prowadziła
naukę w pięciu klasach, a uczęszczało do niej 405 uczniów, których uczyło
ośmiu nauczycieli9. Dopiero sytuacja polityczna w czasie I wojny światowej i odzyskanie niepodległości stworzyły podatny grunt dla rozwoju
szkolnictwa10.
W Tomaszowskiem
szkolnictwo polskie
zaczęło się odradzać
w 1915 r. wraz z opuszczeniem powiatu przez
Rosjan. W ciągu niespełna
dwóch miesięcy do końca
roku w większych wsiach
powstało 90 szkół11. Było Pieczątka austriackich władz okupacyjnych. Źródło:
to znaczące osiągnięcie, Archiwum Państwowe w Zamościu, Inspektorat Szkolny
w Tomaszowie Lub. (1916–1954), sygn. 446, k. 65
biorąc pod uwagę prawie
zupełny brak budynków szkolnych (spalone bądź zajęte przez różne okupacyjne posterunki)12, a nade wszystko niedostatek nauczycieli, podręczników i środków finansowych. Udało się to osiągnąć, jak pisał na łamach
„Ziemi Tomaszowskiej” społecznik i właściciel majątku w Korhyniach
Kazimierz Ligowski „dzięki zapałowi całej ludności, która entuzjastycznie
odnosiła się do stworzenia polskich szkół powszechnych. Gdy następnie kierownictwo nad szkołami przejął okupant austriacki, rozbudzony
zapał ludzi do spraw szkolnych znalazł sobie inne ujście. Administracja
austriacka zabiegała o przychylność Polaków, co skrzętnie zostało
wykorzystane”.
W październiku 1915 r. w Tomaszowie zawiązał się Komitet Ratunkowy
z sekcją oświatową. Od początku działał energicznie i wymiernie za sprawą
Na Lubelszczyźnie powstało 9 gimnazjów rządowych i 6 prywatnych oraz więcej szkół
powszechnych. Zob. więcej: D. S z e w c z u k, Chełmska Dyrekcja Naukowa 1870–1914, Lublin
2012.
9
Statystyka Polska, GUS, t. 1, Warszawa 1919, s. 40.
10
Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011,
s. 358.
11
„Ziemia Tomaszowska” nr 20, 1922, s. 6–9.
12
W wyniku działań wojennych w 1915 r. szkoła w Źwiartowie wraz z całą wsią została
spalona, taki sam los spotkał szkołę w Rachaniach, która została najprawdopodobniej podpalona
przez Rosjan. Swoistym wyjątkiem była drewniana, szalowana, kryta gontem szkoła w Podlodowie z jedną salą lekcyjną i mieszkaniem dla nauczyciela. W wyniku działań wojennych
podczas I wojny światowej prawie cała wieś uległa spaleniu. Ocalało tylko kilka budynków,
w tym budynek szkolny, w którym późną jesienią 1918 r. zaczęła funkcjonować polska szkoła. Zob. 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…, s. 69.
8
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Kazimierza Ligowskiego13, ks. Feliksa Franka (proboszcza z Rachań)14, Pawła
Mazurkiewicza15, Bolesława Kaczorowskiego, Wincentego Kosztowskiego,
Feliksa Frąckiewicza (dzierżawcę folwarku w Wieprzowie), ks. Antoniego
Kotyłły, Władysława Wydżgi, Zbigniewa Witkowskiego i Władysława
Markowskiego16. Byli oni inicjatorami powołania Komitetu Organizacyjnego
przyszłego Gimnazjum, co stało się faktem w maju 1917 r.17.
W wyniku ofensywy państw centralnych, trwającej od maja do sierpnia
1915 r., powiat znalazł się we władaniu austro-węgierskim. Ustawa generała
gubernatora Ericha von Dilleza z końca października 1915 r. całkowicie
podporządkowała oświatę władzy cywilnej, którą reprezentował inspektor
szkolny. Dało to możliwość organizowania szkół z językiem polskim jako
wykładowym. Największym mankamentem powstających szkół był brak
zabezpieczenia finansowego. W 40% koszty utrzymania ponosiły gminy.
W latach 1916–1917 przeprowadzono dalsze zmiany. Powołano Komisję
Przejściową, która przekazała od października 1917 r. oświatę polskim
inspektoratom okręgowym. Działały przy nich Rady Szkolne Okręgowe,
sprawujące nadzór nad szkołami elementarnymi. Na szczeblu gmin odpowiadały im Dozory Szkolne, czuwające nad rozwojem szkolnictwa,
sprawowaniem nadzoru, układaniem projektu budżetu i pilnowaniem jego
wykonania. O szkołę pod względem gospodarczym dbała Opieka Szkolna18.
W roku 1916 nauka odbywała się już w języku polskim i lekcje prowadzili
polscy nauczyciele. Przytoczmy kilka przykładów. W Rachaniach polska
szkoła powstała pod koniec 1915 r. Od początku borykała się z ogromnymi
trudnościami lokalowymi. Naukę prowadzono w wynajętych izbach, m.in.
13
W Kronice Gimnazjum zanotowano: „Dnia 4 marca 1919 r. młodzież wystosowała
p. K. Ligowskiemu założycielowi Gimnazjum i Bursy gimnazjalnej, hojnemu opiekunowi
uczniów, członkowi honorowemu Bratniej Pomocy w dniu Jego Święta Patrona najserdeczniejsze życzenia składane przez wdzięczną młodzież gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim”.
Podpisali wszyscy uczniowie i uczennice zakładu. Był wybitnym i postępowym działaczem.
Na cele społeczne przeznaczył ze swego liczącego 515 ha majątku w Korhyniach 20 ha dla
szkoły rolniczej w Jarczowie. Tomaszów, którego był burmistrzem, zawdzięczał mu wydźwignięcie z zaniedbania gospodarczego i kulturalnego. W opinii przełożonych był „jednostką
o dużych kwalifikacjach i szerokiej inicjatywie, czynnie zaangażowaną niemal we wszystkich
poważniejszych instytucjach społecznych działających na terenie powiatu i świadomą swej
pierwszoplanowej pozycji, jaką zajmował w miejscowym społeczeństwie”. Zmarł w 1939 r.
Zob. A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 2010, s. 84.
14
Urodził się 25 maja 1880 r. w Warszawie, Seminarium Duchowne ukończył w Lublinie. Był jednym z pierwszych czterech osób, które na rzecz organizującego się gimnazjum
ofiarowały 1000 koron. Za: A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski…, s. 139; Archiwum Państwowe
w Zamościu (dalej: APZ), Inspektorat Szkolny w Tomaszowie Lubelskim (1916–1954) (dalej:
ISTL), sygn. 180, k. 1–4.
15
24 kwietnia 1917 r. wybrany do 8-osobowej Rady Przybocznej miasta Tomaszowa, 3 lipca
1927 r. został wybrany na radnego miejskiego z ramienia Związku Ludowo-Narodowego.
16
W 1917 r. był jednym z trzech ławników miejskich.
17
Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, s. 392–395.
18
W. G r u n e r, Tarnawatka, Tarnawatka 2011, s. 177.
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u Antoniego Czuchaja, Jana Furmańczuka, Szymona Giergiela, Szymona
Kozyry i Wojciecha Rajtaka. Pierwszą polską nauczycielką była Stefania
Bosak, ucząca do 1917 r. Po niej mianowano Józefę Turkułównę, która
prawdopodobnie nie zdążyła rozpocząć pracy albo uczyła bardzo krótko,
bo zmarła 31 grudnia 1917 r. Od roku 1918 w Rachaniach działała szkoła
pięcioklasowa, której kierownikiem do 1922 r. był Jan Świder. W latach
1922–1935 kierował nią Filip Wójtowicz19. W niedalekiej Pawłówce zorganizowano szkołę powszechną najniższego szczebla, w której pracował
jeden nauczyciel. Początkowo mieściła się ona w drewnianym, wynajętym
od Aleksandra Żdana budynku. Trudne warunki lokalowe i mieszkaniowe
sprawiły, że nauczyciele często się zmieniali. Pierwszą polską nauczycielką
była Janina Michalska, która uczyła do 1918 r. Jej następczynią została
Eugenia Karpińska (1919–1920). Do szkoły uczęszczało ok. 45 dzieci20.
W Krynicach jednoklasowa szkoła polska powstała we wrześniu 1916 r.,
pierwszą nauczycielką została Felicja Wolf, pracująca tutaj do 1918 r. Przez
kolejny rok uczyła Kazimiera Przestrzelska. W roku 1919 podniesiono stopień organizacyjny szkoły do dwuklasowej. W okresie międzywojennym
kierownikami byli: Edmund Fuchs (1919–1923)21, Józef Sidorski (1923–1929),
Aleksander Szubert (1929–1934) i Eugeniusz Kołomyjec (1934–1943). W tym
czasie w szkole pracowało co najmniej 39 nauczycieli22. Szkoła w Krynicach
19
Nauczycielami byli: Jan Sosiński (1918), Helena Krzywonosiuk (1918–1919), Kazimierz
Chmielewski (1923–1929), Jadwiga Chmielewska (1925–1929), Władysław Rozenblat, Zofia
Ziemiańska (od 1929), Bolesław Mikulski (1930–1931), Gabriel Mazurkiewicz (1931), Grzymisława Węda (1930) i Stefan Polański (od 1938). Zob. J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź,
B. T y p e k, Dzieje miejscowości gminy Rachanie…, s. 94.
20
Tamże, s. 74.
21
Ur. w 1895 r. w Majdanie Sopockim, uczył się w prywatnej szkole w Zwierzyńcu,
którą ukończył w 1910 r. i wstąpił do prywatnego seminarium nauczycielskiego w Warszawie. W czasie I wojny światowej przerwał naukę, gdyż nie uzyskał przepustki na wyjazd do
Warszawy (mieszkał na terenie zaboru austriackiego). Naukę dokończył w 1917 r. W niepodległej Polsce był nauczycielem w Tyszowcach i Śniatyczach. W 1919 r. został kierownikiem
szkoły w Krynicach (1919–1923), następnie na własną prośbę przeniósł się do siedmioklasowej
szkoły w Komarowie. W 1925 r. zdał egzamin i został przyjęty na Państwowy Wyższy Kurs
Pedagogiczny w Lublinie. Zob. APZ, ISTL, sygn. 173, k. 1 i n.
22
Udało się ustalić nazwiska nauczycieli: Jadwiga Fuchs (1919–1924), Franciszek Wild
(1920–1924), Aleksander Koczałkowski (1921–1922), Teofil Matejko (1923–1927), Jan Batalia
(1927–1928), Helena Głowacka (1927–1929), Helena Witter-Matejko (1926–1927), Maria Okolicz
(1927–1929), Piotr Cygan (1924–1925), Bronisława Święcicka (1924–1930), Michał Komisarczuk
(1927–1930), Aleksander i Natalia Szubertowie (1927–1930), Andrzej Niedbała (1930–1931),
Wacław Bałka (1928–1929), Eugeniusz Kadler (1930–1931), Czesław Kupa (1930–1931), Andrzej
Piłat (1929–1930), Stanisław Matyjasek (1929–1933), Zofia Kołodzińska (1928–1929), Ludwik
Podgórski (1929–1930), Helena Podgórska (1931–1935), Henryk Wichowski (1931–1934), Jerzy
Szcześniewski (1933–1934), Janina i Eugeniusz Kołymyjec (1934–1942), Stanisław Jaremczuk (1934–1936), Wacław Mróz (1934–1935), Olga Hryniewicz (1935–1936), Jan Czerkaniuk
(1935–1936), Maria Gąsiorowska (1936–1937), Wanda Sobczykowa (1936–1939), Teresa Łaskowska (1935–1943), Aleksander Czerwinie (1936–1937), Tadeusz Niedziałkowski (1937–1943),
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cały czas podnosiła swój stopień organizacyjny, w 1933 r. stając się pełną
siedmioklasową szkołą powszechną23.
Jerzy Lewczyński z Rachań24, rozpoczynający edukację pod koniec lat
dwudziestych XX w., wspominał:
Pamiętam z domowych rozmów, że ówczesne nauczycielstwo pochodziło z pobliskiej
Galicji, gdzie istniał system edukacji w języku polskim, co pozwoliło im zająć miejsca nauczycielskie w zaborze rosyjskim. Budziło to niechęć regionalną, oczywiście na tle materialnym25.

Zdobycie wykształcenia i zostanie nauczycielem wymagało dużo
samozaparcia. Pracujący w Grodysławicach Adolf Rachoń, aby móc się
kształcić, zaciągnął pożyczkę u swojego szwagra pod notarialny zastaw
2 mórg pola i należnej mu części osady włościańskiej26.
Pierwsi nauczyciele pochodzili z Galicji. Stefania Matjaszek (ur.
w 1899 r. w Rawie Ruskiej) ukończyła czteroklasową szkołę wydziałową
żeńską w Krakowie. Od 1 sierpnia 1916 r. została zatrudniona w szkole
w Perespie27. Przy zatrudnianiu każdego nauczyciela władze zawiadamiały
właściwy urząd gminy:
Panu Wójtowi gminy w Kotlicach udziela się do wiadomości z poleceniem, aby mianowaną
nauczycielkę wprowadził razem z sołtysem wsi Perespa w urzędowanie, oddał jej budynek
szkolny i akta oraz doniósł o tym bezzwłocznie.

Po kilku miesiącach niezadowolona nauczycielka wystosowała do
austriackiej c.k. Komendy Obwodowej w Tomaszowie pismo, w którym
prosiła o przeniesienie do innej szkoły, gdyż w tutejszej było bardzo zimno i nie można było ani mieszkać, ani prowadzić zajęć. Pracę rozpoczęła
także Maria Anna Ostrowska (ur. 23.06.1894 r. w Tarnopolu). Maturę zdała
w 1914 r. we Lwowie, gdzie przez kolejny rok pracowała. W roku 1916
rozporządzeniem austriackich władz okupacyjnych mianowana została
nauczycielką jednoklasowej szkoły elementarnej w Majdanie Małym (gm.
Tarnawatka) z płacą 900, dodatkiem doraźnym 400 koron i mieszkaniem
w naturze. Z dniem 1 września 1918 r. przeszła do pracy w dwuklasowej
Alina Kępińska (1937–1938), Eleonora Turska (1937–1938), Maria Cichocka (1938–1940). Zob.
J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, U. N o w a k o w s k a, Dzieje miejscowości gminy Krynice…, s. 95–96.
23
Tamże, s. 95–97.
24
Jerzy Lewczyński (1924–2014), syn zamordowanego przez hitlerowców sekretarza
gminy w Rachaniach Lucjana Lewczyńskiego. Z zawodu był artystą fotografikiem. Po wojnie
zamieszkał w Gliwicach, ale do końca utrzymywał żywy kontakt z mieszkańcami Rachań.
25
B. W l a ź, Szkoła podstawowa w Rachaniach w l. 1930–1996. Praca magisterska napisana
pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Kołbuka na KUL, Filia Wydziału Nauk Społecznych w Stalowej Woli, Stalowa Wola 1998, s. 33.
26
APZ, ISTL, sygn. 379, k. 8.
27
Wchodziła w skład gminy Kotlice i administracyjnie należała do powiatu tomaszowskiego.
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Pismo okupacyjnych władz austriackich kierujące Kazimierę Żytnią do pracy w szkole
w Tarnawatce. Źródło: APZ, ISTL, sygn. 335, k. 11

szkole w sąsiednim Majdanie Wielkim, by po roku przejść do szkoły powszechnej w Tomaszowie Lubelskim28.
W czasie I wojny światowej na ziemi tomaszowskiej zjawiła się rodowita lwowianka Kazimiera Maria Żytnia29. W roku 1916 rozpoczęła pracę
w Tarnawatce. Choroba płuc uniemożliwiła jej wykonywanie zawodu przez
trzy kolejne lata. 25 grudnia 1917 r. poślubiła Wacława Mysakowskiego,
wieloletniego sekretarza, a później wójta gminy w Tarnawatce. W roku 1917,
będąc nauczycielką w Tarnawatce, została delegowana do Pańkowa, gdzie
uczyła do stycznia 1919 r., po czym wróciła do 2 kl. szkoły w Tarnawatce
i pracowała do 1927 r. W tym roku z uwagi na zły stan zdrowia ostatecznie
rozstała się z zawodem30.
W czasie trwania I wojny światowej w Tomaszowskie ze Lwowa przyjechały siostry Oryszkiewiczówne. Najstarsza, Helena, w 1916 r. została
nauczycielką w jednoklasowej szkole ludowej w Łykoszynie. W roku 1920
dołączyły do niej dwie młodsze siostry: Stefania (ur. 1897) podjęła pracę
w Wólce Śniatyckiej, a Józefa (ur. 1900) w Steniatynie31.
Nie tylko w Galicji, ale i w pozostałych dwóch zaborach nauczyciele
zobowiązani byli składać dwa egzaminy, z których jeden zamykał naukę
APZ, ISTL, sygn. 313, 361.
Urodziła się 26 listopada 1896 r. we Lwowie, c. Franciszka i Marii z Dymnickich małżonków Żytnich, narodowości polskiej i wyznania rzymskokatolickiego. Ukończyła trzyklasową szkołę wydziałową sióstr Benedyktynek we Lwowie. W latach 1911–1914 była uczennicą
Państwowego Żeńskiego Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie, gdzie w 1915 r. otrzymała
świadectwo maturalne. Matka dwojga dzieci: Jerzego (ur. 14 III 1919) i Barbary (ur. 29 VIII
1923). Zob. APZ, ISTL, sygn. 335, k. 1–2 i n.
30
Tamże.
31
APZ, ISTL, sygn. 352, 353, 354. Na początku lat dwudziestych XX w. przeniosły się do
różnych szkół na terenie powiatu biłgorajskiego. Ukończyły Gimnazjum Żeńskie we Lwowie,
w młodym wieku zostały pełnymi sierotami.
28
29

207

R. Czyż

Rocznik Tomaszowski 5

w seminarium, a drugi odbywał
się po przepracowaniu określonej
liczby lat pracy i miał charakter
praktyczny. Należy nadmienić,
że przed złożeniem egzaminu
dojrzałości należało przedłożyć
świadectwo moralności32.
Nauczyciele składali także
rotę przysięgi w brzmieniu:
Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, iż na powierzonym mi stanowisku
urzędowym przyczyniać się będę w mym
zakresie działania ze wszystkich sił do
ugruntowania wolności, niepodległości
i potęgi RP, której zawsze wiernie służyć
będę, wszystkich obywateli kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa
strzec będę pilnie i sumiennie, polecenia
mych przełożonych wykonywać dokładnie,
a tajemnicy urzędowej dochowam. Tak
mi Panie Boże dopomóż33.

Świadectwo moralności Jadwigi Tymoszczyk,

W ogólniku Warszawskiego wydane przez Magistrat Królewskiego Wolnego
Kuratorium Okręgu Szkolnego, Miasta Sokala 1.08.1916 r. Źródło: APZ, ISTL,
sygn. 443, k. 12
pod który podlegało do 1925 r.
woj. lubelskie, kładziono nacisk na bezstronność i apolityczność nauczycieli:
Szkoła, której powierzają dzieci wszyscy obywatele, bez względu na przynależność do
stronnictw politycznych nie może być pod żadnym pozorem wciągnięta w wir walk politycz32
Protokół z przebiegu egzaminu K. Mysakowskiej brzmi następująco: „Komisja egzaminacyjna dla nauczycieli szkół ludowych pospolitych we Lwowie (L.60/1918) powołana do
oceny p. Mysakowskiej Kazimiery, która ukończyła seminarium nauczycielskie żeńskie we
Lwowie i jako eksternistka otrzymała dnia 13 października 1915 r. świadectwo dojrzałości
z odznaczeniem do pełnienia obowiązków tymczasowej nauczycielki w szkołach ludowych
pospolitych z językiem wykładowym polskim i ruskim. Odrobiwszy praktykę w szkole ludowej w Tarnawatce w Królestwie Polskim w latach 1916–1918, zdała w miesiącu październiku
1918 r. przed podpisaną komisją egzamin nauczycielski do szkół ludowych pospolitych. Według
świadectwa z dnia 13.10.1915 r. jest kandydatką uzdolnioną do udzielania nauki robót ręcznych
kobiecych w szkołach ludowych pospolitych. Na podstawie tego egzaminu komisja uznaje
panią uzdolnioną bardzo dobrze do samodzielnego sprawowania urzędu nauczycielskiego
w szkołach ludowych pospolitych z językiem wykładowym polskim. Również Komisja uznaje
p. Mysakowską na podstawie złożonego egzaminu bardzo dobrze uzdolnioną do uczenia języka ruskiego, dobrze uzdolnioną do uczenia języka niemieckiego jako przedmiotu naukowego
w szkołach ludowych pospolitych z językiem polskim, jako wykładowym. Egzamin z religii
wskazał, że jest dobrze uzdolniona do zastępowania nauczyciela religii swego wyznania.
W prowadzeniu gier i zabaw bardzo dobrze uzdolniona. Lwów dn. 14 października 1918 r.”.
Zob. APZ, ISTL, sygn. 335, k. 48–49.
33
APZ, ISTL, sygn. 472, s. 49.
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nych, ale i sami nauczyciele, którzy należą do różnych partii politycznych, powierzając im
swoje dzieci, muszą stać na straży kapłańskiego stanowiska i nie mogą dopuścić, aby z okazji
walki wyborczej ucierpiało choćby w najmniejszym stopniu to zaufanie, jakie mają rodzice do
nauczycieli i wychowawców młodego pokolenia34.

W sierpniu 1925 r. utworzono okręg szkolny w Lublinie. Rozległe
kompetencje kuratora określała Ustawa z dnia 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych. Inspektoraty oświaty były znaczącym
uzupełnieniem organizacyjnym struktury kuratorium. Zakres ich działalności określało m.in. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 4 lipca 1933 r.
o organizacji obwodowych władz szkolnych, które dzieliło okręgi szkolne
na obwody szkolne. Na czele obwodu stał inspektor szkolny. Podlegał on
bezpośrednio kuratorowi okręgu szkolnego. Inspektor był w obwodzie
szkolnym władzą pierwszej instancji w zakresie organizacji, kierownictwa,
nadzoru pedagogicznego i administracyjnego nad publicznym szkolnictwem powszechnym35. W latach trzydziestych pod nadzorem Kuratora
Okręgu Szkolnego Lubelskiego były 44 gimnazja (państwowe i prywatne),
11 seminariów nauczycielskich, 66 szkół zawodowych oraz ponad 2 tys.
szkół powszechnych36.
Co kilka lat władze oświatowe poddawały ocenie pracę nauczyciela.
W roku 1921 inspektorzy szkolni J. B. Szado, J. Mucha i M. Bednarski
wydali następującą opinię wspomnianej już M. A. Ostrowskiej:
Pilność niewielka, zdolności nikłe. Metoda pracy dość poprawna. Wyniki na ogół dostateczne. Zachowanie się w stosunku do grona pedagogicznego nie zawsze poprawne.

W tym czasie wytknięto jej zaniedbywanie obowiązków służbowych
i ukarano karą porządkową za spóźnianie się na lekcje37. Pod względem
wyznania zdecydowana większość nauczycieli była wyznania rzymskokatolickiego, przy czym nie było to regułą. Kierownik dużej szkoły
w Rachaniach Filip Wójtowicz był grekokatolikiem, kierownik szkoły
w Źwiartowie – Bazyli Zakrzewski był wyznania prawosławnego. Ten
ostatni, urodzony w Rzeplinie w 1894 r. jako syn rolnika, ukończył tam
szkołę ludową, następnie pobierał nauki w dwuklasowej szkole cerkiewno-parafialnej przy klasztorze św. Onufrego w Jabłecznej, którą w 1913 r.
ukończył. Został nauczycielem szkoły rosyjskiej w Borkach k. Biłgoraja,
a następnie w Honiatyczach. W latach 1915–1919 służył w armii rosyjskiej. Po
„Ziemia Tomaszowska”, nr 12, 1922, s. 10–11.
90 lat Kuratorium Oświaty w Lublinie, s. 5, 8, 9, www. kuratorium.lublin.pl (dostęp 15 I 2016).
36
Zob. więcej: K. T r z e b i a t o w s k i, Szkolnictwo powszechne w Polsce w latach 1918–1932,
Wrocław 1970; P. Mazur, Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy lokalnej 1918–1939, Lublin
2004.
37
APZ, ISTL, sygn. 313, k. 1, 2, 6, sygn. 361, k. 4, 6. Cały czas jej płaca rosła, w Majdanie
Wielkim zarabiała 2250 koron, w szkole w Tomaszowie zasadnicza płaca wynosiła 2700, dodatek 540 i pozostałe dodatki 570.
34
35
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powrocie do cywila wstąpił do Państwowego Seminarium Nauczycielskiego
we Lwowie, które w 1922 r. ukończył, uzyskując nauczycielskie świadectwo dojrzałości. Przez trzy lata był nauczycielem w Kraczewie. W 1925 r.
został przeniesiony na kierownika dwuklasowej szkoły powszechnej do
Źwiartowa. W 1927 r. złożył egzamin kwalifikacyjny w Krakowie. W następnym roku starał się o przyjęcie na Wyższy Kurs Nauczycielski, jednak
otrzymał negatywną opinię Inspektora Szkolnego F. Tomosa:
Nauczyciel pilny, pracowity, o dostatecznych rezultatach pracy. Pracuje dość wydatnie
w kierunku oświatowym, jednakże uwydatnia przynależność i sympatie rusińskie. Za czasów
zaborczych denuncjował nauczycielki przed władzami rosyjskimi za to, że tajnie uczyły języka
polskiego38.

W roku szkolnym 1921/1922 na terenie powiatu było 114 szkół powszechnych, z których tylko jedna siedmioklasowa. Pracowało w nich 221
nauczycieli, wśród nich tylko 139 posiadało odpowiednie przygotowanie
do wykonywania zawodu. Obowiązkiem szkolnym objęto blisko 13,5 tys.
dzieci. Statystycznie ujmując, na jednego nauczyciela przypadało 61 uczniów.
Bardzo źle przedstawiała się baza lokalowa, która w okresie międzywojennym uległa daleko niezadowalającej poprawie. Był to jeden z powodów
tego, że na początku lat trzydziestych XX w. liczba szkół powszechnych
w powiecie zmniejszyła się do 9939. Na podstawie akt znajdujących się
w zamojskim archiwum ewidencja nauczycieli na terenie powiatu tomaszowskiego w latach 1922–1924 obejmuje 226 nazwisk40.
U zarania niepodległości większość szkół mieściła się w wynajętych
budynkach. Na terenie gminy Tarnawatka dzieci z Huty uczyły się w izbie
udostępnionej przez Ignacego Oktabę. W Niemirówku na potrzeby szkolne wynajmowano izby i mieszkanie dla nauczyciela u miejscowych gospodarzy. Wkrótce po odzyskaniu niepodległości w Hucie Tarnawackiej
szkołę wybudowano dzięki inicjatywie społecznej oraz pomocy materialnej
hr. Władysława Tyszkiewicza, który ofiarował plac i materiał budowlany41.
Konieczność zapewnienia lokali szkole była głównym problemem,
przed którym stanęła Rada Szkolna Powiatowa. Na posiedzeniu 13 czerwca 1922 r. zatwierdziła ona budowę szkół w Łaszczowie, Gródku, Hucie
Dzierążyńskiej, Podhorcach, Jezierni, Poturzynie, Tyszowcach, Zubowicach,
Telatynie, Szarowoli, Zielonym, Siemierzu i Rachaniach. W większości
przypadków decydowano się na wynajem, np. na posiedzeniu 4 listopaAPZ, ISTL, sygn. 476, k. 11–12.
„Ziemia Tomaszowska”, nr 2, 1922, s. 31–32; „Statystyka Polski”, Seria B, z. 20, Warszawa
1933, s. 21.
40
APZ, ISTL, sygn. 4, k. 1–72.
41
Kronika Szkolna w Niemirówku. Przechowywana w Zespole Szkół i Przedszkola w Tarnawatce, s. 2, Kronika Szkolna w Hucie Tarnawackiej nr 12 (prowadzona do roku szkolnego
1966/1967). Przechowywana w Szkole Podstawowej w Hucie Tarnawackiej, s. 5.
38
39
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da zatwierdzono m.in.
umowy wynajmu lokali
szkolnych w gminach
powiatu tomaszowskiego.
Braki lokalowe starano
się rozwiązywać w różny
sposób. Na tym samym
posiedzeniu zgodnie
z uchwałą Rady Gminy
w Tyszowcach uchwalono, by przenieść budynek
dla szkoły z Klątw do
Czartowca. W Nabrożu
szkoła znalazła swoje
lokum w budynku zajPoświadczenie obywatelstwa dla Zofii Huk, nauczycielki mowanym do 1915 r.
w Szarowoli. Źródło: APZ, ISTL, sygn. 217, k. 45
przez miejscowego popa.
W Pukarzowie zajęcia odbywały się w pomieszczeniach wynajmowanych
u gospodarzy. Dopiero 25 września 1938 r. zawiązano Komitet Budowy
Szkoły i na ten cel opodatkowano się po 1 zł od morgi pola oraz zaoferowano bezpłatną pomoc przy budowie. Do realizacji przedsięwzięcia
nie doszło ze względu na wybuch wojny. Jeszcze gorsza była sytuacja
lokalowa w pobliskiej Wólce Pukarzowskiej, gdzie w 1916 r. powstała
polska szkoła znajdująca się w budynku drewnianym zakupionym od
hr. Szeptyckiego. W roku 1928 ze względu na pogarszający się stan
techniczny budynku szkołę zamknięto. W roku 1935 szkołę na powrót
reaktywowano w budynku wynajętym od Andrzeja Kłosa42. Na terenie
gminy Tyszowce w Czartowcu jednoklasowa rosyjska szkoła elementarna
powstała jeszcze w latach osiemdziesiątych XIX w. W roku 1912 lekcje
odbywały się w prywatnym domu. Tak było do 1923 r., gdy, jak wspomniano wcześniej, zakupiono stary drewniany budynek z przeznaczeniem
na szkołę. W Czermnie drewniany budynek szkolny o jednej sali lekcyjnej
i mieszkaniu dla nauczyciela zbudowano w 1913 r. W Kazimierówce szkoła
powstała w 1922 r. i mieściła się w prywatnych izbach. W roku 1925 zbudowano we wsi szkołę drewnianą z zakupionego we dworze ośmioraka.
W Perespie murowany budynek wybudowano za czasów carskich (1910),
mieściła się w nim szkoła jeszcze kilkanaście lat po zakończeniu II wojny
światowej43.
42
„Ziemia Tomaszowska”, nr 5, 1922, s. 12; 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…, s. 57, 72, 78.
43
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…, s. 31, 42, 43, 60.
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W roku 1922 funkcjonował Powiatowy Komitet Budowy Szkół
Powszechnych pod przewodnictwem ks. Emila Frankego. Jego członkami
byli: dr Władysław Sulkowski, Mikołaj Bednarski, Teodor Kulczycki, Józef
Koralewicz, Jan Mierzwa. Komitet uchwalił, że w składzie komitetów
budowy szkół obligatoryjnie znajdą się: wójt gminy, delegat Rady Gminy,
delegat Gminnego Dozoru Szkolnego44, reprezentant wsi, opiekun główny budowanej szkoły i kierownik istniejącej szkoły. Szybko przystąpiono
do działania i pod koniec 1922 r. powołano pierwsze komitety budowy
m.in. w Szarowoli45, Siemierzu, Krynicach i Rachaniach46. Wójt gminy
Wojciech Samulak został przewodniczącym budowy szkoły w Krynicach,
sekretarz gminy Andrzej Warmiński przewodniczył komitetowi budowy
w Rachaniach47. Gminy na budowę szkół mogły starać się o zasiłek i niskoprocentową pożyczkę rządową48.
W roku 1925 zbudowano drewniany parterowy budynek w Źwiartowie,
w 1935 r. w Polanówce, gdzie mieściła się jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela49. W tym samym roku rozpoczęto budowę stojącej do
dzisiaj szkoły murowanej w Wożuczynie. Dwumorgową działkę i materiał
budowlany przekazał Tytus Wydżga, ówczesny właściciel wsi. Budowę
44
W 1922 r. członkami Dozoru Szkolnego w Tarnawatce byli m.in. Ignacy Oktaba
i W. Mysłakowski. Ze strony nauczycieli: kierownik szkoły w Łuszczaczu – Edward Witkowski i Mieczysław Bradel. W Rachaniach: K. Denys i A. Warmiński oraz P. Kolpanowicz
i P. Wójtowicz (nauczyciele). W Krynicach: Lipczyński i J. Mierzwa oraz K. Orłowski i F. Wild
(nauczyciele). „Ziemia Tomaszowska”, nr 12, 1922, s. 4–5; nr 17, 1922, s. 4.
45
W kronice szkolnej zapisano: „W 1904 r. istniała szkoła przycerkiewna. Szarowolskie
dzieci uczyły się tylko w porze zimowej, gdyż latem większość musiała pomagać rodzicom
w prowadzeniu gospodarstwa. Koniec i początek roku szkolnego były umowne, mianowicie
czas rozpoczęcia nauki wyznaczał koniec pasienia krów, rok szkolny kończył się, gdy rozpoczynano pasienie bydła. W tym czasie było to obowiązkiem dzieci. W 1915 r. z powodu działań
wojennych naukę przerwano. Została wznowiona pod koniec 1917 r., gdy powstała szkoła
polska czterooddziałowa z jednym nauczycielem. W pierwszych latach niepodległości został
zatrudniony drugi nauczyciel. Do roku 1923 szkoła nie posiadała własnego lokum i nauka
odbywała się w wynajętych izbach. Dopiero w 1923 r. oddano do użytku nowy drewniany,
parterowy budynek szkoły, w którym były dwie duże sale lekcyjne i mieszkanie kierownika,
przy czym kuchnia służyła jednocześnie za pokój nauczycielski. Budynek służył mieszkańcom
wsi aż do k. lat 80-tych XX w., przy czym bardzo szybko okazało się, że jest zdecydowanie za
mały i nadal wynajmowano pomieszczenia gromadzkie bądź u gospodarzy”. Kronika Szkoły
Podstawowej w Szarowoli, odpis w zbiorach autora. Oryginał znajduje się w Zespole Szkół
Publicznych im. Papieża Jana Pawła II w Szarowoli.
46
„Ziemia Tomaszowska”, nr 11, 1922, s. 2; nr 14, 1922, s. 4; nr 16, 1922, s. 11.
47
Tamże, nr 18, 1922, s. 3; nr 19, 1922, s. 9.
48
Tamże, nr 8, s. 7–8. Przedrukowane jest rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego z 26.06.1922 r., wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Spraw
Wewnętrznych, w przedmiocie udzielenia gminom pożyczek ze Skarbu Państwa na budowę
lub przebudowę publicznych szkół powszechnych i domów mieszkalnych dla nauczycieli.
49
J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, U. N o w a k o w s k a, Dzieje miejscowości gminy
Krynice…, s. 138, 115.
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Projektowana szkoła w Jezierni (1928). Źródło: APZ, Akta miasta Tomaszowa Lub.
(1892–1950), sygn. 204

nadzorował jego szwagier Jan Gerlicz. W roku 1939 budynek został przykryty dachem, dalsze prace wykończeniowe przerwał wybuch wojny50.
W latach 1935–1938 wybudowano nową murowaną szkołę w Łaszczowie51.
Wydział Powiatowy ze starostą na czele na posiedzeniu 7 lutego 1922 r.
zatwierdził zaproponowane przez Rady Gmin i Zebrania Gminne budżety
szkolne i gmin.
Tabela 1. Budżety gmin pow. tomaszowskiego w 1922 r. (wybór)52
Lp.

Gmina

Budżet w markach polskich
gminny

szkolny

razem

1

Krynice

17 772 479

69 675 000

86 847 479

2

Majdan Górny

19 218 124

66 653 800

85 771 924

3

Pasieki

15 814 070

61 262 800

77 076 870

4

Rachanie

23 583 078

60 807 168

84 389 246

5

Tarnawatka

20 185 331

71 034 800

81 220 131

Źródło: „Ziemia Tomaszowska” nr 21, 1922, s. 12.
B. T y p e k, Wożuczyn, s. 154.
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…, s. 47.
52
„Ziemia Tomaszowska”, nr 21, 1922, s. 1–2.
50
51
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W roku 1922 podczas wizytacji kanonicznej w Tomaszowie bp diecezji
lubelskiej Marian L. Fulman podkreślał, że w wychowaniu dzieci dominujące są trzy czynniki ściśle ze sobą powiązane: dom – szkoła – kościół.
Jak pisał redaktor „Ziemi Tomaszowskiej”:
[…] należy wierzyć, że w naszym powiecie te słowa głęboko zapadną w pamięci i że
włościanie będą posyłać swoje dzieci do szkoły regularniej niż dotychczas53.

Duża była w tym rola Dozoru Szkolnego,
który nie zawsze wywiązywał się z nałożonych
na niego zadań. 6 czerwca 1922 r. kwestia ta
wywołała ożywioną dyskusję podczas zjazdu
powiatowego prezesów i sekretarzy dozorów
szkolnych. Największe emocje budziło ustalenie zasad respektowania ustawy o obowiązku
szkolnym. Kolejni mówcy podkreślali, że trzeba
przestrzegać jej zapisów, ale także uświadamiać
i pouczać rodziców niezdających sobie sprawy,
jakie jest znaczenie szkoły w życiu dziecka54.
W sierpniu 1922 r. Wydział Wykonawczy Pieczęć Inspektora Szkolnego
Rady Szkolnej Powiatowej zakupił podręczniki Okręgu Tomaszowskiego. Źródło: APZ, ISTL, sygn. 472, k. 43
dla biednych dzieci za 500 tys. mkp. Pieniądze
55
na ten cel przekazał sejmik powiatowy . Jesienią 1922 r. Wydział rozesłał
kilka ogólników do Gminnych Dozorów Szkolnych dotyczących m.in.
pomocy najuboższym dzieciom, wyglądu budynków szkolnych i regularnego uczęszczania dzieci do szkoły56. Poruszono także kwestie zorganizowania drużyn harcerskich, roli wycieczek szkolnych w rozwoju dziecka
Tamże, nr 4, 1922, s. 4.
Tamże.
55
„Ziemia Tomaszowska”, nr 9, 1922, s. 5.
56
W kwestii dotyczącej pomocy najuboższym dzieciom zauważono, że: „W krajach kulturalnych dzieci uczęszczające do szkoły, choć zupełnie pozbawione były środków do życia,
są staraniem gminy zawsze czysto i ciepło odziane, nakarmione i zaopatrzone we wszystkie
przybory szkolne”. Dalej w ogólniku nr 422 (z 2 września 1922 r.) czytamy: „Szkoły zewnątrz
i klasy wewnątrz winny świadczyć swym wyglądem o wysokiej kulturze społeczeństwa i być
dla dzieci miejscem pobytu oddziałowującym uszlachetniająco na ich uczucia i myśli. Dzieci
powinny uczęszczać do szkoły regularnie, niezmuszane do tego karami i postrachem, lecz
siłą przemożną dobra, cnoty i wyższej kultury promieniującą z każdej, dobrze prowadzonej
szkoły”. Ogólnik nr 693 zachęcał, aby w każdej gminie zorganizować drużynę harcerską.
Stwierdzano, że „Ogólnie znaną jest działalność Związku Harcerstwa Polskiego pozostającego
pod kierownictwem tak wypróbowanego obywatela i patrioty, jakim jest generał Józef Haller”,
„Ziemia Tomaszowska”, nr 14, 1922, s. 4–7, 8–9. Wizytator szkół powszechnych Kazimierz
Juszczakowski (Lublin) opracował broszurę o obowiązku szkolnym z przeznaczeniem dla
Dozorów Szkolnych, Rad Szkolnych i kierowników szkół, która była rozprowadzana wśród
zainteresowanych na terenie m.in. powiatu tomaszowskiego, „Ziemia Tomaszowska”, nr 2,
1923, s. 15–16.
53
54
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oraz upowszechnienia rzemiosła wśród młodzieży szkolnej. Szczególnie
interesująco przedstawiała się ta ostatnia kwestia. Zgodnie z wytycznymi
każda szkoła powinna uprawiać co najmniej jedno rzemiosło prowadzone
przez nauczyciela lub wynajętego rzemieślnika w wymiarze dwóch godzin
dziennie. Zadaniem Dozoru Szkolnego było urządzenie choćby najbardziej
prymitywnego warsztatu57.
W roku 1922 prezesami i sekretarzami gminnych Dozorów Szkolnych
byli: Kradyna i Kleszcz (Jarczów), Janiszewski i Markgaf (Czerkasy),
Taczanowski i Trypka (Kotlice), Hass i Fuchs (Krynice), Miller i Kryk
(Poturzyn), Kielar i Sygnarska (Pasieki), Sierlaczka i Gancarz (Telatyn),
Oktaba i Stangenberg (Tarnawatka) oraz sekretarz Obalek reprezentujący gminę Majdan Górny. Przewodniczącym Powiatowej Rady Szkolnej
w Tomaszowie był ks. kan. Julian Bogutyn, a inspektorem szkolnym Jan
Mucha. W Dozorze Szkolnym swoich przedstawicieli mieli także nauczyciele. Byli nimi: Wincenty Kleszcz i Tadeusz Różycki (gmina Jarczów),
Kazimierz Orłowski i Józef Wild (Krynice), Marian Trypka i Kazimierz
Surowiec (Kotlice), Leopold Schenka i Stanisław Dyrda (Majdan Górny),
P. Wysocki i P. Kostynowicz (Pasieki)58.
Bardzo szybko szkoły zaczęły znacząco oddziaływać na życie lokalnej
społeczności. W roku szkolnym 1922/1923 do siedmioklasowej szkoły
powszechnej w Komarowie59 uczęszczało 395 uczniów, których kształciło
12 nauczycieli. Ostatnia klasa liczyła 18 uczniów, z których tylko jeden nie
ukończył szkoły (z uwagi na nieregularne uczęszczanie). Nauka w ostatniej klasie trwała do 24 marca, tj. do czasu, gdy rozpoczęły się egzaminy
do innych szkół. Z komarowskiej szkoły jeden wybrał Szkołę Mierniczą
w Kowlu, sześciu tomaszowskie Gimnazjum (wśród nich znalazł się Zenon
Jachymek60), trzy uczennice po VI klasie znalazły się w Żeńskim Seminarium
57
Na łamach „Ziemi Tomaszowskiej” pojawiały się ogłoszenia o naborze do szkół kształcących w zawodach rzemieślniczych, np.: „Dyrekcja państwowej centralnej szkoły koszykarskiej
we Lwowie za pośrednictwem Ziemi Tomaszowskiej zawiadamiała, że dn. 1.09.23 rozpoczyna
nowy rok szkolny. Celem szkoły było kształcenie instruktorów i kierowników dla szkół w kierunku prowadzenia pracowni koszykarskich. Ubodzy uczniowie mogli liczyć na stypendia lub
mieszkanie w internacie szkolnym”, „Ziemia Tomaszowska”, nr 7 (31), 1923, s. 17.
58
Tamże, nr 4 (28), 1923, s. 1, 15. Ksiądz kanonik Julian Bogutyn był proboszczem tomaszowskim w latach 1912–1936. Tamże, nr 17 (41), 1923, s. 5.
59
Gmina Komarów do 1975 r. (z wyjątkiem lat 1940–1944) administracyjnie należała do
powiatu tomaszowskiego.
60
Zenon Józef Jachymek urodził się 9 grudnia 1912 r. w Komarowie, tomaszowskie gimnazjum ukończył w 1933 r., po czym rozpoczął studia weterynaryjne we Lwowie. W czasie
II wojny światowej był komendantem VII Rejonu Obwodu AK Tomaszów. Po wojnie działał
w podziemiu antykomunistycznym, za co został skazany na karę śmierci, zamienioną na 15 lat
więzienia. Na wolność wyszedł jesienią 1956 r. i zamieszkał we Wrocławiu. Zmarł 6 marca
1986 r., pochowany na cmentarzu parafialnym w Komarowie. Wyrokiem SW w Lublinie
z 9 września 1993 r. został zrehabilitowany.
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w Chełmie, a dwóch uczniów w Męskim Seminarium w Szczebrzeszynie.
Duży nacisk kładziono na wychowanie patriotyczne, wystarczy przytoczyć kilka wydarzeń z roku szkolnego. W niedzielny wieczór 3 grudnia
odegrano sztukę teatralną o powstaniu listopadowym napisaną przez
miejscowego nauczyciela Wincentego Kołodziejczyka. Kilkanaście dni
później cała szkoła wzięła udział w nabożeństwie żałobnym za duszę
tragicznie zmarłego Prezydenta RP Gabriela Narutowicza. 14 kwietnia
młodzież uczestniczyła w nabożeństwie żałobnym za duszę śp. ks. prałata
Konstantego Butkiewicza, rozstrzelanego przez władze sowieckie61. 3 maja
delegacja młodzieży Gimnazjum Tomaszowskiego, wspomagana przez
uczniów z innych szkół (w tym z Komarowa), uczestniczyła w pochodzie
przed pomnikiem ks. Józefa Poniatowskiego w Warszawie62.

Uczniowie szkoły powszechnej w Siemierzu (gm. Komarów). Rok szkolny 1930/193163.
Źródło: www.facebook.com/siemierz/. Stowarzyszenie Miłośników Siemierza

Na początku XX w. w Tyszowcach istniały trzy rosyjskie szkoły:
jednoklasowa i dwuklasowa (obie koedukacyjne) oraz jednoklasowa
(trzyoddziałowa) przycerkiewna żeńska. W roku 1915 powstała szkoła
jednoklasowa, trzyoddziałowa, a pracowało w niej dwóch nauczycieli:
Edmund Fuchs i Bolesław Mizerski. Rodzice dobrowolnie uczęszczających
„Ziemia Tomaszowska”, nr 9 (33), 1923, s. 7–11.
Tamże, s. 8.
63
Na zdjęciu uczniowie z sekcji rolnej (trzymają na rękach króliki) wraz z kierownikiem
Julianem Korolem oraz nauczycielką Apolonią Doroszkiewiczówną.
61
62
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dzieci płacili za naukę 1 rubla miesięcznie. W roku 1916 kierowniczką
została Eugenia Dudlej, a nauczycielami: Jadwiga Eustachiewicz, Teofila
Stopczyńska i Bronisław Szydoczyński. W roku następnym nastąpiła kolejna zmiana na stanowisku kierownika szkoły, którym został Bronisław
Gackiewicz. Był on wraz z ks. Feliksem Woźniakiem i Józefem Głogowskim
założycielem w 1917 r. szkoły średniej – Prywatnego Gimnazjum Realnego
w Tyszowcach i jego pierwszym dyrektorem. Następnie funkcję tę pełnił w latach 1918–1920 Józef Siechowski. Gimnazjum to działało tylko
trzy lata, w 1920 r. zostało zamknięte. W okresie międzywojennym
w Tyszowcach istniała duża szkoła powszechna, która tuż przed wojną
przeniosła się do murowanego dwupiętrowego budynku, wybudowanego na
tzw. Majdanie64.
W Grodysławicach, gdzie przewagę miała ludność prawosławna,
drewniany budynek szkoły z mieszkaniem dla nauczyciela wzniesiono
około 1900 r. Dwa lata po odzyskaniu niepodległości utworzono jednoklasową szkołę powszechną. Pierwszą nauczycielką była absolwentka
Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie Joanna Stachurska-Sołtys.
W szkole brakowało miejsca dla wszystkich klas. Lokum znaleziono
w odległym o 2 km zabytkowym pałacu hr. E. Fredry, którego właścicielką była Paulina Chrzanowska, wdowa z czterema córkami, będąca
ostoją szlachetności i gościnności, dająca schronienie dla potrzebujących.
Użyczyła gminie bezpłatnie pokoje na dwie klasy i mieszkanie dla nauczycielki (Sołtysowej). Druga nauczycielka, C. Jakubowska, zamieszkała
u właścicieli rządcówki — państwa Brzóznych, starszego i bezdzietnego
małżeństwa65. Dzieci z klas wyższych chodziły do szkoły zbiorczej w Rachaniach. W roku 1929 inspektor szkolny B. Donten powierzył obowiązki
kierownika trzyklasowej publicznej szkoły powszechnej w Grodysławicach
Wilhelmowi Vonau66, z którym pracowały Joanna Sołtys (z d. Stachurska)67
64
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…, s. 85–87. „Pamiatnaja Kniżka Lublinskoj Guberni” na 1912 r. podaje 3 szkoły wymienione
w tekście, natomiast autorzy w Tyszowcach umieścili jeszcze czwartą szkołę koedukacyjną
jednoklasową. Najprawdopodobniej chodziło im o szkołę „gramoty” w Podborze, nienależącym
wówczas do Tyszowiec. Kierownikami szkoły powszechnej w Tyszowcach byli: Władysław
Koszyk (1917–1925), Marian Preyer (1925–1926), Stanisław Wiączkowski (1926–1927), Stanisław
Witeszczak (1927–1934), Antoni Pomiankowski (1934–1938), Antoni Cichy (1938–1941).
65
www.polskiezabytki.pl (dostęp 2 IV 2016). Tekst Zofii Bielawskiej.
66
Urodził się w 1903 r. w Szczercu (pow. Rawa Ruska). Szkołę powszechną ukończył
w Piłakowicach, potem uczył się w prywatnym gimnazjum w Borszczowie. Był także słuchaczem Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Czortkowie. Maturę zdał w 1924 r.
i został mianowany kierownikiem 1 kl. szkoły w Suszowie (gm. Poturzyn). W 1928 r. zawarł
związek małżeński z Eweliną Leontowicz, córką plenipotenta majątku Poturzyn. APZ, ISTL,
sygn. 472, k. 3–4.
67
Pochodziła z Lwowa, w latach trzydziestych była już wdową, wychowywała dwoje
dzieci: Stanisława i Marię.
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Powołanie W. Vonau na p.o. kierownika szkoły w Grodysławicach.
Źródło: APZ, ISTL, sygn. 472, k. 102

i Celina Jakubowska68. W okresie międzywojennym pracowali jeszcze
nauczyciele: Stefania Szczawińska, Władysław Malinowski69, Franciszek
Piłat70, Kazimiera Kłodowska71, Stefan Czajkowski, Zofia Kaczorowska
i Adolf Rachoń72.
68
Pochodziła ze Lwowa. Pierwsze małżeństwo z Szyszkowskim się nie udało, po rozwodzie powtórnie wyszła za mąż za Podowskiego, z którym miała dwóch synów.
69
Ukończył Męskie Seminarium Nauczycielskie w Lublinie. W Grodysławicach pracował
od 1933 r. APZ, ISTL, sygn. 301, k. 2.
70
Ur. 20 października 1910 r. w Pukarzowie. Zawarł związek małżeński z Janiną Korsuń
z Grodysławic. W sierpniu 1939 r. otrzymał stopień podporucznika WP (pośmiertnie awansowany na kapitana). Pracował już wtedy jako nauczyciel w Pukarzowie. Przed wybuchem wojny
został zmobilizowany. Dostał się do niewoli sowieckiej. W maju 1943 r. jego żona otrzymała
zawiadomienie o śmierci męża. Po latach okazało się, że zginął w Katyniu. Osierocił syna –
Jerzego. Zob. więcej: Katyń. Księga cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2000,
s. 482.
71
Wyszła za mąż za obywatela ziemskiego Skomorowskiego z majątku Skomorochy
w Hrubieszowskiem. W czasie okupacji Skomorowscy, ojciec i syn, zostali rozstrzelani przez
gestapo za niewywiązywanie się z kontyngentu. Kazimiera z d. Kłodowska Skomorowska
zmarła na gruźlicę.
72
Adolf Rachoń poległ na froncie we wrześniu 1939 r. Ur. 25 lipca 1913 r. w Dzierżonowicach, powiat Janów Lwowski. Tam ukończył w 1931 r. siedmioklasową szkołę powszechną
i wstąpił do Państwowego Męskiego Seminarium Nauczycielskiego w Leśnej Podlaskiej.
Wówczas ukończył kursy pożarnictwa i ochrony przeciwlotniczej, aktywnie działał w harcerstwie. W latach 1937–1938 odbył Dywizyjny Kurs Podchorążych Rezerwy w Zamościu. Szkoła
w Grodysławicach była jego pierwszą pracą. APZ, ISTL, sygn. 379, k. 6 i n.
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Wilhelm Vonau (1903–1943).
Źródło: APZ, ISTL, sygn. 472

Adolf Rachoń (1913–1939).
Źródło: APZ, ISTL, sygn. 379

Ewelina Vonau, późniejsza nauczycielka w Grodysławicach w latach
1944–1947, tak wspomina ten okres:
Mąż w sierpniu 1929 roku zaczął organizować pracę w bardzo trudnych warunkach.
Grodysławice były wyraźnie podzielone na wieś ukraińską – wyznania prawosławnego i zamieszkały przez Polaków majątek Grodysławice wraz z Kolonią Grodysławice – wyznania
katolickiego. Po długich oczekiwaniach (2–3 lata) starania męża o wybudowanie lub rozbudowanie szkoły osiągnęły skutek. Gmina zaakceptowała modernizację szkoły. Do starego
budynku dobudowano 2 klasy i korytarz, który w czasie zimy służył jako szatnia. W szkole
było ponadto mieszkanie dla nauczycieli (pokój z kuchnią) z oddzielnym wejściem. Od strony południowej zrobiono boisko. Między dwoma klasami wykonano otwieraną ścianę. Po
rozłożeniu sceny można było wystawiać przedstawienia teatralne. Brały w nich udział dzieci
ze starszych klas i młodzież wiejska. Mówiono, że Grodysławice były jedyną wsią, w której
młodzież w święta i w wolnych chwilach grała w siatkówkę. Zawsze mieli dostęp do boiska
i piłki. Ja prowadziłam kółko teatralne. Organizowane były też festyny z loterią. Rozbudowana
szkoła awansowała do poziomu pięcioklasowej szkoły powszechnej. W. Vonau starał się na
równi traktować Polaków i Ukraińców, co we współpracy z proboszczem prawosławnym
Kosonackim w dużej mierze się udawało. Relacje między narodami uległy pogorszeniu, gdy
po jego śmierci nowym popem został Witalij Sahajdakowski z Wołynia73.
73
Sprowadził się z żoną Wierą, trzema synami i siostrą Olgą. Był młody, energiczny
i przystojny. Miał wielki wpływ na miejscową ludność. W pracy uświadamiającej Ukraińców
pomagała mu siostra Olga i brat, rzeźbiarz – student ze Lwowa (szowinista). Przestało istnieć
kółko teatralne, a gra w siatkówkę przestała być ulubionym sposobem spędzania czasu wolnego.
Ukraińscy mieszkańcy Grodysławic zaczęli przejawiać wrogą postawę wobec Polaków. Tak
relacje polsko-ukraińskie zostały przedstawione przez pochodzącego z Grodysławic Mirosława
Piotrowskiego (1959–2014). Zob. Materiały do nauki historii regionalnej…, s. 61.
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Wilhelm Vonau został aresztowany 11 stycznia 1943 r. Zginął 17 maja
tegoż roku w obozie na Majdanku. Osierocił dwóch synów – Ryszarda
i Jerzego74.
W Polsce niepodległej szkoła w Rachaniach liczyła pięć oddziałów,
a uczyło w niej czterech nauczycieli, z kierownikiem Janem Świdrem
na czele. W roku 1922 była już sześcio-, a wkrótce siedmiooddziałowa.
Kierownikiem szkoły został na kilkanaście najbliższych lat Filip Wójtowicz75.
Przestronny duży murowany gmach szkoły oddano do użytku w 1930 r.
Grono pedagogiczne liczyło wówczas sześciu nauczycieli – oprócz kierownika pracowali: Julia Wójtowicz (żona kierownika), Grzymisława
Węda76, Gabriel Mazurkiewicz, Lutosława Bar i ks. Józef Tomza. W roku
1932 nazwa szkoły brzmiała „Pięcioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna
im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Rachaniach, powiat Tomaszów
Lubelski”. W sześciu oddziałach uczyło się 278 uczniów. W tym czasie gmina
Rachanie uważana była za wzorowo prowadzoną w powiecie i dostąpiła
zaszczytu wizytowania przez najwyższe władze państwowe. Po Wójtowiczu
dwa lata szkołą kierował Władysław Bałka77. Ostatnim przedwojennym
kierownikiem został Bronisław Kulikowski78, z którym pracowało m.in.
małżeństwo Helena i Erazm Kapturowie. Chodzący wówczas do szkoły
Marian Kulik (ur. 1922) tak ją zapamiętał:
Tamże, s. 61–64. E. V o n a u, Zapiski wspomnień, „Rocznik Lubelski”, t. 37, Lublin 2011,
s. 213–241. E. Vonau z d. Leonowicz w l. 1944–1947 była nauczycielką w SP w Grodysławicach.
Była wdową po przedwojennym kierowniku tej szkoły Wilhelmie Vonau. W Grodysławicach
mieszkała prawie dwadzieścia lat. W okresie okupacji niemieckiej, po śmierci męża, należała
do AK. Przyjęła pseudonim konspiracyjny Ewa. W roku 1944 została komendantką WSK
I rejonu obwodu tomaszowskiego AK. W czasie walk z UPA organizowała służby sanitarne.
Była łączniczką, wielokrotnie przewoziła meldunki „szlakiem partyzanckim” z Grodysławic
do Tomaszowa Lubelskiego. W roku 1945 współpracowała z Eugeniuszem Siomą, ps. Lech –
ostatnim komendantem rejonu I, przekazując mu korespondencje i meldunki. W 1947 r. została
aresztowana i uwięziona przez PUBP w Tomaszowie Lubelskim. Następnie zmuszono ją do
opuszczenia województwa lubelskiego. Powodem szykan było nieujawnienie się jej brata Jana
Leonowicza, ps. Burta, który prowadził otwartą walkę z komunistycznymi władzami Polski
Ludowej. Zmarła w 1997 r.
75
J. Lewczyński tak go zapamiętał: „Pochodził najprawdopodobniej z Żabna k. Dołhobyczowa, jego żona uczyła także w szkole, mieli troje dzieci (Zofię, Jarosława i Jankę). Był to
wysoki brunet, wiecznie nachmurzony, budzący strach i szacunek, chodzący z laską z możliwością jej użycia na tyłkach niesfornych uczniów, budził zrozumiały postrach. Był chyba
dobrym kierownikiem, gdyż dyscyplina w szkole była wzorowa. Cała rodzina była wyznania
grekokatolickiego. W 1935 r. został przeniesiony pod Warszawę”. B. W l a ź, Szkoła Podstawowa
w Rachaniach…, s. 33–34.
76
W czasie pracy w Rachaniach poślubiła kolegę z pracy Gabriela Mazurkiewicza.
77
Do szkoły w Rachaniach przyszedł z siedmioklasowej szkoły w Komarowie, w 1937 r.
został przeniesiony na kierownika szkoły w Majdanie Górnym o takim samym stopniu organizacyjnym.
78
Aresztowany w 1943 r. Wywieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku, gdzie
słuch po nim zaginął. Do Rachań przybył z Kryłowa, tam też poślubił nauczycielkę Janinę
Jaźwińską.
74
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Na rok szkolny 1936/1937 przeniosłem się do VII klasy szkoły powszechnej w Rachaniach.
Wcześniej kolejno chodziłem do Siemnic i Grodysławic. Mieszkałem w Michalowie i do szkoły
miałem 5 km, a droga wiodła przez łąki i błotniste drogi. Budynek szkolny był murowany
i piętrowy, na tle wiejskich chat krytych w większości strzechą wyglądał okazale. Widoczny
z dużej odległości, prawdziwa ozdoba wsi. Korytarz przebiegał na obu kondygnacjach przez
cały budynek, po obu jego stronach były sale lekcyjne i inne pomieszczenia. Na tamte czasy był
wspaniale wykończony z centralnym ogrzewaniem, dużymi oknami i błyszczącymi podłogami
nasyconymi prawdopodobnie ropą. Na parterze od strony zachodniej było mieszkania dyrektora.
Wówczas był nim Władysław Bałka, który mieszkał z żoną i dwójką małych dzieci. Teren szkoły
był ogrodzony i ładnie zagospodarowany. Przejścia były wyłożone płytkami chodnikowymi,
obok pasy trawnika oraz ogród z drzewami owocowymi i krzewami, wspaniale utrzymany.
Od południowej strony duże boisko sportowe. W samym kącie placu znajdowały się ubikacje
też murowane, co było w tym czasie niespotykane. Od wschodniej strony nieopodal wejścia
do szkoły zlokalizowana była studnia, tzw. pompa ręczna. Służyła do mycia nóg i butów,
aby przypadkiem nie zabrudzić podłóg. Tego skrupulatnie pilnował woźny p. Głaz. Do mojej
klasy uczęszczało 25 uczniów z Rachań i tak jak ja okolicznych wsi. Chodzenie do szkoły wymagało dużego samozaparcia, niektórzy moi koledzy mieli do pokonania 10–12 km w jedną
stronę bez względu na pogodę. Po sobie mogę powiedzieć, że poziom nauczania był wysoki.
W Grodysławicach byłem jednym z lepszych uczniów, a w Rachaniach już tylko przeciętnym.

Mieszkanka Rachań Regina Wróbel, uzupełniając relację, zwracała uwagę
na poważne podejście nauczycieli do przekazywanej przez nich wiedzy.
Jako przykład podała lekcje muzyki prowadzone przez G. Mazurkiewicza:
Był synem organisty z Leżańska. Grał na wielu instrumentach i lekcje muzyki traktował
bardzo poważnie. Zawsze przychodził ze skrzypcami i kamertonem. Prowadził szkolny chór,
który często śpiewał w czasie rannych mszy świętych79.

Szkoła w Dzierążni została utworzona w 1916 r., pierwszą nauczycielką była Stanisława Kawalerowicz80. W roku 1919 kierowniczką została
Janina Bodnar, trzy lata później na tym stanowisku zastąpił ją jej mąż
Jan. W połowie lat dwudziestych zyskała miano pięcioklasowej. Mieściła
się w starym drewnianym budynku, zdecydowanie za ciasnym, dlatego
część dzieci uczyła się w wynajmowanych izbach. W roku 1928 rozpoczęto
budowę drugiego, również drewnianego, budynku szkolnego o dwóch
izbach lekcyjnych i bibliotece służącej za kancelarię. W latach 1931–1934
kierownikiem szkoły był Edward Borowski, później Andrzej Poleszczak
i przed wybuchem wojny Eugeniusz Kadler81.
Na terenie gminy Tarnawatka w Publicznej Szkole Powszechnej
w Tarnawatce w latach 1922–1924 pracowali m.in. Walerian Stangenberg,
małżeństwo Wysockich, Antoni Piłat, Józef Godzisz, Helena Bartnik, Regina
Cieślak, Grzelak i Kazimiera Mysakowska. Helena Mulawa z Tartaku –
Tarnawatki tak kreśli obraz niektórych nauczycieli:
B. W l a ź, Szkoła podstawowa w Rachaniach…, s. 39–41.
Wyszła za mąż w 1920 r. za Ignacego Turaka.
81
J. N i e d ź w i e d ź, E. N i e d ź w i e d ź, U. N o w a k o w s k a, Dzieje miejscowości gminy
Krynice…, s. 63.
79
80
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Rudolf Wysocki był chory na gruźlicę, uczył śpiewu, całymi godzinami dzieci śpiewały
kanony, np. Panie Janie. Nie umiał utrzymać dyscypliny w klasie. Wkrótce przeniósł się do
Tomaszowa i tam zmarł. Z kolei Regina Cieślak wystawiła dwie sztuki „Wyprawa po szczęście” i „Laleczka z porcelany”. Dzieci tańczyły i śpiewały jak prawdziwi artyści. Na premierę
przybyli hr. Róża Tyszkiewicz, żona administratora Kotwickiego, i ks. proboszcz Feliks Zacharski, który przyniósł dzieciom cukierki. Zaproszenia wykonał uzdolniony plastycznie uczeń
Józef Bełz82.

Początek i koniec roku szkolnego rozpoczynał się nabożeństwem
w kościele. Zdarzało się, że jesienią dzieci otrzymywały kilka dni wolnego,
aby pomóc przy wykopkach. Frekwencja w zależności od pory roku była
różna, ale zazwyczaj nie uchylano się od obowiązku szkolnego. Chociaż
trudności finansowe, konieczność zakupu podręczników i praca w gospodarstwie znacząco wpływały na nieregularne chodzenie do szkoły.
Reforma z 1932 r. ujednoliciła nazewnictwo i od tej pory obowiązywała
nazwa Publiczna Szkoła w Tarnawatce. W okresie międzywojennym często, podobnie jak w innych szkołach, zmieniała się kadra pedagogiczna.
Autorce monografii dotyczącej Tarnawatki Wiesławie Gruner udało się
ustalić następujących nauczycieli pracujących w tamtejszej szkole: Helena
Bartnik, Stanisław Burda z Polan83, Tymoteusz Chmiel, Maria Chmiel, Regina
Cieślak, Frańczakowa, Józef Godzisz, Grzelak, Stanisława Klinowska84,
Lisikiwiczówna z Lublina, Kazimiera Mysakowska, Waleria Paleńcówna,
Antoni Piłat, Stefan Piotrowski, Stanisław Schanel, Walerian Staugenberg,
Szeptycki, Jan Tokarczuk i Rudolf Wysocki. W Tarnawatce nauczyciele
zainicjowali powstanie Związku Strzeleckiego85.
Sieć szkół na obszarze rozległej gminy Tarnawatka była dobrze rozwinięta, gdyż w każdej większej wsi funkcjonowała szkoła powszechna.
Omówmy trzy z nich: w Niemirówku, Hucie Tarnawackiej i Wieprzowie.
W roku szkolnym 1921/1922 do szkoły w Niemirówku chodziło 92
uczniów na 100 zapisanych. W kolejnych latach liczba dzieci najpierw
uległa zmniejszeniu, np. w roku szkolnym 1923/1924 do 63, by od końca
lat dwudziestych stopniowo wzrastać. W roku 1935 w 4 oddziałach uczyło
się 142 uczniów86. Początkowo uczyło małżeństwo Złomańców, których
w połowie lat trzydziestych zastąpili Maria i Jan Tokarczukowie. Nauka
była dwuzmianowa, trwała od 800 do 1600 z godzinną przerwą w południe.
82
H. M u l a w a, Wspomnienia, odpis w zbiorach autora. Właściciele Tarnawatki hr. Tyszkiewiczowie – największego majątku ziemskiego w powiecie, bardzo chętnie przyjmowali
zaproszenia ze szkoły i uczestniczyli w różnych imprezach. „Ziemia Tomaszowska”, nr 5,
1922, s. 15.
83
Żołnierz BCh, ps. Burski, uczestnik bitwy pod Zaborecznem, zamordowany przez
Niemców na zamojskiej Rotundzie w maju 1943 r.
84
Urodziła się w 1901 r. w Sokalu, zginęła śmiercią samobójczą 13 września 1923 r. Pochowana na cmentarzu w Tarnawatce.
85
W. G r u n e r, Tarnawatka…, s. 181.
86
W pierwszym i drugim oddziale po 28 uczniów, w trzecim – 57 i czwartym 29 uczniów.
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W roku 1934 uczniowie pojechali na wycieczkę do Zamościa, po drodze
odwiedzono gorzelnię w Łabuniach, browar w Jatutowie, młyn elektryczny
na przedmieściach Zamościa, niewątpliwą atrakcją był pobyt w Ogrodzie
Zoologicznym i na stacji kolejowej87.
W Hucie Tarnawackiej do dwuklasowej szkoły liczącej 5 oddziałów
uczęszczało 175 dzieci (111 katolików, 62 prawosławnych i 2 wyznania
mojżeszowego)88. W szkole pracowało małżeństwo Teofila i Franciszek
Wild. Angażowali się w życie społeczności lokalnej. W roku 1922 F. Wild
założył koło Centralnego Związku Młodzieży Wiejskiej89 zrzeszające 25
członków. Prężnie działał Strzelec i Koło Gospodyń Wiejskich. W ZMW
nauczyciele organizowali pracę w sekcji oświatowej i teatralnej. Praca
edukacyjna obejmowała również młodzież dorastającą i rodziców. Dla
nich w okresie zimowym organizowano kursy dokształcające i wystawiano
sztuki teatralne, z których dochód przeznaczano na cele szkolne90.
W szkole w Wieprzowie w latach 1924–1928 uczyły Natalia Filipska
i Jadwiga Jarosławska-Olbracht (od 1925)91. Od początku szkoła borykała
się z brakiem lokum, miała do dyspozycji 2 izby szkolne, przy oddziałach liczących po kilkanaście osób92. W roku szkolnym 1929/1930 p.o.
kierownika został Władysław Szylarski, drugim nauczycielem była jego
żona Józefa, ucząca m.in. j. polskiego, historii i rachunków. Liczba dzieci
wynosiła 101. Na początku 1931 r. w piśmie do Urzędu Wojewódzkiego
kierownik żalił się:
Rada Gminy w Tarnawatce odmówiła zabezpieczenia środków finansowych na remont
pieców w szkole, która znajduje się w byłej „popówce”. Ponadto zdecydowano, że grunt należący do szkoły zostaje jej odebrany. W ten sposób zostanie zlikwidowany ogród przyszkolny.
Rada Gminy bezwarunkowo nakazała rozebrać płot oddzielający teren szkoły od wygonu
wiejskiego. Kierownik alarmował, że gdy zostanie wykonana decyzja Rady, to zniszczeniu
ulegnie ogród warzywny, poletko truskawek i szkółka drzew owocowych, a kawałek ziemi
miejscowa ludność przeznaczy na wygon. Kilka miesięcy wcześniej nowym opiekunem szkoły
został Paweł Dzida, który od zaraz zabrał się do pracy. W rozmowie z kierownikiem stwierdził, że koniecznie plac szkolny trzeba ogrodzić, „bo wygląda jak karczma”. Szybko zabrał
się do pracy i wokół szkoły postawił 160-metrowy płot sztachetowy. Dozór szkoły to docenił
i polecił za wykonaną pracę zapłacić 4 zł za mb. płotu.
W. G r u n e r, Tarnawatka…, s. 178–182.
I oddział liczył 62 dzieci, II – 35, III – 42, IV – 37 i V – 19. Oddziały były łączone II z III
i IV z V.
89
W tym czasie była to organizacja podporządkowana Centralnemu Związkowi Kółek
Rolniczych. W 1926 r. nastąpił rozłam i powstał ZMW RP Wici (przeciwnicy rządów sanacji)
i CZMW Siew (zwolennicy).
90
Nauczyciele starannie przygotowywali akademie i dobierali repertuar ważnych wydarzeń historycznych. Najczęściej obchodzono rocznice uchwalenia Konstytucji 3 maja, wybuchu
powstań narodowościowych, imienin i urodzin marszałka Piłsudskiego.
91
APZ, ISTL, sygn. 3.
92
Dzieci urodzone w Wieprzowie: 1922 – 20 dzieci, 1923 – 20, 1924 – 23, 1925 – 17, 1926
– 26, 1927 – 23, 1928 – 25, 1929 – 18 dzieci.
87
88
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Józefa Szylarska z uczniami szkoły w Nowosiółkach (gm. Telatyn), rok szkolny
1932/1933. Źródło J. Niedźwiedź, E. Niedźwiedź, E. Stąsiek-Witkowska, Dzieje miejscowości gminy Telatyn, powiat tomaszowski, Telatyn–Zamość 2011, s. 56 (fot. ze zbiorów
Jana Sławińskiego)

Niestety, jak pisze kierownik, „Rada Gminy podeszła do sprawy politycznie i płot bezwarunkowo nakazała rozebrać”93.
W roku szkolnym 1931/1932 poważnym problemem był brak ławek
szkolnych. Sprawa była na tyle istotna, że kierownik w stosownym piśmie
do Dozoru Szkolnego w Tarnawatce zagroził, że jeśli ich nie otrzyma, to
zlikwiduje jeden oddział. Groźba poskutkowała, bo w połowie listopada
szkoła otrzymała 15 kompletów stolików szkolnych, co pozwoliło zapewnić
wszystkim uczniom w klasie miejsca siedzące. Kolejnym kierownikiem
została Zofia Kokosińska, która była wychowawczynią I i II oddziału
oraz opiekowała się spółdzielnią uczniowską. Drugim nauczycielem był
Jan Czior, wychowawca dwóch starszych klas, sprawujący opiekę nad
samorządem szkolnym i biblioteką. Księgozbiór przedstawiał się bardzo
skromnie, bo liczył 124 woluminy. W roku szkolnym 1933/1934 skorzystało
z niego 77 uczniów, którzy wypożyczyli 594 książki. Uczniowie pochodzili
z Wieprzowa (poza trzema z pobliskiego Skrzypnego Ostrowa). Wszystkie
dzieci zadeklarowały język polski jako ojczysty. Nauczyciele uczyli wszystkich przedmiotów w klasach, które mieli pod opieką, łącznie z religią.
93
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Wydział Powiatowy w Tomaszowie
Lub., Akta szczątkowe budowy szkoły w Wieprzowie, sygn. 91, k. 20.
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Tabela 2. Liczba uczniów w poszczególnych klasach z uwzględnieniem wyników nauczania na koniec roku szkolnego 1930/1931 w szkole powszechnej w Wieprzowym
Jeziorze/Wieprzowie
Klasa

Uczniowie

Z tego zdało
bdb

dobry

dost.

ndst.

Promowanych

Niepromowanych

Kończy
lata

I

33

6

6

13

8

25

8

–

II

37

2

12

12

11

25

11

–

III

21

2

7

19

3

18

3

3

IV

15

7

2

4

2

13

2

4

Razem

106

17

27

38

24

82

24

7

Źródło: APZ, ISTL, sygn. 109, k. 2.

Tabela 3. Liczba dzieci uczęszczających do szkoły powszechnej w Wieprzowym Jeziorze/
Wieprzowie w roku szkolnym 1935/1936
Oddział Zapisanych

Objętych obowiązkiem szkolnym

Chłopców

Dziewcząt

Rzym. kat.

Prawosł.

I

32

29

14

18

20

12

II

31

31

15

16

16

15

III

45

45

18

27

32

13

IV

34

30

16

18

28

6

Razem

142

135

63

79

96

46

Źródło: APZ, ISTL, sygn. 109, k. 160.

Wyjątkiem była religia w obrządku prawosławnym, którą w wymiarze
2 godzin tygodniowo prowadził pop z Tomaszowa – Jan Berlecki94.
Budynek szkolny mieścił się w starych zabudowaniach pocerkiewnych
i był zdecydowanie za mały. Wynajmowano izby u gospodarzy, ale to
także tylko w niewielkim stopniu poprawiało sytuację. W końcu w połowie lat trzydziestych zdecydowano się na budowę nowej drewnianej,
ale obszernej szkoły. Zarząd Gminy w Tarnawatce zakupił plac (2 ha) od
Andrzeja Romańczuka, który otrzymał gospodarstwo na Kolonii Dub.
Prace przebiegały sprawnie, pod koniec 1935 r. budynek został ubezpieczony na sumę 25 tys. zł. Przewodniczącym komitetu budowy był Tadeusz
Kokosiński95. W budynku szkoły zaplanowano dwa mieszkania dla nauczycieli96. W listopadzie 1935 r. zakończono roboty ciesielskie i w obecności
APZ, ISTL, sygn. 109, k. 120–123. Religia odbywała się we wtorek, rano od 800 do 900,
uczyły się dzieci starsze (oddziały III–IV), potem od 900 do 1000 dzieci z oddziałów I–II.
95
Z wykształcenia był mierniczym, prywatnie mężem kierowniczki szkoły w Wieprzowie
Zofii Kokosińskiej.
96
Ostatecznie wybudowano oddzielny budynek, w którym mieściły się dwa mieszkania
dla nauczycieli.
94
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Nauczyciele pracujący w dwuklasowej szkole powszechnej w Wieprzowie w okresie
międzywojennym.

Stanisława Iwasiówka.
Źródło: APZ, ISTL, sygn. 226

Jadwiga Wojtkiewiczówna.
Źródło: APZ, ISTL, sygn. 463

Budowniczego Powiatowego odbył się odbiór. Pod koniec roku wójt
gminy Tarnawatka W. Mysłakowski informował Wydział Powiatowy,
że na dokończenie budowy potrzeba ok. 20 tys. zł. Niestety, Inspektorat
Szkolny przekazał tylko 1 tys. zł, za co wykonano otwory okienne i część
podłóg. W roku budżetowym 1935/1936 gmina przeznaczyła 4 tys. zł,
w kolejnym 4,1 tys. zł. Na koniec 1936 r. pozostało do uregulowania
1672 zł. Przez dwa lata gmina przekazała 9841,37 zł. W roku budżetowym
1937/1938 zapewniono w budżecie kwotę 3672 zł, z której uregulowano
zaległości i pozostałą sumę przeznaczono na dokończenie budowy. Wójt
Gminy w Tarnawatce w piśmie do Wydziału Powiatowego zapewniał,
że co roku w budżecie znajdą się odpowiednie kwoty aż do całkowitego
wykończenia szkoły. Wszystko to było mało, gdyż komitet budowy szacował, że przy takim zaangażowaniu gminy szkoła w pełni zostanie oddana
za pięć lat. Pod koniec 1936 r. na jej wykończenie potrzebne było jeszcze
10 tys. zł, dlatego poproszono Inspektorat Oświaty, aby udzielił kredytu
na dokończenie budowy. Wykończenie szkoły było sprawą priorytetową,
gdyż warunki lokalowe były bardzo trudne. Przewodniczący komitetu
budowy T. Kokosiński ostrzegał, że istnieje realna groźba, iż zimą najmłodsze dzieci nie będą mogły kontynuować nauki. Zwracał uwagę, że
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wiosną i latem tartaki sprzedają drewno ścięte zimą i w żaden sposób takie
deski nie nadają się do prac stolarskich. Muszą być zmagazynowane, np.
w budynku budującej się szkoły, i dopiero później wykorzystane. W piśmie
do Wydziału Powiatowego sugerował, że należałoby kupić droższe, ale
suche deski z tartaków w Tarnawatce lub Suścu97. Do wybuchu II wojny
światowej udało się wykończyć dwie sale i kancelarię szkoły.
Tabela 4. Plan finansowy dokończenia budowy szkoły w Wieprzowie
Lp.

Rok budżetowy

Instytucja

Kwota

Instytucja

Kwota

1

1936/1937

Towarzystwo Popierania
Budowy Szkoły

1000 zł

Gmina
Tarnawatka

spłata
zadłużenia

2

1937/1938

jw.

2000 zł

jw.

2000 zł

1938/1939

jw.

2000 zł

jw.

3000 zł

–

5000 zł

–

5000 zł

3

Razem

Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, Wydział Powiatowy w Tomaszowie Lub.,
sygn. 91, k. 19.

W Wożuczynie po I wojnie światowej ochronkę dla dzieci przekształcono
w szkołę. Pierwszymi nauczycielkami były: Zofia Balkowska i pochodząca
spod Lwowa Maria Reiss. Później nauczycielami byli: Janina Kozak i Jan
Batalia, który w 1932 r. został kierownikiem szkoły. Niebawem poślubił on
pracującą w tej samej szkole Marię Reiss. Szkołę przeniesiono z budynku
po zlikwidowanej w 1867 r. gminie do wynajmowanych izb włościańskich
(np. u Sławińskich), gdzie jednym z nauczycieli był Ludwik Sokołowski.
W roku 1933 szkołę umieszczono w dwu pomieszczeniach wybudowanego
w tymże roku Domu Ludowego. Uczyli w niej Franciszek Woch, Eugeniusz
Sioma, Czesław Sioma, Irena Chojnacka i wspomniani Bataliowie98.
W księdze kontroli etatów nauczycieli publicznych szkół powszechnych
prowadzonej od lipca 1927 do kwietnia 1929 r. zapisane jest, że na terenie
powiatu tomaszowskiego pracowało 256 nauczycieli99.
Powstała w 1915 r. szkoła powszechna w Tomaszowie przez kolejnych
10 lat nie miała własnej siedziby. Oddziały porozrzucane były po całym
mieście, znajdowały się w izbach, które nie nadawały się do tego celu.
W roku 1922 na łamach „Ziemi Tomaszowskiej” Bronisław Przemykalski
przy okazji popisu uczniów kończących rok szkolny napisał:
Ze względu na brak odpowiedniej sali urządzono popis w ogrodzie szkolnym przy ul. Kościuszki. Zasługiwał on na wiele pochwał. Podkreślić jednak należy zasługi nauczycielstwa.
Bo w szczególnie niekorzystnych warunkach pracuje miejscowe grono nauczycielskie. Nie ma
budynku szkolnego, oddziały porozrzucane są po całym mieście. Mieszczą się przeważnie
97
98
99

APL, Wydział Powiatowy w Tomaszowie Lub…, sygn. 91, s. 17–22.
B. T y p e k, Wożuczyn, s. 153–154.
Zobacz aneks 1.
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Nauczyciele i uczniowie klasy IV Szkoły Powszechnej w Tomaszowie Lub. (1922).
Źródło: J. Mazurek, Kronika miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz zdarzeń i wypadków
ważniejszych w Polsce i na świecie, rkps w zbiorach Muzeum Regionalnego im dra
Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, sygn. MT/107/Bc
w ciasnych, wilgotnych, ciemnych, walących się izbach. Rozrzucenie po mieście powoduje
gonitwę nauczycieli z ulicy na ulicę w czasie krótkich przerw zwanych pauzami. Ogromną
większość dziatwy szkolnej stanowią dzieci żydowskie, niemówiące przeważnie po polsku
z najbliższym otoczeniem100.

Obowiązek zapewnienia szkole pomieszczeń spoczywał na Radzie
Miejskiej. W lipcu 1919 r. magistrat zamierzał ulokować szkołę w kamienicy na rynku, którą chciano kupić. W następnym roku czynił starania
o pozyskanie budynku spichlerza po byłej rosyjskiej Kasie ZapomogowoOszczędnościowej. W końcu w kwietniu 1920 r. miejscy rajcowie doszli do
wniosku, że jedynie wybudowanie gmachu szkolnego rozwiąże problem ze
stale zwiększającą się liczbą uczniów, a co za tym idzie – i klas. Fundusze
na szkołę (m.in. w 1920 r. 1,5 mln marek polskich, a w 1925 r. 74 tys. zł)
uzyskano, zaciągając pożyczkę państwową. Wybrano plac w południowo-zachodniej części miasta. Plan sporządził inż. A. Ćwiżewicz. Szkoła
została wybudowana w latach 1922–1923, była o konstrukcji drewnianej,
otynkowana na podłożu trzcinowym, fronty wejściowy i wyjściowy były
murowane. Pracami ciesielskimi kierował Jan Wysocki przy pomocy
100

„Ziemia Tomaszowska”, nr 5, 1922, s. 14–15.
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Uczniowie Szkoły Powszechnej nr 2 w Tomaszowie Lub. (1937) Źródło: J. Mazurek,
Kronika miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz zdarzeń i wypadków…

Stanisława Kłodzkiego i Władysława Malca. Budynek oddano do użytku
9 sierpnia 1926 r. Od kierującego pracami przedsiębiorcy Wiesława Kuzi
odebrała go komisja z burmistrzem A. Krzyżanowskim na czele. Szybko
okazało się, że jest za mała. Na posiedzeniu Magistratu 6 września 1928 r.
stwierdzono: „Większa część dzieci w wieku szkolnym nie została przyjęta
z powodu braku miejsc”. Wobec tego doraźnie uchwalono, aby wyszukać
odpowiednie pomieszczenia dla klasy pierwszej. Wybór padł na budynek
Ordynacji, w którym wcześniej mieściło się gimnazjum. Początkowo rozmowy
okazały się bardzo trudne. W piśmie z 20 marca 1928 r. Magistrat wyraził
zainteresowanie wynajmem. W odpowiedzi (25.06.1928 r.) Pełnomocnik
Jeneralny OZ informował, że budynek został już przeznaczony dla
szkoły rzemieślniczej im. T. Kościuszki z Zamościa. Władze miejskie nie
ustępowały i 12 listopada 1928 r. przedłożono uchwałę o uwzględnienie
wydzierżawienia gmachu na potrzeby miasta. Magistrat zobowiązywał
się odstąpić potrzebną ilość sal lekcyjnych Szkole Podchorążych. Uchwała
uzyskała pełną aprobatę Rady Szkolnej Powiatowej, jednocześnie burmistrz
Ligowski zapewnił, że począwszy od 1 lipca 1929 r. miasto będzie ponosić wszelkie zobowiązania, jeżeli budynek zostanie przekazany na cele
oświatowe. Ostatecznie sprawa zakończyła się pomyślnie101. W roku 1929
utworzono tam siedmioklasową Szkołę Powszechną Męską. Tomaszowskie
101

APZ, Akta miasta Tomaszowa Lub., sygn. 49, s. 2, 10.
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Szkoła Powszechna w Tomaszowie Lubelskim. Źródło: J. Mazurek, Dzieje miasta Tomaszowa Lubelskiego od 1827 do 1938 roku, rkps w zbiorach Muzeum Regionalnego
im dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, sygn. MT/11,1/Bc, cz. II, s. 2

szkoły powszechne nie były koedukacyjne. Szkołę nr 1 przeznaczono dla
dziewcząt a nr 2 dla chłopców.
Budynek po byłym gimnazjum pochłaniał rokrocznie z kasy miejskiej niemałą kwotę 3 tys. zł na opłacenie czynszu i niezbędne remonty.
Dlatego w 1930 r. zdecydowano się na wybudowanie drugiej bliźniaczej
szkoły. Projekt sporządził inż. Krzywicki z Warszawy. Szkoła miała być
dwupiętrowa, poddasze wykonane z cegły, stropy drewniane, dach kryty
blachą ocynkowaną. Nowy gmach miał być murowany, ale mniejszy od
pierwszego budynku. W sierpniu 1930 r. ogłoszono przetarg na wykonanie
wykopów, fundamentów i piwnic. Roboty do końca października kosztem
34 tys. zł wykonał tomaszowski przedsiębiorca A. Florian. Na więcej nie
wystarczyło pieniędzy, inwestycja zbiegła się w czasie z wielkim kryzysem
i bardzo trudno było pozyskać na ten cel pieniądze. Ogólny koszt budowy
miał wynieść 216 590,18 zł (według obliczeń budowniczego powiatowego
B. Niewmierzyckiego z 26.10.1933 r.). Ostatecznie w 1934 r. zaniechano
dalszej budowy102.
Jedną z najdłużej pracujących nauczycielek w Tomaszowie była Maria
Kowalska. 16 lutego 1920 r. zwróciła się z pisemną prośbą o otrzymanie
posady nauczycielki na terenie powiatu tomaszowskiego, miała wówczas
102
Tamże, sygn. 206, s. 11, 21. A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski…, s. 135–137. Mury piwniczne zostały wykonane z cegły i kamienia. W 1930 r. wykonano roboty ziemne na kwotę
24 877,51 zł.
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Spostrzeżenia inspektora oświaty dotyczące pracy Zofii Huk.
Źródło: APZ, sygn. 217, k. 97

20-letni staż pedagogiczny. Została zatrudniona w Publicznej Szkole
Powszechnej w Tomaszowie Lubelskim, gdzie nieprzerwanie pracowała
w latach 1920–1936, następnie przeszła w stan spoczynku103. W latach
1923–1929 uczyła także Zofia Jadwiga Huk. Zanim trafiła do Tomaszowa,
pracowała w jednoklasowej szkole w Hucie Dzierążyńskiej (1920–1921),
następnie w Łuszczaczu, Szurze, Kolonii Rogóźno. W roku 1929 razem
z mężem przeniosła się do Szarowoli104.
Zarządzeniem Inspektora Szkolnego z 30 grudnia 1924 r. Marię Stanisławę
Armatys przeniesiono służbowo ze szkoły w Łuszczaczu na stanowisko
nauczyciela do siedmioklasowej szkoły żeńskiej w Tomaszowie, po dwóch
latach pracy została nauczycielką będącej na takim samym poziomie edukacyjnym szkoły męskiej105.
103
Maria Anna Kowalska, ur. 21 stycznia 1882 r. w Wierzbowicach k. Tarnopola. W latach
1900–1920 pracowała w szkołach ludowych w Petlikowicach Starych, Trokach, Ujściu, Swewidowie, Trybuchowcach i w Szeperowcach, znajdujących się na terenie działania Rady Szkolnej
Powiatowej w Kołomyi. APZ, ISTL, sygn. 266, k. 106.
104
APZ, ISTL, sygn. 217, k. 7, 46. Zofia Jadwiga Sadowiak, ur. 11 października 1899 r.
w Sokalu, c. Konstantego i Julii z d. Carewicz. Ukończyła trzy klasy żeńskiej szkoły wydziałowej w Sokalu, następnie IV kurs prywatnego seminarium nauczycielskiego w Sokalu. Na ich
podstawie w 1920 r. zdała egzamin dojrzałości w Państwowym Gimnazjum Nauczycielskim
Męskim w Sokalu. W 1923 r. poślubiła również nauczyciela Józefa Huka.
105
APZ, ISTL, sygn. 489, k. 5. Maria Stanisława Armatys ur. 4 kwietnia 1900 r. we Lwowie.
W czasie pracy w Tomaszowie była już wdową. Ukończyła pięcioklasową szkołę wydziałową
sióstr Benedyktynek we Lwowie. W latach 1917–1921 uczęszczała do Państwowego Żeńskiego
Seminarium Nauczycielskiego we Lwowie, gdzie 4 czerwca 1921 r. otrzymała świadectwo
dojrzałości. W latach 1921–1924 pracowała w Sokolnikach, potem przez rok w Łuszczaczu.
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W roku szkolnym 1934/1935 nauczycielami w Szkole Powszechnej nr 1
w Tomaszowie byli: Józef Piasecki, Maria Rozenblat, Bronisław Pabis, Józef
Sidorski106, Helena Tama, Stanisława Kucharzewska, Stanisław Sługocki,
Józef Pępiak, Tadeusz Uzbanowicz, Janina Różańska i Jan Batko. W szkole
nr 2 pracowali: Emilia Jabłońska, Maria i Roman Kowalscy, Marian Łypka,
Stanisława Łyszczarz, Aniela Jarosławska, Bronisława Kostywicz, Stefania
Piasecka, Henryka Kokoszko, Stefan Nitkiewicz, Stefania Sługocka, Natalia
Sadowska, Rozalia Matuszak.
W okresie międzywojennym społeczność żydowska zorganizowała
nauczanie dzieci i młodzieży w szkołach prywatnych: „Jabne”, „Tora
Wodaat” i „Jesojda Tora”. Szkoła „Jabne” pozostawała pod wpływem
religijnego odłamu syjonistów partii Mizrachi. W podstawowej szkole religijnej chader „Podstawy Tory” uczyło się ponad 220 chłopców z powiatu
tomaszowskiego. Przez cały okres międzywojenny żydowskie organizacje
szkolne korzystały z subwencji (rzędu kilkuset zł) samorządu miejskiego.
Przeważająca część dzieci żydowskich uczyła się wraz z innymi dziećmi
w siedmioklasowych szkołach powszechnych. W tych szkołach publicznych religii mojżeszowej w roku szkolnym 1926/1927 nauczała Ajtel Chaja
Dwojra107. Szkole „Jabne”, prowadzonej przez Żydowskie Stowarzyszenie
Kulturalno-Oświatowe, w 1938 r. Kuratorium nie udzieliło uprawnień szkoły
publicznej, mając zastrzeżenia m.in. do małego księgozbioru dla młodzieży,
a nade wszystko niezadowalającego poziomu nauczania j. polskiego108.
Na zakończenie każdego roku szkolnego uczniowie szkoły powszechnej urządzali wystawę prac, pokazując szerszej publiczności owoc swoich
całorocznych zmagań. W roku 1923 w Domu Ludowym swój dorobek
zaprezentowała szkoła powszechna, a szczególną uwagę zwiedzających
przykuły rysunki rodzeństwa Bogacińskich, wykazujących niewątpliwy
talent. Okazale prezentowały się roboty ręczne uczniów z klasy 3, obrusy
Ur. 1 marca 1888 r. w Czortkowie Starym k. Tarnopola, gdzie ukończył Męskie Seminarium Nauczycielskie. W 1923 r. został kierownikiem dwuklasowej szkoły w Hucie Tarnawackiej,
następnie przeniósł się do pięcioklasowej szkoły w Krynicach. W 1930 r. na własną prośbę
rozpoczął pracę w siedmioklasowej szkole w Tomaszowie. Przede wszystkim uczył robót
ręcznych, ukończył wiele specjalistycznych kursów, np. wyrobu nart. Od 1931 r. w wymiarze
10 godzin tygodniowo uczył w klasach niższych gimnazjum. APZ, ISTL, sygn. 395, k. 8.
107
A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski…, s. 138–139.
108
APZ, ISTZ, sygn. 24, s. 7, 9. Żydowski Dom Modlitwy, tzw. szkoła – powstał pod koniec
XVI w. Była to budowla parterowa o grubych murach, z potężnymi narożnymi wspornikami.
Mieściła się przy ulicy Bożnicznej (obecnie gen. Andersa, róg ul. Traugutta). Na początku
XVII w. wybudowano bożnicę przylegającą bezpośrednio do murów szkoły. Gruntownie
wyremontowana w 1930 r., zbombardowana we wrześniu 1939 r. Resztki na polecenie władz
niemieckich zostały rozebrane. W latach następnych gruz z budowli został wykorzystany do
utwardzenia ulicy biegnącej od ulicy Lwowskiej do gimnazjum, gdzie w czasie wojny mieściła
się siedziba żandarmerii. Ponieważ mury były do 2 m grubości, pozostałości po nich wysadzano dynamitem. J. M a z u r e k, Monografia Tomaszowa Ordynackiego. Własność Jana Mazurka,
rkps, s. 28–29.
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Tabela 5. Liczba szkół i etatów nauczycielskich z podziałem na gminy w powiecie
tomaszowskim w roku szkolnym 1934/1935
Gmina
Jarczów

Liczba klas w szkole

Etaty
nauczycielskie

1

2

3

4

5

6

7

razem

19

2

2

1

1

-

-

1

7
10

Komarów

30

4

3

2

-

-

-

1

Kotlice

18

1

2

5

-

-

-

-

8

Krynice

18

4

4

-

-

-

-

1

9

Łaszczów

24

4

3

1

-

-

-

1

9

Majdan Górny

21

2

4

1

2

-

-

-

9

Majdan Sopocki

16

2

4

2

-

-

-

-

8

Pasieki

17

3

5

-

1

-

-

-

9

Poturzyn

13

2

2

1

1

-

-

-

6

Rachanie

16

3

1

2

-

1

-

-

7

Tarnawatka

19

2

3

2

-

1

-

-

8
8

Telatyn

16

2

5

-

1

-

-

-

Tomaszów Lubelski

24

-

-

-

-

-

-

2

2

Tyszowce

25

2

5

-

-

-

-

1

8

Źródło: APZ, ISTL, sygn. 5, k. 1.

i serwety dziewcząt oraz prace chłopców w drewnie. Na łamach „Ziemi
Tomaszowskiej” napisano:
Ogólne wrażenie wyniesione z wystawy jest ze wszech miar dodatnie, wpatrując się
w drobne okazy wystawowe, podziwiamy cały ogrom pracy i wytrwałości włożony w nie przez
ich wykonawców. Z kolei znając środowisko, z jakiego pochodzi młodzież szkoły powszechnej,
i jej poziom umysłowy, należy podnieść z uznaniem pracę, jaką Grono Nauczycielskie włożyło,
osiągając tak piękne wyniki. Dla mieszkańców Tomaszowa pozbawionych wszelkich wrażeń
kulturalnych zwiedzanie wystaw stanowi prawdziwą ucztę duchową109.

Przed wojną bardzo popularne były nauczycielskie małżeństwa pracujące w jednej szkole. W Tarnawatce pracowali: Maria i Jan Tokarczukowie,
w sąsiedniej Hucie Tarnawackiej: Jadwiga i Kazimierz Chmielewscy,
w Podhorcach – Jadwiga i Ignacy Piwko, w Rudzie Wołoskiej – Stefania
i Władysław Maślanka, w Ciotuszy Starej – Maria i Jan Karczewscy110.
W Archiwum Państwowym w Zamościu w zespole Inspektorat Szkolny
w Tomaszowie Lubelskim zachowało się 238 akt osobowych nauczycieli
pracujących w okresie międzywojennym111 i akta tylko 5 szkół z tego
okresu112.
„Ziemia Tomaszowska”, nr 5 (29), 1923, s. 10–11.
APZ, ISTL, sygn. 5, k. 495.
111
Zob. aneks 2.
112
Były to szkoły w Łachowcach, Marysinie, Nabrożu, Przewalu i Wieprzowie.
109
110
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W początkowym okresie okupacji, opierając się na liście płac ze stycznia
1940 r., w szkołach powszechnych pracowało co najmniej 111 nauczycieli.
Na terenie gminy Jarczów zatrudnionych było 7 nauczycieli, Komarów –
17, Kotlice – 9, Krynice – 11, Łaszczów – 10, Majdan Górny – 15, Majdan
Sopocki – 14, Pasieki – 3, Rachanie – 12, Tarnawatka – 9 i Tyszowce – 16113.
Większość dzieci wiejskich edukację kończyła na najniższym poziomie edukacyjnym. W praktyce nauka w klasach wyższych, nie mówiąc
już o gimnazjum, była zamkniętą dla dzieci chłopskich, rzemieślników
i wyrobników114. Pochodzący z Michalowa Marian Kulik (ur. 1922) tak
wspominał ten okres:
Chodziłem 5 km do Rachań. W tym czasie była duża dysproporcja między dziećmi ze wsi
i miasta, a także pochodzenia inteligenckiego czy kupieckiego. Na wsi była bieda i zacofanie.
Rodzice nie mogli nam zapewnić odpowiedniego wyżywienia ani ubrania. Około 60% nie
umiało czytać i pisać. Toteż nie było komu pomóc w odrabianiu lekcji. Bywało tak, że dziecko
z drugiej klasy uczyło matkę lub ojca, jak ma się podpisać115.

W II RP obowiązywał 7-letni obowiązek szkolny. Funkcjonowały 7-letnie
szkoły podstawowe. Nauka w gimnazjum trwała 8 lat: 3 lata gimnazjum
niższego i 5 lat wyższego. Teoretycznie uczeń po 4 klasie szkoły powszechnej
mógł kontynuować naukę w gimnazjum niższym, warunkiem było jednak
zdanie egzaminu wstępnego. Znaczną przebudowę ustroju szkolnego przeprowadzono na mocy ustawy z 1932 r., uchwalonej z inicjatywy ministra
wyznań religijnych i oświecenia publicznego J. Jędrzejewicza. Utrzymała
ona 7-letni obowiązek szkolny w zakresie szkoły powszechnej, ale zarazem
zachowała zróżnicowanie organizacyjne i programowe tych szkół (szkoły
powszechne I, II i III stopnia, tj. 4-, 6- i 7-klasowe), faktycznie sankcjonując różnice w poziomie wykształcenia już na pierwszym, obowiązkowym
szczeblu nauczania. Wstęp do gimnazjum (nadal na podstawie egzaminu)
113
APZ, ISTL, sygn. 11, k. 1 i n. Nauczycielami w Krynicach byli: Janina i Eugeniusz
Kołomyjcowie, Teresa Laskowska i Tomasz Niedziałkowski. W Majdanie Górnym: Helena
i Antoni Bartosiewicz, Klotylda Dudka i Maria Fedurek. W Tyszowcach: Zofia i Antoni Cichy,
Wawrzyniec Błasiak, Wacław Furlepa, Zofia Stasina, Helena Strojna i Henryk Wielowski.
114
Dzieci chłopskie kończyły edukację na najniższym szczeblu szkoły powszechnej. Praktycznie dalej nikt się nie kształcił, bo za naukę trzeba było płacić. Maria Kudyba z d. Woś
(ur. 1931) wspomina: „Pochodzę z Wieprzowa, jednej z większych wsi w pobliżu Tomaszowa.
Przed wojną na dalszą edukację został wysłany tylko jeden chłopiec, nazywaliśmy go »Hryć«.
Wiem to dlatego, bo jego dalsza nauka odbiła się głośnym echem. Ojciec, aby go dalej kształcić,
musiał sprzedać 2 morgi pola”. Z kolei Feliksa Woś z d. Hałasa (ur. 1924) na Podhuciu relacjonuje: „Szkoła była w Hucie Tarnawackiej, uczyłam się bardzo dobrze i dzięki nauczycielce
przeszłam do klasy wyżej. Pomimo że byłam najlepsza i najzdolniejsza, naukę skończyłam
na 3 oddziale. Mimo to spotkało mnie nie lada wyróżnienie, gdyż oddana zostałam na służbę
do Grzegorza Surowca, wójta gminy w Tarnawatce. Nasze pochodzenie od razu nas dyskredytowało, przed wojną była tak duża bieda, że tego nie da się opowiedzieć”. Relacje spisane
przez autora w 2014 i 2015 r. do przygotowywanej monografii wsi Wieprzów.
115
B. W l a ź, Szkoła Podstawowa w Rachaniach…, s. 41.
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Nauczyciele z gminy Rachanie (ok. 1936). Źródło: B. Wlaź, Szkoła Podstawowa
w Rachaniach w latach 1930–1996…, s. 31.

dawało ukończenie sześciu klas szkoły powszechnej, klasa 7 była przeznaczona dla tych, którzy nie zamierzali kształcić się dalej; gimnazjum, teraz
4-letnie, miało jednolity program ogólnokształcący; do studiów wyższych
przygotowywały 2-letnie licea116. Reforma systemu oświaty z 1932 r. dzieliła
szkołę na trzy stopnie i trzy szczeble programowe. Pierwszy stopień obejmował elementarny zakres wykształcenia ogólnego, drugi miał pogłębiać
i rozszerzać wykształcenie szczebla pierwszego, trzeci – przygotować również pod względem społeczno-obywatelskim i gospodarczym. Najliczniej
w Polsce była reprezentowana i dominowała w środowiskach wiejskich
szkoła I szczebla, która realizowała tylko pierwszy szczebel programowy.
Ustawa otwarcie stwierdzała, że dotychczas wstydliwie ukrywany był fakt
W wydanym rok później „Statucie Szkoły Powszechnej” (1933) ustalono nowe zasady
tworzenia sieci szkolnej. Szkoła I stopnia miała mieć od 60 (a nie, jak dotąd, 40) do 120 uczniów
i zatrudniać 1 lub 2 nauczycieli. Szkoła II stopnia, licząca od 121 do 160 uczniów, miała mieć
3 nauczycieli, a od 161 do 210 uczniów – 4 nauczycieli. Szkoła III stopnia, licząca od 211 do
260 uczniów – 5 nauczycieli, od 261 do 310 uczniów – 6 nauczycieli, od 311 uczniów i więcej
– 7 nauczycieli.
116
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upośledzenia mniejszych szkół powszechnych na wsi, dlatego wprowadziła
możliwość przechodzenia uczniów bez egzaminów – ale ze stratą roku –
ze szkół mniejszych do szkół wyżej zorganizowanych, co przy stopniowo
lepszej sieci szkolnej otworzyło dzieciom wiejskim drogę do dalszego
kształcenia. Wprawdzie liczba szkół nisko zorganizowanych stopniowo
malała, ale był to przyrost zbyt powolny, aby dopływ młodzieży, zwłaszcza
wiejskiej, do szkół średnich w sposób istotny zwiększyć117.
Pomimo niedoskonałości reform liczba szkół powszechnych znacznie
wzrosła. Miało to miejsce szczególnie w latach dwudziestych. Później można
zaobserwować pewne spowolnienie tego procesu. Mimo olbrzymiego postępu realizacja obowiązku szkolnego przez dzieci w wieku szkolnym nie
była zadowalająca. Rozwój szkolnictwa powszechnego nigdy nie osiągnął
stanu zapewniającego pełną realizację tego obowiązku. Mimo to wydaje
się, że największym osiągnięciem była właśnie likwidacja analfabetyzmu
wśród dzieci, które edukację kończyły zazwyczaj na szkołach wiejskich,
ale czytać i pisać umiały, co wyróżniało je pozytywnie na tle ich rodziców
będących jakże często analfabetami.
Wysoko ocenia się również pracę nauczycieli, których zadaniem było
wytworzenie odpowiedniej atmosfery wychowawczej, co się udawało
dzięki ich autorytetowi, który bezpośrednio oddziaływał na uczniów
w szkole i poza nią. Praca nauczyciela w środowisku wiejskim przybierała
różnorakie formy – od organizowania uroczystości z okazji świąt i rocznic
państwowych, przez lokalne święta szkolne, po pomoc materialną dzieciom
ubogim. Szkolnictwo powszechne na terenie powiatu tomaszowskiego
wpłynęło pozytywnie na kształtowanie postaw miejscowego społeczeństwa. Nauczyciele uczący na wsi byli zaliczani do elity społecznej. Gdy
przyszedł czas wojny, aktywnie włączyli się w nurt konspiracyjny. Za swą
niezłomność niejednokrotnie zapłacili najwyższą cenę, oddając swoje życie.

117
W 1936 r. z dużej siedmioklasowej szkoły w Jarczowie naukę w tomaszowskim gimnazjum kontynuowały tylko siostry Irena i Pelagia Kubiszyn z Jurowa. M. B u r y, U źródeł
i brzegów Szyszły, Tomaszów Lubelski 2001, s. 31. Zob. więcej W. G r a b o w s k a, Szkolnictwo
powszechne w Polsce w latach 1932–1939, Wrocław 1976.

236

Szkolnictwo powszechne w okresie międzywojennym...

Rocznik Tomaszowski 5

ANEKS 1
Nauczyciele pracujący na terenie powiatu tomaszowskiego w latach 1927–1929 (wybór)118
Lp.

Miejscowość

Stopień
organizacyjny

1

Tomaszów Lub.

7-klasowa

Stanisław Stugocki (od 1923), Maria Jakubowska
(1920–1927), Kazimiera Kolasińska (od 1927), Maria
Ostrowska (od 1919), Józef Jarosławski (od 1922), Józef
Huk (od 1922), Roman Kowalski (od 1923), Jan Hałas
(1925–1927), Walezjan Batko (1927–1928), Józef Herman
(od 1928), Maria Armatys (od 1925), Stanisława
Kucharska (1925–1929), Paluszek (od 1929), Marian
Peycz, Szczepankiewicz

2

Tomaszów Lub.

7-klasowa

Józef Kozalewicz (od 1921), Bronisława Kostynowicz
(od 1924), Stefania Stugocka (od 1923), Maria Kowalska
(od 1920), Julia Cichocka (1920–1928), Walezja Szot
(od 1928), Władysława Duszkiewicz (1919–1927),
Stanisław Matyjasek (od 1927), Natalia Maria
Ladomska (od 1919), Aniela Jarosławska (od 1920),
Zofia Huk (od 1923), Zofia Bachowska (1924–1927),
Wielamowska (1927–1928), Halina Donten (od 1929),
Zofia Nataliowa (od 1921), Stefan Nytkiewicz (od 1923)

Nauczyciele

Gmina Jarczów
3

Gródek

3-klasowa

Stefania i Józef Staszczukowie, Piotr Jasiński

4

Jarczów

2-klasowa

Zofia Lisowska, Stanisława Orkiszewska, Stanisława
Szczepankiewicz, Zofia Kowal, Władysław Barczak

5

Chodywańce

2-klasowa

Gustaw Michalski, P. Gołębiowski, Stefania
i Władysław Barczak

6

Łubcze

2-klasowa

Julia Nadachowska, Maria Łapeć

7

Wierszczyca

1-klasowa

Wincenty Kliszcz
Gmina Krynice

8

Krynice

5-klasowa

Józef Sidorski, Władysław Bałka, Jan Batalia, Teofil
Matejka, Bronisława Święcicka, Maria Okolicz, Helena
Witen, Helena Głowacka, Michał Komisarczyk, Maria
Rozdolska

9

Dzierążnia

2-klasowa

Jan i Maria Bodnar

10

Huta Dzierążyńska

2-klasowa

Jadwiga i Feliks Kazap

11

Niemirówek

2-klasowa

Eugenia i Bolesław Jaskułowscy

12

Źwiartów

2-klasowa

Bazyli i Maria Zakrzewscy

13

Antoniówka

1-klasowa

Maria Witoszek

14

Majdan Sielec

1-klasowa

Józefa Szydłowska

15

Zaboreczno

1-klasowa

Natalia Mazurek

118

APZ, ISTL, sygn. 495, s. 3–52.
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Miejscowość

Stopień
organizacyjny

Nauczyciele

Gmina Majdan Górny
16

Podhorce

4-klasowa

Sabina Dzik (1919–1927), Maria i Tadeusz Czekajowscy
(od 1927), Alfred Dyzda (1919–1927), Stanisław Dyzda
(1924–1927), Władysław Bińczak (od 1927), Józefa
Mazurkiewicz (od 1926)

17

Nedeżów

2-klasowa

Janina i Eugeniusz Kołomyjec (od 1925)

18

Typin

2-klasowa

Henryka Bydelska (od 1918), Maria Majchowicz (od
1927), Zofia Słowikowska (1926)

19

Justynówka

1-klasowa

Anna Podkańska

20

Łaszczówka

1-klasowa

Kazimiera Borek (od 1926)

21

Przeorsk

1-klasowa

Jan Lozek (od 1923)

22

Przewłoka

1-klasowa

Weronika Marusze (od 1929), Marian Paluszek (1929),
Zofia Szegyn (1925–1927)

23

Ruda Wołoska

1-klasowa

Maria Ładzińska(od 1926)
Gmina Łaszczów

24

Łaszczów

7-klasowa

Aniela i Piotr Mazgraf, Aniela Pisowicz, Maria Kostior,
Józef Chazem, Stefania Turowicz, Jadwiga i Bronisław
Czarnecki, Adam Gozdek, Maria Jakobowicz, Wanda
Wałacha, Anna Jaszowska (1922)

25

Podlodów

3-klasowa

Zofia i Józef Bożek (od 1923), Henryk Kołodziej
(1928), Julianna Chmielewska (1927–1928), Helena
Mazurkiewicz (1926–27)

26

Nabróż

2-klasowa

Leon Robak (od 1924), Bronisława Steć (1927),
Bronisław Zaręba (1926–1927)

28

Steniatyn

2-klasowa

Helena Gondylowska (od 1926)

29

Zimno

2-klasowa

Henryk Wichowski (od 1922)

30

Dobużek

1-klasowa

Janina Jacuczyńska

31

Kmiczyn

1-klasowa

Dominika Dubik

32

Kryszyn

1-klasowa

Jan Kozłowski, Walerian Batko (1928), Franciszek
Bartłomowicz (1926–1928)

33

Muratyn

1-klasowa

Zofia Lisowska (1928), Franciszek Koszuga (1926–1928)

34

Żerniki

1-klasowa

Anna Machniewicz (od 1924)

35

Majdan Sopocki

3-klasowa

Stanisław Dyzda (od 1927), Karolina Ryzińska (1924–
1927), Helena Hochlich (od 1928), Bronisława Ryzińska
(1924–1928), Jadwiga Volpel (od 1921)

36

Susiec

3-klasowa

Maria Jańczak (od 1925), Stefania Cybulska (od 1926),
Bronisława Maksymowicz (od 1925)

37

Ciotusza Stara

3-klasowa

Maria i Jan Karczewscy (od 1924), Zofia Wąsik (od
1924)

Gmina Majdan Sopocki
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Lp.

Miejscowość

Stopień
organizacyjny

Nauczyciele

38

Grabowica

1-klasowa

Stefania Dechczówna (od 1926)

39

Nowiny

1-klasowa

Mikołaj Iwasiówka (od 1924)

40

Oseredek

1-klasowa

Michalina Mularczyk (od 1926)
Gmina Pasieki

41

Łosiniec

3-klasowa

Stanisława Szmiganowska (od 1919), Michalina Galas
(od 1922), Maria Dostalowna (od 1926)

42

Pasieki

2-klasowa

Stanisława i Stanisław Klepaccy (od 1926)

43

Jeziernia

2-klasowa

Stanisław Krynicki (od 1925), Zofia Słowikowska (od
1927), Sylwia Czarnecka (1923–1926)

44

Kunki

2-klasowa

Anna Podkańska (od 1927), Maria i Tadeusz
Czekajowscy (1920–1927), Maria Decz (od 1928)

45

Paary

2-klasowa

Zofia Jakubowska (od 1919), Maria Ścińska (od 1921)

46

Rogóźno

2-klasowa

Zofia Ziemiańska (1922–1929), Stanisława Kucharska
(od 1929), Helena Mucha (od 1924)

47

Maziły

1-klasowa

Stanisława Ciećkiewicz (od 1924)

48

Sabaudia

1-klasowa

Zofia Zborowska (od 1922)

49

Ulów

1-klasowa

Joachim Potomij (od 1926)
Gmina Poturzyn

50

Poturzyn

4-klasowa

Kazimierz Ostrowski (od 1924), Józef Choczan (1924–
1927), Stanisław Zaręba (od 1927), Edward Kosztuluk
(1926), Bronisława Steć (1926–1927), Bronisława Nowak
(od 1927)

51

Nowosiółki

3-klasowa

Anna i Hipolit Jarmułowiczowie (od 1924), Janina
Majewska (od 1926)

52

Radków

2-klasowa

Karol Gołębiowski (1920–1928), Helena Podgórska (od
1928), Ludwik Podgórski (od 1923)

53

Witków

2-klasowa

Wiktor Domadzki (od 1919), Adam Głazowski
(1922–1928), Tadeusz Bryk (1928), Kazimierz Rempel
(od 1929)

54

Suszów

1-klasowa

Wilhelm Vonau (od 1924)

55

Wasylów

1-klasowa

Jan Bielecki (1924–1927), Stanisław Schanel (od 1927)

56

Żabcze

1-klasowa

Władysław Peszek (od 1924)
Gmina Rachanie

57

Rachanie

4-klasowa

Julia i Filip Wójtowiczowie (1922–1935), Kazimierz
Chmielewski (1923–1929), Zofia Ziemiańska (od
1929), Jadwiga Chmielewska (1925–1929), Władysław
Rozublat (od 1929)

58

Wożuczyn

3-klasowa

Maria Okolicz (1927), Maria Reiss (od 1927)
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Miejscowość

Stopień
organizacyjny

Nauczyciele

59

Pukarzów

2-klasowa

Jadwiga i Kazimierz Chmielewscy (od 1929), Tekla
Wityk (1924–1929), Stanisława Nowak (1925–1927),
Janina Michalska (od 1927)

60

Grodysławice

1-klasowa

Joanna Todys (od 1920)

61

Hopkie

1-klasowa

Maria Wysoczańska (1926–1928), Stanisława Polak (od
1928)

62

Michalów

1-klasowa

Janina Maszycka (1926–1927), Cecylia Jakubowska (od
1927)

63

Pawłówka

1-klasowa

Zofia Jarmuszyńska (od 1926)

64

Siemnice

1-klasowa

Stanisława Polak (1926–1927), Janina Maszycka (od
1927)

65

Majdan Wielki

4-klasowa

Franciszek Bartłomowicz (od 1928), Stanisława i Michał
Górscy (1925–1928), Jan Woźniak (od 1928), Czesława
Szyszkowska (od 1924), Eugenia Udel (od 1923)

66

Tarnawatka

3-klasowa

Józefa i Rudolf Wysoccy (od 1926), Antoni Piłat (od
1928), Kazimiera Mysakowska (1916–1928)

67

Szarowola

3-klasowa

Maria Tarkowska (od 1923), Władysław Szylarski
(od 1922), Maria Słowikowska (od 1928), Piotr Cygan
(1927), Józef Herman (1926–1927)

68

Huta Tarnawacka

2-klasowa

Franciszek i Teofila Wild (od 1924)

69

Łuszczacz

2-klasowa

Michalina i Paweł Kaczan (od 1926)

70

Werechanie

2-klasowa

Janina i Leon Kaptur (od 1922)

71

Wieprzowe Jezioro

2-klasowa

Natalia Filipska (1924–1928), Bolesław Kasjaniuk (od
1928), Jadwiga Jarosławska (po mężu Olbrycht) (od
1925)

72

Zielone

1-klasowa

Stefania Szczawińska

73

Telatyn

4-klasowa

Michał Gancarz (od 1920), Władysław Maślanka (1923–
1927), Antoni Piłat (1927–1928), Helena Podgórska
(1927), Adam Głazowski (od 1929)

74

Rzeplin

3-klasowa

Stanisław Witaszczak (1926–1928), Leon Kuczyński
(od 1928), Maria Rysiakiewicz (1926–1928), Zofia
Chrzanowska (od 1928), Janina Mikulska (1926–1927),
Jan Bielecki (1927–1928), Stanisław Oczak (od 1929)

75

Dutrów

2-klasowa

Józefa i Kazimierz Sowa

76

Posadów

2-klasowa

Józefa i Piotr Grochmaliccy

77

Stara Wieś

2-klasowa

Antoni Piłat (1926–1927), Stefania i Władysław
Maślanka (od 1927)

78

Łykoszyn

1-klasowa

Katarzyna Prus (od 1924)

Gmina Tarnawatka

Gmina Telatyn
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Lp.

Miejscowość

Stopień
organizacyjny

Nauczyciele
Gmina Tyszowce

79

Tyszowce

7-klasowa

Stanisław Więczkowski (1926–1928), Stanisław
Witeszczak (od 1928), Chaja Danajówna (od 1927),
Helena i Marian Preyer (1919–1927), Teofila Koszyk
(1916–1928), Stanisława Podkańska (od 1920), Janina
Łyszczacz (od 1927), Jadwiga Krzaklewska (od 1923),
Antoni Cichy (od 1924), Edward Ślusarz (1925–1927),
Józefa Helcz (od 1927), Władysław Podgórski (od 1925)

80

Wakijów

2-klasowa

Józef Domański (od 1924), Julia Aftyka (od 1922)

81

Zubowice

2-klasowa

Marian Trypka (od 1924), Maria Decz (1926–1927), Julia
Małodobra (od 1928)

82

Kazimierówka

1-klasowa

Piotr Cygan (1925–1927), Józef Herman (1927–1929)

83

Mikulin

1-klasowa

Maria Krzaklewska (1921–1928)

84

Przewale

1-klasowa

Tadeusz Niemczuk (1925–1927), Maria Rozdolska (od
1927)

85

Czartowiec

1-klasowa

Tadeusz Niemczuk (od 1927)

ANEKS 2
Akta nauczycieli z okresu międzywojennego znajdujące się w zbiorach Archiwum
Państwowego w Zamościu, zespół Inspektorat Szkolny w Tomaszowie Lubelskim
(1916–1954)
Maria Armatys (1927), Zofia Balkowska (1923–1943), Franciszek Bartłomowicz (1930–1943),
Stanisław Baran (1930–1931), J. F. Barański (1932–1938), Jan Batko (1932–1938), Helena Batko
(1931–1937), Michalina Bednarczuk (1929–1939), Antoni Berlicki (1936–1941), Emilia Bogucka
(1936–1939), Stefania Barczak (1920–1943), Roman Bosiak (1936–1944), Antoni Bohm (1933–1948),
Janina Budziańska (1929–1942), Stanisława Bukowska (1932–1943), Jan Broniek (1934–1939),
Wiarosława Brzozowska (1930–1931), Antoni Józef Cichy (1923–1928), Cyryl Leon Rudak
(1919–1923), Petronela Diduszko (1927–1935), Maria Dostal-Rejtmajer (1925–1927), Ajtel Chaja
Dwojra (1927–1932), Sabina Dzik-Beńczak (1927–1939), Zofia Echart (1918), Maria Eisenberger
(1916), Wanda Eustachiewicz-Dziwisińska (1924–1945), Józefa Falkiewicz (1922–1923), Maria
Falińska (1927–1938), Alfons Fasiuwski (1921–1930), Wanda Janina Fedorowicz (1921–1924),
Maria Fedorek (1931–1943), Maria Fidecka (1936–1939), Lew Fefer (1939), Paulina Fleczyńska
(1917), Czesława Frąc (1928–1938), Rozalia Filt (1919–1928), Maria Flak (1929–1939), Eugeniusz
Fogel (1937–1938), Edmund Fuchs (1923–1924), Jadwiga Wanda Fuchs (1916–1928), Zofia
Fuks (1930–1950), Wacław Furlepa (1933–1938), Stefania Forniewicz (1924–1927), Feliks Frank
(1919–1920), Maria Franczewska (1931–1939), Jajna Frenkel (1932–1937), Stanisława Frońska (1917),
Eugenia Fryderyk (1921–1929), Helena Foller (1927–1934), Bronisław Grochiewicz (1916–1924),
Michalina Galas (1921–1938), Ludmiła Jadwiga Garda (1934–1939), Edward Gasek (1927–1939),
Kunegunda Gasek (1931–1939), Stanisław Gawecki (1923–1930), Janina Gęborys (1938–1939),
Helena Gmitrowicz (1920–1948), Eugeniusz Gola (1930–1932), Józefa Grabowska (1926–1939),
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Maria Groblewska (1916–1917), Teresa Grochmulicka (1929), Maria Gromek (1938–1950),
Maria Gross (1918), Maria Grunwald (1929), Stanisław Grzeszczuk (1930), Stanisława Gullard
(1932–1940), Eugenia Gwardyńska (1936–1937), Albin Hołdun (1929), Zofia Halastr (1935–1939),
Olga Hryniewicz (1930–1939), Zofia Huk (1920–1933), Józef Huk (1929–1939), Helena Ichniowska
(1922–1923), Augustyn Ignasik (1931–1938), Aleksandra Ikawa (1916–1917), Józefa Inglat (1934),
Józefa Ira (1916), Janina Iwaszkiewicz (1921), Alfred Janura (1930–1943), Maria Anna Janczuk
(1934–1936), Piotr Janczuk (1935–1938), Stanisław Jarosiewicz (1937–1939), Hipolit Jarmułowicz
(1931–1943), Bolesława Jaskółowska (1931–1934), Michalina Kaczor (1920–1924), Stanisława
Furk-Kawalerowicz (1916–1920), Antonina Konfederak (1919–1922), Stanisława Klepacka (1926–
1940), Zofia Kolasińska (1924–1940), Jadwiga Koper (1932–1943), Teofila Koszyk (1921–1928),
Władysław Koszyk (1920–1926), Edward Kosztaluk (1934–1939), Wanda Koszut (1924–1936),
Maria Kowalska (1920–1936), Jan Kozłowski (1928–1942), Józefa Krawczuk (1937–1945), Maria
Krzaklewska (1921–1928), Helena Krzywonos (1916–1926), Czesław Karpowski (1930–1939),
Helena Kwiatkowska (1920–1933), Teresa Laskowska (1931–1942), Maria Lechowska (1920–1924),
Franciszek Lisz (1931–1939), Michał Leszczyński (1919–1921), Kazimierz Linkiewicz (1932–1939),
Jan Lorek (1930–1938), Maria Szumulewska (1931–1939), Maria Łapeć (1930–1942), Jadwiga Łoza
(1930–1941), Janina Rabczyńska (1919–1937), Anna Maria Machniewicz (1922–1939), Wanda
Magdaniówna (1932–1939), Maria Gąsiorowska (1933–1939), Władysław Malinowski (1933–1935),
Franciszka Mamczur (1938), Maria Magda (1938), Janina Marszycka (1927–1938), Władysław
Maślanka (1933–1936), Zofia Matej (1930–1939), Stefania Matejszuk (1916–1917), Emilia Matejszuk
(1930–1939), Karolina Matuszyk (1929–1945), Marta Matuszyk (1936–1939), Maria MięcińskaSokulska (1929–1943), Stanisława Michalska (1921–1939), Maria Michalska-Burda (1917–1937),
Janina Michalska (1916–1920), Genowefa Mędryk (1936–1943), Janina Mikulska (1925–1937),
Bolesław Mikulski (1930–1946), Stefania Minor (1936–1939), Eugenia Model (1916–1943), Ader
Moszek (1937–1939), Amelia Motylewicz (1931–1940), Kazimiera Mysakowska (1919–1927),
Wacław Mróz (1933–1938), Helena Nieć (1931–1938), Tadeusz Niemczyk (1927–1933), Maria
Niewmierzycka (1938–1950), Rozalia Nitkiewicz (1929–1933), Feliks Nowosadzki (1933–1941),
Józef Nowicki (1923–1932), Stanisław Oczak (1928–1929), Stanisława Ohlówna (1931–1943),
Stanisław Olbrycht (1932–1940), Jadwiga Olbrycht (1923–1939), Eugenia Olejnik (1930–1932),
Olga Helena Onyszkiewicz (1916), Stefania Onyszkiewicz (1920–1929), Zofia Onyszkiewicz
(1920–1921), Bronisława Opacka (1919–1922), Stanisława Orkiszowska (1924–1934), Kazimierz
Orłowski (1933–1935), Teresa Omińska (1935–1939), Władysława Oruchowska (1916–1918),
Aleksander Osial (1939), Maria Anna Ostrowska (1918–1936), Rozalia Osuch (1916–1921), Jan
Ozior (1935–1937), Antoni Piłat (1931–1936), Antoni Piprowski (1931–1939), Teofila Płożanka
(1935–1938), Henryk Tadeusz Polesa (1935–1938), Mikołaj Polesiak (1937–1939), Stefan Polasiński
(1923–1938), Aleksander Pułka (1929–1939), Adolf Rachoń (1937–1938), Marian Rogowski
(1933–1940), Mieczysława Rozchwał (1923–1925), Aleksandra Rybicka (1934–1939), Bronisława
Ryzińska (1917–1924), Rajmund Rudzik (1932–1934), Stanisław Sadowski (1920–1933), Edward
Sędziowski (1925–1937), Józef Sidorski (1933–1937), Stanisława Sokolenko (1931–1939), Bronisława
Steć (1926–1930), Maria Stepaniuk (1936–1943), Ludwik Stopyra (1931–1939), Maria Syrocińska
(1931–1938), Julian Szaniawski (1931–1938), Stanisław Schanela (1931–1938), Cecylia Szpira
(1937–1938), Waleria Szarlip (1936), Mieczysław Szczygieł (1934–1938), Regina Weronika
Szewczak (1929–1936), Maria Szirińska (1919–1942), Zbigniew Szmid (1932–1942), Franciszek
Szubert (1928–1934), Emilia Śmiechowska (1937–1939), Katarzyna Tarasiuk (1931–1939), Winantyna
Thury (1916–1922), Irena Tkacz (1920), Maria Tokarczuk (1932–1943), Maria Tomaszewska
(1932–1943), Stanisława Tomaszewska (1931–1947), Helena Tomas (1928–1938), Maciej Traczyk
(1919–1920), Felicja Trompetur (1923–1924), Marian Trypka (1924–1939), Eleonora Turska
(1933–1942), Józefa Turk (1917–1918), Waleria Turzyniecka (1916–1939), Stanisław Turewicz
(1934–1939), Jadwiga Tymoszyk (1916–1917), Jadwiga Uklej (1928–1932), Zofia Ułasiewicz
(1920–1921), Kazimierz Umiastowski (1934–1939), Janina Urbanowicz (1916–1930), Mieczysław
Walczuk (1931–1938), Grzymisława Węda (1930–1939), Henryk Wichowski (1930–1939), Aniela
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Winnicka (1926–1939), Jan Wiśniewski (1935–1938), Stanisław Włoch (1939–1942), Kunegunda
Wójcik (1931–1939), Leon Wójtowicz (1931–1939), Stanisław Wójtowicz (1931–1938), Jadwiga
Wojtkiewicz (1928–1939), Katarzyna Wolańska (1925–1940), Roman Woźnicki (1936–1938),
Jan Wygachiewicz (1930–1938), Stanisław Wygoda (1928–1939), Maria Wyrobiec (1928–1947),
Wilhelm Vonan (1931–1940), Jadwiga Zajączkowska (1921–1939), Maria Zakrzewska (1923–1939),
Bazyli Zakrzewski (1930–1938), Maria Ziemska (1932–1938), ks. Bolesław Żach (1938–1944).

ABSTRACT
Robert Czyż
ELEMENTARY EDUCATION SYSTEM IN THE INTERWAR PERIOD
WITHIN THE TERRITORY OF TOMASZÓW POVIAT
Polish elementary education system in Tomaszów poviat was brought back to operate in
1915 at the time of withdrawal of the Russian army from Tomaszów poviat. Within two months
90 elementary schools were created. In 1916 children were taught in polish by polish teachers.
The first teachers came from Galicia, e.g. Stefania Matjaszek who was a teacher in Perespa,
Maria Anna Ostrowska in Tomaszow Lub., Kazimiera Maria Mysakowska in Tarnawatka.
At the dawn of independence, most schools were accommodated in hired buildings. In
1922 Poviat Committee on Erecting Elementary School Facilities was called into being under
the with Father Emil Franke as its chairman. Its main goal was to provide local communities
with enough school buildings. In July, 1922 the Committee approved the plan to erect school
buildings in Łaszczow, Gródek, Huta Dzierążyńska, Podhorce, Jeziernia, Poturzyn, Tyszowce,
Zubowice, Telatyn, Szarowola, Zielone, Siemierz and Rachanie. Despite putting in a lot of effort, the number of school facilities was far from satisfactory. In the school year 1921/1922 the
poviat could boast with 114 elementary schools, of which only one school in Tomaszów was
a 7-grade school. Of all 221 teachers only 139 had proper qualifications to teach. Almost 13,5
thousand children were included in compulsory schooling obligation, therefore, statistically
speaking, the ratio was one teacher to 61 schoolchildren.
The elementary school that was created in Tomaszów in 1915 had no place of its own for
the next 10 years. As classes were scattered all around the town, the Town Council, which
held the obligation of providing school facilities, decided to erect a new school facility. It was
implemented in the years 1922–1923 in accordance with the development plan drawn up by
A. Ćwiżewicz. It was a one-storey building of wooden structure with plaster applied over
reed with the main entrance and exit were laid with bricks. It quickly turned out that this
facility was too small, so a search for new facility soon got under way. One of the buildings
of the Zamoyski Estates which had accomodated a junior high school before was selected
and in 1929 a new elementary school was opened. It was decided that schools would not be
coeducational, therefore, school no.1 was all-girls school, whereas school no.2 was all-boys.
During the interwar period the Jewish community organized schooling of children and youths
in private schools, e.g. “Jabne”, “Tora Wodaat” and “Jesojda Tora.” At the end of each school
year, schoolchildren would display their work so as to share with the public the fruits of
their schoolwork.
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In the school year 1934/35 the poviat could boast 108 elementary schools, only 7 of which
were of highest organizational degree, with 266 teachers. Most of children from rural settlements finished their education at the lowest education level. Despite enormous progress, the
implementation of schooling obligation was not satisfactory, however, liquidation of illiteracy
among children is now deemed to have been the biggest achievement, as even the children
that finished the lowest education level in village schools could read and write, contrary to
their parents, who, more often than not, were illiterate.
The work of teachers needs to be assessed very highly, as they fostered proper and
supportive learning environment by engaging their own prestige and authority that directly
affected schoolchildren in and out of school. Children’s best interests was of paramount importance, so at the outbreak of World War II there were 111 teachers working in all 11 local
communes in Tomaszów poviat.
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Dwutygodnik „Ziemia Tomaszowska” w latach 1922–1927...

Monika Napora
Zakład Historii Najnowszej, Instytut Historii,
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DWUTYGODNIK „ZIEMIA TOMASZOWSKA”
W LATACH 1922–1927. ANALIZA PRASOZNAWCZA
Jerzy Jarowiecki, wybitny badacz historii prasy polskiej, o roli i zadaniach prasy regionalnej w jednym ze swoich tekstów napisał:
[...] prasa regionalna, prasa lokalna jest szczególnego rodzaju dokumentem swoich czasów. Była i jest nie tylko wyrazicielką opinii wąskiego grona wydawców czy dziennikarzy
skupionych wokół redakcji, ale przede wszystkim lokalnej społeczności, czytelników, wobec
których pełni swoistą funkcję integracyjną1.

W jego przekonaniu zasadniczym zadaniem prasy regionalnej jest
kształtowanie postaw i opinii społecznych, a jednocześnie w pewien sposób
ich odzwierciedlanie. Prasa regionalna realizuje funkcję komunikacyjną:
[...] promuje określone wzory zachowań nie tylko o charakterze uniwersalnym, przywiązuje
bowiem wagę do pielęgnowania, utrwalania oraz upowszechniania tradycji i wynikających
z nich specyficznych cech znamiennych dla lokalnej społeczności2.

Jest zatem, zdaniem Jarowieckiego, nie tylko źródłem informacji, ale
ważnym „narzędziem komunikacji społecznej, formą oddziaływania propagandowego (w pozytywnym wymiarze funkcji) i wychowawczego”3.
Przedstawiona wyżej definicja prasy lokalnej oraz ogólna analiza jej
roli niejako wymuszają postawienie pytania o cele poznawcze przyświecające badaniom zawartości tego rodzaju prasy4. Słusznie zauważyła
Irena Tetelowska, pisząc, iż analiza prasoznawcza „ma na celu ukazanie
obiektywnie istniejącego stanu rzeczy – kierunku zainteresowań pisma
i ujawniającego się w nim celu redakcji, opisanie rodzaju stosowanych
1
J. J a r o w i e c k i, Kształtowanie się środowiska prasowego Nowego Sącza i regionu, [w:] Prasa
sądecka od zarania do dziś 1891–2011, red. B. Faron, Kraków 2012, s. 9.
2
Tamże.
3
Tamże.
4
Pojęcie „analiza zawartości” jest pojęciem szerszym niż termin „analiza treści”, gdyż
uwzględnia ono oprócz treści przekazu również jego formę. Zob. W. P i s a r e k, O mediach
i języku, Kraków 2007, s. 49.
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środków oraz sposobu posługiwania się nimi, a wreszcie określenie typu
pisma oraz intencjonalnych (zamierzonych) jego funkcji”5.
W procesie komunikowania społecznego, a prasa bez wątpienia jest
jednym z jego narzędzi, uwidaczniają się zarówno poglądy środowiska,
w którym owa prasa funkcjonuje, jak i jego charakterystyczne cechy, takie
jak: normy, wartości, postawy, tradycje. Analiza wypowiedzi prasowych
pozwala zatem na sformułowanie opinii, ocen, poglądów odnoszących się
bezpośrednio do samego autora wypowiedzi. Ponadto pozwala również
zidentyfikować uwarunkowania społeczne, które w istotny sposób wpłynęły na kształt, cechy i charakter jego komunikatów. W konsekwencji
poprzez analizę treści możliwe jest również badanie stosunku nadawcy
komunikatów względem przedmiotu ich relacji.
Zasadniczo prasa lokalna powinna spełniać funkcję informacyjną – dostarczyć informacji o środowisku życia, pracy i wypoczynku czytelnika,
i zdaje się, że w takim celu uruchomiono „Ziemię Tomaszowską”, dwutygodnik Sejmiku Powiatowego. Pismo ukazywało się latach 1922–1927.
W pierwszym numerze, datowanym na 3 maja 1922 r., zapisana została
deklaracja programowa redakcji:
Zadaniem naszego pisma będzie budowanie samowiedzy narodowej, wspomaganie
wszelkich prac oświatowych, roztrząsanie potrzeb i bolączek naszego powiatu, obrazowanie
życia kulturalno-społecznego tej części Polski6.

Znamienne było również bezpośrednie nawiązanie do rocznicy uchwalenie Konstytucji 3 maja – „Ziemia Tomaszowska” miała być jedną z form
upamiętnienia „dnia chwały narodowej” – jak można przeczytać w gazecie7.
Tym samym nakreślony został profil pisma w zakresie propagowanych
wartości i postaw.
Przewodniczącym Komitetu Redakcyjnego pisma został dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego, założyciel powstałego w 1920 r. stowarzyszenia
„Związek Tomaszowian” Ludwik Kobierzycki, redaktorem odpowiedzialnym – Benedykt Zwierzchowski. „Ziemia” do połowy 1924 r. była dwutygodnikiem, następnie doszło do zmniejszenia częstotliwości ukazywania
się i stała się miesięcznikiem8. Objętość pisma wahała się od 28 stron do
8, nakład mieścił się w przedziale 350–500 egzemplarzy.
Łamy „Ziemi Tomaszowskiej”, jako pisma organu administracji lokalnej,
zdominowane zostały przez szeroko rozumianą problematykę samorządową. Pociągało to dalsze konsekwencje odnośnie do struktury, układu
pisma, doboru tematów i stosowanych form przekazu.
I. T e t e l o w s k a, Szkice prasoznawcze, Warszawa 1972, s. 101.
„Ziemia Tomaszowska” (dalej: ZT), 3 V 1922, nr 1, s. 2.
7
Tamże.
8
Na zmianę częstotliwości ukazywania się pisma mogły wpłynąć kwestie finansowe lub
przekształcenia w zakresie polityki informacyjnej lokalnej władzy.
5
6
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Pogłębiona analiza prasoznawcza zdaje się potwierdzać pewne tendencje widoczne już we wstępnych obserwacjach na temat układu, tematyki,
stosowanych form przekazu. Do jej przeprowadzenia wykorzystałam
kryteria specyfikujące zawartość prasy, zaproponowane przez Ryszarda
Kowalczyka. Badacz ten wskazał na takie kategorie podziału, jak: 1. Rodzaj
materiałów prasowych; 2. Tematyka materiałów prasowych; 3. Forma
zewnętrzna i gatunkowa materiałów prasowych; 4. Stosunek materiałów
prasowych do rzeczywistości; 5. Ocena i wartościowanie rzeczywistości9.
W przypadku rodzajów materiałów prasowych kryterium podziału
stanowi podmiotowo rozumiane źródło ich pochodzenia. W oparciu o nie,
można mówić o dominacji na łamach „Ziemi Tomaszowskiej” tekstów redakcyjnych, napisanych przez pracowników i współpracowników pisma.
Najbardziej popularną formą przekazu były wypowiedzi sprawozdawcze,
mające charakter informacyjny i oficjalny. Ich celem było przekazanie
odbiorcom konkretnej informacji, bez wyrażania ocen i opinii czy też
interpretacji. W każdym numerze gazety zamieszczane były sprawozdania z działalności samorządu powiatowego, z posiedzeń poszczególnych
komisji, Rady Miejskiej i posiedzeń sejmiku powiatowego10. Najczęściej
zamieszczano sprawozdania z posiedzeń Rady Szkolnej Powiatowej, co
świadczy o wadze spraw oświatowych dla władz lokalnych11. Równie
ważne były kwestie związane z bezpieczeństwem publicznym, o czym
świadczą cyklicznie zamieszczane statystyki przestępstw popełnianych
w powiacie12. Ponadto publikowane na łamach „Ziemi” sprawozdania
można podzielić na dostarczające nowych faktów i wiadomości (np.
o wprowadzeniu składki gruntowej na rzecz Tomaszowskiego Związku
Komunalnego)13 oraz odzwierciedlające pewien stan rzeczy czy spraw, jak
w przypadku sprawozdań z wykonania budżetu czy na temat stanu dróg
powiatowych w danym roku14.
Analiza formy zewnętrznej prowadzi do wniosku, iż podstawowym
środkiem przekazu były materiały tekstowe, pozbawione warstwy graficznej. Niemniej jednak przy okazji publikacji różnego typu sprawozdań,
korzystano z formy tekstowo-ilustracyjnej, w której treść współtworzyły
9
R. K o w a l c z y k, Metodologiczne podstawy badania zawartości prasy lokalnej, „Przegląd
Politologiczny”, nr 1, 2012, s. 165–177.
10
Zob. np.: Samorząd Powiatowy. Z posiedzeń wydziału powiatowego, ZT, 20 X 1922, s. 2–4.
11
Z posiedzeń Rady Szkolnej, tamże; Szkolnictwo i oświata. Zjazd oświatowy, ZT, 5 IV 1923,
nr 23, s. 8–9.
12
Zob. np.: Statystyki przestępczości, ZT, 5 VI 1922, nr 3, s. 12; ZT, 20 IX 1922, nr 10, s. 16;
ZT, 20 X 1922, nr 12, s. 13; Przestępczość ostatnich 3 miesięcy, ZT, 5 II 1923, nr 19, s. 12–14.
13
Statut o specjalnej składce gruntowej, ZT, 5 IV 1923, nr 23, s. 4–5.
14
Zob. chociażby: Sprawozdanie z robót, przeprowadzonych w 1922 roku na terenie dróg powiatowych powiatu Tomaszowskiego, ZT, 5 II 1923, nr 19, s. 2–4; Sprawozdanie z gospodarki drogowej
za drogach powiatowych na rok 1924, 10 III 1925, nr 51, s. 3–4.
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tekst (pismo) wraz z tabelą. Wśród form gatunkowych stosowanych na
szpaltach gazety wymienić należy oprócz sprawozdań, również gatunki
publicystyczne. W komentarzach, artykułach publicystycznych, felietonach usiłowano kształtować opinię publiczną i budować postawy wobec
poruszanych zagadnień. Tutaj, co uznać należy za rzecz zupełnie naturalną, biorąc pod uwagę profil pisma, koncentrowano się na kształtowaniu
przychylnego stosunku wobec władz lokalnych. Stąd słowa uznania chociażby dla wojewody lubelskiego – Stanisława Moskalewskiego, którego
powołanie na stanowisko Nadzwyczajnego Komisarza Oszczędnościowego
spotkało się z pełną aprobatą wyrażoną słowami, iż Moskalewski jest „jednym z najdzielniejszych wojewodów, jakiego posiada Polska”15. Staroście
Tadeuszowi Józefowi Eytnerowi, z okazji 5-lecia urzędowania, poświęcono
specjalny artykuł, będący okolicznościową laudacją wychwalającą jego
zasługi. „Ukochany szef powiatu”, potrafiący „w chaosie stanąć pewną
nogą, nieść pomoc wszystkim, umieć pogodzić zwaśnionych i zachęcić
do pracy społecznej, wznieść wysoko sztandar państwowości, nie uchybić
wzniosłym tradycjom państwa polskiego”16 – to zaledwie krótki fragment
opublikowanego wówczas hymnu pochwalnego.
Na łamach „Ziemi” obecne były ponadto publikacje określane jako materiały niedziennikarskie. Tutaj wskazać można na zamieszczone w pierwszym numerze pisma sprawozdanie dyrektora Centrali Handlowej, będące
przykładem wypowiedzi urzędnika (przedsiębiorcy)17, a także na oficjalne
komunikaty (np. o pomocy dla inwalidów, o zbiórce na Skarb Państwa)
oraz protokoły z posiedzeń instytucji samorządowych, wreszcie na wykazy
osób skazanych za różnego rodzaju przestępstwa (np. opilstwo)18. Ponadto
do tej kategorii zaliczyć można nieliczne, ale jednak obecne, felietony19.
Przechodząc do analizy tematyki „Ziemi Tomaszowskiej”, zauważyć
należy, że zgodnie z jej charakterem, najwięcej uwagi poświęcano tematyce samorządowej, zwłaszcza takim wymiarom życia społecznego, jak
gospodarka, edukacja czy opieka zdrowotna20. Dla przykładu podam dane
z pierwszego półrocza ukazywania się „Ziemi” – 14% objętości czasopisma
poświęcono sprawom samorządowym, 21% rolnictwu21. W obu tych przypadkach można mówić o funkcjonowaniu stałych, odrębnych działów. Dział
15

s. 10.

Kilka luźnych uwag w sprawie obciążenia podatkowego rolnictwa, ZT, 20 VIII 1923, nr 32,

Cześć zasłudze, ZT, 5 II 1924, nr 42, s. 1–3.
Sprawozdanie ekonomiczno-gospodarcze, ZT, 3 V 1922, nr 1, s. 13.
18
Wykaz osób skazanych za opilstwo, ZT, 20 X 1925, nr 55, s. 14.
19
Jakoś tam będzie z nami, z panami Sarmatami, ZT, 20 VII 1922, nr 6, s. 9; Widziadła, ZT,
20 XI 1923, nr 38, s. 5–6.
20
Zob. chociażby: Nasze potrzeby zdrowotne, ZT, 3 V 1922, nr 1, s. 14–16; Sprawa szkolna,
ZT, 20 VI 1922, nr 4, s. 1–2.
21
Czasopismo sejmikowe, ZT, 5 I 1923, nr 17, s. 1.
16

17
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rolniczy poświęcony był głównie poradnictwu w zakresie upraw rolnych
i hodowli22. Informowano w nim ponadto o działalności okręgowych kółek
rolniczych23. Nie mniej uwagi poświęcano pracy i problemowi bezrobocia24.
Żywo interesowano się rozwojem infrastruktury szkolnej25. Ponadto pisano
na temat trudności towarzyszących działaniom podejmowanym na rzecz
przeciwdziałania analfabetyzmowi. Skalę napotykanego oporu społecznego
oddaje w tym zakresie artykuł pod przewrotnym tytułem Analfabetyzmu
u nas nie ma26. Ten fałszywie optymistyczny wniosek wynikać miał z faktu, że na kurs czytania i pisania dla dorosłych, organizowany przez Koło
Polskiej Macierzy Szkolnej, nie zgłosił się żaden chętny. Stąd wziął się apel
o „opamiętanie”, którym zwieńczony został tekst:
Opamiętajcie się ludzie! Zacznijcie wreszcie myśleć i działać! Bo przyjdzie chyba wkrótce
zlikwidować wszystkie placówki oświatowo-kulturalne27.

Pojawiały się również artykuły opisujące/promujące akcje dobroczynne
i związane z niesieniem pomocy potrzebującym. Przykładem może tu być
pisanie o akcji pomocy dla mieszkańców spalonego Janowa Lubelskiego
w roku 1922 czy informowanie o działalności PCK28. „Ziemia Tomaszowska”
m.in. wsparła również inicjatywę komitetu obywatelskiego, który podjął się organizacji wieczerzy wigilijnej dla 9. batalionu pułku piechoty
w Tomaszowie Lubelskim oraz sierot z tamtejszej Ochronki29.
W niewielkim stopniu „Ziemia Tomaszowska” zajmowała się życiem
kulturalnym regionu. Jedynie sporadycznie pisano np. o działalności teatrów ludowych30.
W niezwykle wąskim zakresie poruszano tematy z zakresu życia
prywatnego. Właściwie pisano jedynie o wybranych aspektach prywatności, pozostających w ścisłym związku ze społecznym oddziaływaniem
jednostki. Najwięcej uwagi poświęcano zagrożeniom i przestępczości. Na
bieżąco zamieszczano informacje statystyczne na temat nieposzanowania
prawa, o czym już wspominałam. Zajmowano się również zjawiskami
patologicznymi i podejmowanymi przez władze lokalne inicjatywami na
rzecz przeciwdziałania ich społecznym skutkom. Pisano chociażby o walce
Zob. chociażby: Dział rolniczy, ZT, 5 I 1923, nr 17, s. 5.
Zob. np.: Okręgowy Związek Kółek Rolniczych, ZT, 5 VII 1922, nr 5, s. 5–6.
24
Zob. m.in.: Znaczenie pracy w życiu narodów, ZT, 5 VII 1922, nr 5, s. 8–9; Stan bezrobocia
w Polsce i za granicą, ZT, 20 XII 1923, nr 40, s. 4–5.
25
Dzień 6 IX 1922 w Tomaszowie Lubelskim. Kamień węgielny pod gimnazjum, ZT, 20 IX 1922,
nr 10, s. 1–7.
26
Analfabetyzmu u nas nie ma, ZT, 20 XII 1922, nr 16, s. 16–17.
27
Tamże.
28
Zob. Spieszmy się z pomocą dla Janowa Lubelskiego, ZT, 20 VII 1922, nr 6, s. 1; PCK, ZT,
20 V 1922, nr 2, s. 1–2.
29
Wieczór wigilijny dla żołnierzy i sierót, ZT, 20 XII 1922, nr 16, s. 1.
30
Zjazd teatrów ludowych, tamże, s. 18.
22
23
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z alkoholizmem31. Można również mówić o podejmowaniu przez pismo
zadań wychowawczych i prób kształtowania postaw społecznych w duchu
patriotyzmu. Tutaj koncentrowano się zwłaszcza na wychowaniu młodzieży. Analizowano rolę rodziny i szkoły w procesie wychowania, a także
organizacji harcerskiej. Poszukiwano najlepszych dróg prowadzących do
pogłębienia wśród młodzieży miłości do ojczyzny32. Za wzór poświęcenia
dla ojczyzny i postawy obywatelskiej stawiano postać Wojciecha Bartosza
Głowackiego, uczestnika powstania kościuszkowskiego, poległego w bitwie
pod Szczekocinami 6 czerwca 1794 r., który po upadku insurekcji stał się
symbolem waleczności i męstwa33.
„Ziemia Tomaszowska” nie zajmowała się polityką krajową, a tym
bardziej międzynarodową. Niemniej informowano na jej łamach o kluczowych wydarzeniach z zakresu polityki bieżącej, sytuacji wewnętrznej
Polski. Upamiętniano ważne rocznice i święta narodowe – wspominaną
już rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, a także odzyskania niepodległości czy bitwy warszawskiej34. Odnotowywano również ważne dla
interesu i bytu państwowego wydarzenia, jak lokalne obchody uzyskania
potwierdzenia kształtu wschodniej granicy35.
Analizując opinie i oceny odnoszące się do rzeczywistości politycznej
i społecznej, które pojawiały się w tekstach prasowych zamieszczanych
w „Ziemi”, zauważyć należy, że dominacja sprawozdawczej formy wypowiedzi oraz informacyjna funkcja pisma powodowały, że relacje prasowe zmierzały do oddania obrazu rzeczywistości społecznej powiatu
tomaszowskiego z pespektywy wydawcy – Sejmiku Powiatowego. Pewien
realizm tegoż odwzorowywania miało zapewnić bazowanie na liczbach
i statystykach w matematyczny sposób oddających owe realia. Za ich pośrednictwem usiłowano odzwierciedlić charakterystyczne i typowe cechy
społeczności lokalnej. Pamiętać jednak należy, że tematyka podejmowana
na łamach „Ziemi Tomaszowskiej” miała swoje ograniczenia wynikające
już z samego charakteru pisma. Ponadto część zamieszczanych materiałów
dotyczyła niereprezentatywnych dla całej społeczności zjawisk i zdarzeń,
głównie o charakterze losowym. Głównymi bohaterami byli lokalni polityWalka z alkoholizmem, ZT, 5 VII 1922, nr 7, s. 13.
Zob. chociażby: Harcerstwo, ZT, 5 VI 1922, nr 5, s. 1–2; Szkolnictwo i oświata. W sprawie
wychowania, ZT, 5 IX 1922, nr 9, s. 10–11; Szkoła a rodzina i wychowanie rodzicielskie, ZT, 5 II
1923, nr 19, s. 11; J. Koralewicz, Swojszczyzna głównym warunkiem miłości ojczyzny, ZT, 5 IV
1923, nr 23, s. 9–11.
33
Chłop obywatelem, ZT, 5 VI 1923, nr 27, s. 1–2.
34
3 Maja, ZT, 3 V 1922, nr 1, s. 1; Trzeci Maja w Tomaszowie Lubelskim, ZT, 20 V 1922,
nr 2, s. 2–3; Refleksje z obchodów odzyskania niepodległości, ZT, 20 XI 1922, nr 14, s. 1–2; Uroczyste
obchody 3 Maja, ZT, 3 V 1923, nr 25, s. 1; Trzecia rocznica Cudu Wisły, ZT, 20 VIII 1923, nr 32,
s. 16.
35
Uznanie granicy wschodniej Polski, ZT, 5 IV 1932, nr 23, s. 11–12.
31
32
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cy, określone grupy społeczne (np. rolnicy, młodzież szkolna) i określone
instytucje publiczne. W przedstawieniach prasowych zwłaszcza pozytywnie
kreowano wizerunek ludzi władzy i organów władzy. Przywódcy lokalni
urastali do rangi mężów stanu należycie wypełniających swoje obowiązki,
natomiast w działaniu instytucji samorządowych nie dochodziło do nieprawidłowości i nadużyć. Taki stan rzeczy należy wiązać oczywiście z faktem,
iż wydawcą pisma były władze samorządowe, którym zależało na umacnianiu swojego pozytywnego wizerunku w oczach lokalnej społeczności.
W związku z powyższym wśród obecnych na szpaltach pisma elementów
oceniających i wartościujących opisywaną rzeczywistość dominowały oceny
pochwalne. Niemniej jednak odnaleźć można również oceny ambiwalentne
względem przedmiotu relacji. Z dwuwartościowaniem czytelnicy spotkali
się chociażby w przypadku analizowania wprowadzonych w 1923 r. zmian
w podatku gruntowym. Z jednej strony zwracano wówczas uwagę na
nadmierne obciążenia i pogorszenie położenia ludności wiejskiej, cytując
wypowiedź senatora Józefa Buzka zamieszczoną w „Piaście”:
„[…] jeżeli oprócz tego zważymy, iż wielka własność będzie oprócz podatku gruntowego
opłacała także podatek dochodowy, to okaże się, iż obciążenie wielkiej własności podatkami
państwowymi będzie znacznie większe niż przed wojną”36.

Z drugiej strony, wykazywano zrozumienie dla tak prowadzonej polityki podatkowej, przytaczając takie argumenty
[…] by podołać obowiązkom, jakie na nas nakłada byt niepodległy, obok daleko idących
oszczędności, musimy pomyśleć o zwiększeniu zdolności podatkowej kraju […] Wobec takiej
sytuacji staje się zrozumiałem hasło patriotów, „że kto mógł bez szemrania płacić zaborcom,
może tem bardziej to samo zapłacić swojemu Skarbowi”37.

Analiza treści wskazuje również na duży dysonans pomiędzy ocenami aparatu władzy i społeczeństwa, przeważnie osądzanego negatywnie.
Obywatelom zarzucano głównie bierność, zobojętnienie na sprawy społeczne
oraz przyjmowanie postaw roszczeniowych wobec państwa. W krytycznych
artykułach o zabarwieniu mocno emocjonalnym apelowano o opamiętanie
i przewartościowanie celów życiowych:
Zacznijcie myśleć! Bo stanowczo twierdzę, że ogół u nas nie myśli. Pełny brzuch, suty
trzos, to ideały bieżącej doby. Zaprawdę! Bezrogie mają też podobne dążenia. A wy, zwący
się narodem, jesteście podobno stworzeni na obraz i podobieństwo Boga38.

Na podstawie przeprowadzonej analizy „Ziemię Tomaszowską” uznać
należy za pismo przede wszystkim o charakterze informacyjnym. Nie
oznacza to jednak, że gazeta nie realizowała innych funkcji. Informacyjny
36
37
38

Kilka uwag w sprawie obciążenia podatkowego rolnictwa, ZT, 20 VIII 1923, nr 32, s. 10–14.
Tamże.
Zobojętnienie społeczeństwa, ZT, 20 VIII 1922, nr 8, s. 10–11.
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charakter nie osłabia bowiem roli opiniotwórczej czy wychowawczej, które
to uwidaczniały się w komentarzach redakcyjnych, wyrażających stosunek
redakcji (a właściwie stanowisko Sejmiku Powiatowego) do relacjonowanych
zjawisk czy wydarzeń. Można o tym mówić przynajmniej do połowy roku
1925. Później pismo przybrało charakter wydawnictwa urzędowego w całości poświęconego relacjonowaniu działalności władz samorządowych za
pośrednictwem sprawozdań, protokołów i komunikatów w czystej postaci,
a więc pozbawianej jakiegokolwiek komentarza. Numery z lat 1926 i 1927
nie zawierają nawet reklam i ogłoszeń drobnych.

ABSTRACT
Monika Napora
BIWEEKLY MAGAZINE “ZIEMIA TOMASZOWSKA”
BETWEEN THE YEARS OF 1922–1927. A COMPARATIVE ANALYSIS
The following article brings forth the result of the penetrating journalistic research of the
biweekly magazine “Ziemia Tomaszowska.” The most important tool was the method of the
analysis of the subject matter of the content, which was performed in compliance with analytical
categories suggested by Ryszard Kowalczyk. Not only did the author strive to specify both the
structure and the layout of the magazine but also to point out its characteristic features and
subject matters. The results of the analysis carried out by the author led to the formulation of
the conclusions regarding its roles and obligations to the local community.
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Ewa Koper
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu

SPOŁECZNOŚĆ ŻYDÓW TOMASZOWSKICH
W ŚWIETLE WSPOMNIEŃ MIESZKAŃCÓW
TOMASZOWA LUBELSKIEGO
Społeczeństwo II Rzeczypospolitej, ze swym zróżnicowaniem kulturowym, niejednorodną strukturą społeczną i narodową, jest niezwykle
ciekawym przedmiotem badań socjologicznych i historycznych. Ewolucja
stosunków społecznych czy narodowościowych oraz towarzyszące im procesy gospodarcze i polityczne wpływały na kształtowanie się nowoczesnego
społeczeństwa polskiego. Zróżnicowany przedmiot badań stanowi każda
struktura społeczna w przedwojennych miastach, choć przemiany objęły
na równi społeczności miejskie, wiejskie i małomiasteczkowe. Niewątpliwie
był to złożony i długotrwały proces, który obfitował również w problemy
oraz konflikty.
Mówiąc o stanie badań, których przedmiotem był i jest Tomaszów
Lubelski, należy zauważyć, że jest on zaawansowany. Nie brak literatury
i opracowań naukowych, które opisują Tomaszów Lubelski i jego społeczność.
Niniejszy tekst podejmuje próbę scharakteryzowania głównych płaszczyzn życia żydowskiej społeczności miejskiej Tomaszowa Lubelskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem ich aktywności politycznej, inicjatyw
oświatowo-kulturalnych oraz roli religii. Mimo pewnych problemów nierzadko wiązanych z brakiem bazy źródłowej, za pomocą metody opisowej,
zostanie nakreślona organizacja żydowskiego życia społecznego w mieście
w okresie międzywojennym.
W dotychczasowych badaniach historycznych wykorzystywano przede
wszystkim materiały źródłowe zgromadzone w Archiwum Państwowym
w Zamościu – zespoły: Akta Miasta Tomaszowa oraz wspomnienia mieszkańców publikowane w prasie i w opracowaniach poświęconych lokalnej
historii. Jeśli chodzi o podstawę źródłową danego artykułu wiele interesujących informacji przynosi publikacja The Tomaszow Lubelski Memorial Book1,
1
W tekście głównym zostanie zachowana pisownia nazwisk i nazw własnych zgodnie
z pisownią zawartą w publikacji. Wersję oryginalną z 1965 r. w formie elektronicznej udostępnia
New York Public Library: http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2760.
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wydana w Stanach Zjednoczonych w roku 2008. Pomocna była również
literatura naukowa, uwzględniająca stan badań dotyczący wybranego
zagadnienia.
Dla charakterystyki społeczności międzywojennego Tomaszowa kwestie
ludnościowe są ważnym elementem. Liczebność mieszkańców oraz ich
zajęcia określają cechy danej zbiorowości. Dane zbierane w trakcie spisów
powszechnych przeprowadzonych w 1921 i 1931 r. pokazują między innymi wskaźnik udziału Żydów w strukturze narodowościowej Tomaszowa.
Procentowy udział mniejszości żydowskiej według danych z pierwszego
spisu wynosił 43%, a z drugiego 53,55%, w liczbach odpowiednio 3221
i 5603 osób2.
Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu międzywojennym należał
do miast o przewadze funkcji administracyjno-usługowych. Mieszkańcy
Tomaszowa posiadali typowe dla ośrodka miejskiego położonego w rolniczym obszarze, z dala od miejsc koncentracji wielkiego przemysłu, warunki
do pracy i dodatkowego zarobkowania.
Niewątpliwy wkład w rozwój miasta mieli miejscowi Żydzi, którzy
dominowali w sferze handlowo-rzemieślniczej. Jeden z byłych mieszkańców miasta – Yaakow Laneil, wspominał, że na rynku tomaszowskim
można było kupić i sprzedać wszystko – od produktów żywnościowych
po konfekcję. Dzień targowy był bardzo oczekiwany wśród społeczności
żydowskiej. W trakcie tygodnia modlono się o dobrą pogodę i przygotowywano towary na czwartek. Stragany ustawiano w półokręgu obok hal
miejskich, w centrum miasta. Wokół żydowskich punktów panował zgiełk
i słychać było nawoływania kobiet zachwalających swoje produkty. Żydzi
i chrześcijanie handlowali oddzielnie, ale kiedy dochodziło do aktów wandalizmu i plądrowania straganów żydowskich, pozostali kupcy pomagali
Żydom podnosić i porządkować towary3. Z kolei Stanisław Bartłomowicz
wspominał w następujący sposób relacje handlowe w mieście:
W Tomaszowie handlem drobnym zajmowali się biedniejsi Żydzi. Wszystko można było
w sklepie kupić. I nawet jak czegoś nie miał w swoim, to wyskoczył do sąsiada Żyda i przyniósł to, co się chciało. U Żyda zawsze można było wytargować. On określał jakąś cenę, ile co
kosztuje, a jak się ktoś umiał potargować, to zawsze kupił taniej. Odwrotnie niż w sklepach
prowadzonych przez katolików, czy prawosławnych. Tam ceny były raczej sztywne, dlatego
ludzie woleli do Żydów chodzić i przeważnie tam się zaopatrywali we wszystko4.

A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 2010, s. 69–70.
Y. L a n e i l, Our City, [w:] The Tomaszow Lubelski Memorial Book, Mahwah, New Jersey,
2008, s. 228–229.
4
Źródło: http://biblioteka.teatrnn.pl/dlibra/dlibra/doccontent?id=34137&dirids=1 (dostęp:
23 VI 2016 r.).
2
3
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Warto także odnotować, że w Tomaszowie bardzo prężnie funkcjonowało rzemiosło, a pod wpływem BBWR5 działał żydowski ruch związkowy,
który tworzyły: Centralny Związek Rzemieślników Żydów Rzeczypospolitej
Polskiej oraz Związek Zawodowy Robotników Przemysłu Odzieżowego
(liczył 30 osób)6. Pierwsza z tych organizacji, reprezentująca rzemiosło,
była największa na terenie kraju i w swoich strukturach zrzeszała ponad
500 oddziałów7.
ŻYCIE RELIGIJNE I CELEBROWANIE ŚWIĄT
Religia dla społeczności żydowskiej była pierwszym punktem odniesienia dla zachowania tożsamości w diasporze. Życie religijne koncentrowało
się wokół synagog, gdzie odprawiano modlitwy, organizowano zebrania
gminne i gdzie obradował sąd kahalny. W tradycji żydowskiej istnieją
dwa rodzaje synagog: bejt ha-kneset i bejt ha-midrasz. Pierwsza stanowi
właściwą bożnicę, gdzie odmawia się modlitwę i sprawuje wszelkie obrzędy religijne. Natomiast w bejt ha-midraszu przede wszystkie studiuje się
Pisma (np. psalmy), a na wyposażeniu znajdują się liczne księgi, można
w niej również odbywać nabożeństwa, a także spać i jeść8.
Żydowska gmina wyznaniowa funkcjonująca w Tomaszowie sprawowała także zarząd nad wspólnotą mieszkającą w trzech okolicznych miejscowościach: Tarnawatka, Majdan Górny i Pasieki. W kompetencji gminy
było utrzymanie ze środków, które przekazywali członkowie – budynku
synagogi, dwóch domów modlitwy, łaźni, mykwy oraz przytułku i rzeźni9.
Do najstarszej synagogi z XVII w. uczęszczały osoby, które ówczesny
mieszkaniec Tomaszowa o nazwisku Licht zdefiniował w następujący
sposób: zwykli, specjaliści oraz pracownicy umysłowi określeni przez
niego poprzez użycie terminu „białe kołnierzyki”. Dwie ostanie grupy
były nieliczne10. Można stwierdzić, że ten podział odzwierciedlał skład
socjalny mniejszości żydowskiej na obszarze całego kraju przed wybuchem
II wojny światowej. Zgodnie z badaniami największą grupę stanowiło
5
Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – sanacyjny obóz polityczny powstały w końcu
1927 r. Za główny, polityczny cel działania wybrano wzmocnienie państwa polskiego przez
reformy systemu politycznego. Kwestie gospodarki ujmowali ogólnikowo, a sprawy mniejszości
narodowych pominięto w założeniach programowych. J. H o l z e r, Mozaika polityczna Drugiej
Rzeczpospolitej, Warszawa 1974, s. 79, 291, 293–295.
6
A. M i s i u r a, dz. cyt., s. 158, 160.
7
R. D ą b r o w s k i, Działalność społeczno-gospodarcza i kulturalna mniejszości narodowych
w II Rzeczypospolitej (1918–1939), Szczecin 1990, s. 69.
8
A. U n t e r m a n, Żydzi. Wiara i życie, Łódź 1989, s. 238–258.
9
A. M i s i u r a, dz. cyt., s. 183.
10
S. L i c h t, The Synagogue, [w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 31–32.
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drobnomieszczaństwo, którego liczbę szacowano na 2 mln, robotnicy
i chałupnicy stanowili 700 tys., a pracownicy umysłowi ok. 300 tys. osób11.
Obok głównej synagogi stał bejt ha-midrasz, gdzie studiowali księgi
zarówno chłopcy, jak i dorośli mężczyźni. W domu studiów głównie
zbierano się po południu i zostawano na wieczorne modlitwy. We wspomnieniach podkreślono, że w czasie modlitw szumiało z bejt ha-midrasza
jak z ula. Obok modlitwy do późna w nocy bliscy znajomi rozmawiali
ze sobą, inni zawierali umowy, jeszcze inni dyskutowali o polityce lub
wymieniali się plotkami12.
Zdecydowana większość Żydów w Tomaszowie była chasydami13, podążającymi w praktyce za Nusach Sefard (rodzaj modlitewnika żydowskiego
charakterystycznego dla tradycji chasydzkiej14).
Chasydzi w Tomaszowie byli skupieni wokół różnych dynastii i żyli
własnym zamkniętym życiem z zachowaniem dawnych obyczajów. Jedną
z najsłynniejszych dynastii chasydzkich w regionie była linia bełska. Chasydzi
skupieni wokół rebe z Bełza posiadali swój dom modlitwy w odległości
kilkudziesięciu metrów od głównej synagogi15.
Wielu chasydów tomaszowskich podążało za charyzmatycznym rebe
Leibuszem (Arje Lejbuszem) Rubinem z Cieszanowa, który zamieszkał
w mieście w latach dwudziestych. Według wspomnień jednego z jego
uczniów każdego piątku w sztiblu organizowano specjalne spotkania,
w czasie których prowadzono w grupie dyskusje16. Początkowo młodzi
chłopcy z tego sztibla zwyczajowo studiowali po 2–3 osoby w grupie, następnie samodzielnie. Chasydzi skupieni wokół rebe Rubina słynęli z udzielania pomocy i służenia ludziom w trudnych sytuacjach życiowych, m.in.
wówczas, gdy ktoś stracił dom w pożarze lub został bankrutem. Ponadto
dostarczali koszerne produkty dla żydowskich żołnierzy odbywających
służbę wojskową w jednostce tomaszowskiej. W tym sztiblu zgromadzono
najbogatszy religijny księgozbiór w mieście17. Ponadto warto odnotować,
że rebe z Cieszanowa posiadał niekwestionowany autorytet w sprawach
R. D ą b r o w s k i, dz. cyt., s. 69.
I. Z i l b e r m a n, The Synagogue and Bet HaMedrash, [w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 38.
13
Chasydyzm – ruch mistyczno-religijny, zrodzony w XVIII w. na Podolu, najpopularniejszy
kierunek w żydowskiej ortodoksji. Zyskał szerokie uznanie wśród mas żydowskich ze względu
na odstąpienie od talmudycznych studiów, występowanie przeciwko asymilacji, aktywności
politycznej i publicznej. Chasydyzm charakteryzowały zbiorowe modlitwy połączone z radosnymi pieśniami i tańcami. Modlitwy prowadzono pod kierunkiem cadyka; L. H o ń d o, Rebe
Chajim Halberstam i jego potomkowie, [w:] Światło i słońce. Studia z dziejów chasydyzmu, Kraków
2006, s. 85.
14
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Nusach_Sefard (dostęp: 30 IV 2016).
15
Y. L a n e i l, dz. cyt., s. 230.
16
Y. W e i n t r a u b, The Rabbi of Cieszanow Rabbi, R’ Aryeh Leibusz Rubin, [w:] The Tomaszow
Lubelski…, s. 60.
17
Y. N i e r e n g a n g, Sanz-Cieszanow Shtibl, [w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 47–49.
11
12
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religijnych w mieście. Według wykazu rabinów miejskich, sporządzonego przez Lichta, to on był głównym rabinem Tomaszowa przed wybuchem II wojny światowej18. Inny fakt z życia chasydów tomaszowskich
wart odnotowania dotyczy sztibla chełmskiego, do którego przed wojną
uczęszczało ok. 60–70 osób. W latach trzydziestych kilku jego członków
rozpoczęło pisanie nowego zwoju Tory (Pięcioksiąg Mojżeszowy), który
miał stać się drugim w ich posiadaniu. Prace przerwał wybuch wojny, ale
niedokończony zwój został wywieziony z miasta i poprzez Rosję Sowiecką
dotarł do historycznych ziem Izraela19.
Celebrowanie żydowskich świąt jest jednym z najmilej wspominanych
wydarzeń. Piątkowe przygotowania do szabatu odbywały się w napiętym
nastroju, zwłaszcza wśród kobiet, które oprócz przyrządzenia potraw,
wykonania porządków, musiały przygotować także dzieci. Mężczyźni
przygotowywali się do szabatu, idąc do mykwy. Pójście do łaźni służyło
nie tylko fizycznemu obmyciu, ale także duchowemu spłukaniu trudów
minionego tygodnia. Przygotowanie swojego ciała i ducha miało wprawić
w radosny nastrój na czas świętowania. Spotkania w tak szerokim gronie
przy rytualnej kąpieli sprzyjały zacieśnianiu więzi, wymianie informacji
z życia miasta lub wiadomości krajowych i międzynarodowych20. Poza
obmyciem się można było także skorzystać z możliwości przeprania swoich ubrań. Szczególnie w przypadku najmniej zaradnych życiowo ludzi
utrzymywanie higieny służyło zachowaniu zdrowia i unikaniu chorób
zakaźnych. Chasydzi korzystali z mykwy codziennie21.
Szczególną aktywność tuż z nadejściem szabatu przeżywała organizacja
Lekhem Aniyim (Lechem Anijim) prowadzona prze małżonków Nahuma
i Sarę Shammes (Szammesów). Jednym z głównych działań tej organizacji
było dostarczanie dla biednych i samotnych ludzi chleba lub mąki do wypieku chały na szabat. W latach trzydziestych blisko 400 osób korzystało
z tej pomocy22.
Nadejście szabatu obwieszczał szames (posługujący, woźny) trzykrotnym
uderzeniem w drzwi każdego z domów. W mieście rozlegał się dźwięk
zamykanych drzwi, okiennic sklepów i warsztatów, a w oknach pojawiało
się coraz więcej migoczących punkcików świec szabatowych23.
Tomaszowscy Żydzi mogli witać szabat niemal w dwudziestu miejscach,
m.in. w synagodze, w bejt ha-midraszu, w domach modlitwy i licznych
sztiblach.
S. L i c h t, The Rabbis of Tomaszow, [w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 59.
Z. K a w e n c z u k, The Chelm Shtibl, [w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 50–51.
20
K. B i e d e r m a n, Sabbath and Holiday Time in Tomaszow, [w:] The Tomaszow Lubelski…,
s. 261–262.
21
S. L i c h t, Attributes of our City, [w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 226.
22
J. F e l d s e h n, Bread for the Poor, [w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 185.
23
K. B i e d e r m a n, dz. cyt., s. 261–262.
18
19
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Yaakov Laneil wspominał, że w trakcie szabatu młodzież i starszyzna
żydowska udawała się na spacery po ulicach miasta, głównie zaś po ulicy
Lwowskiej, która zwana była promenadą. Po stronie prawej na głównej
ulicy przechadzały się osoby, które uznawano za idące z postępem, a po
lewej, bardziej zacienionej, osoby, które najczęściej można była spotkać
siedzące w bejt ha-midraszu24.
Świętu Nowego Roku, Rosz Ha-Szana, towarzyszy obrzęd taszlich,
czyli symboliczny akt oczyszczania z grzechów nad zbiornikiem wodnym25.
Zgodnie ze wspomnieniami Rae Lehrer Fust miejscem, gdzie Żydzi tomaszowscy udawali się dokonać rytualnego strząsania przewinień poprzez
wrzucenie przygotowanych okruchów, była rzeka, która niegdyś przepływała przez ulicę Kościuszki. Od tego obrzędu potocznie została nazwaną
„rzeką Taszlich”. W czasie tego obrzędu mężczyźni modlili się po jednej
stronie rzeki, zaś kobiety po przeciwnej. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety
przywdziewali świąteczny ubiór. Mężczyźni obowiązkowo przepasywali
talię pasem, a do kieszeni wkładali czerwone chustki. Małe dziewczynki
ubierano w barwne sukienki26.
Celebrowanie święta Szawuot (Święto Tygodni, Święto Żniw) nie było
związane ze szczególnym rodzajem utrwalonych ceremonii. S. Leibowitz
przywoływał w relacji, że w oknach domów żydowskich w Tomaszowie
dzień przed Świętem Tygodni dzieci zawieszały kwiatowe oraz warzywne dekoracje, a na podłodze i wokoło domu układano szuwary. Ponadto
sztyble, domy nauki oraz synagogę dekorowano gałązkami. W synagodze
gałązki umieszczano głównie wokół bimy i aron ha-kodeszu27.
Dalej, wracając pamięcią do przeszłości, dodawał, że na święto Sukkot,
czyli Święto Namiotów, budowano specjalne szałasy, potocznie zwane
kuczkami. W Tomaszowie jeden z najpiękniejszych szałasów należał do
wspomnianego już wcześniej rebe z Cieszanowa. Jego wystrój był efektem
pracy młodych chłopców ze sztibla i jego dzieci. Podczas dziewiątego dnia
Sukkot przypada Simchat Tora (Radość Tory). Na ten dzień małe dzieci
przygotowywały flagi, z nabitym na trzonku jabłkiem, a kobiety specjalny
rodzaj słodkiej kapusty z mięsem. Jednak świętowanie nie zawsze odbywało
się bezwypadkowo. W okresie międzywojennym, w bliżej nieokreślonym
roku, na początku właśnie tego święta doszło do nieszczęśliwego zdarzenia.
Przez całodzienne opady deszczu szałas należący do miejscowego Żyda
Boresteina (Borestejna) zawilgotniał, co w połączeniu z wadliwie doprowadzoną elektrycznością wywołało porażenie prądem i w konsekwencji
śmierć właściciela28.
24
25
26
27

s. 255.
28

Y. L a n e l i, dz. cyt., s. 231.
A. U t e r m a n, dz. cyt., s. 212.
R. L e h r e r F u s t, The Tashlikh River, [w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 62–63.
S. L e i b o w i t z, The Preparations for Sabbath and Festivals, [w:] The Tomaszow Lubelski…,
Tamże, s. 257.
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W czasie święta Chanuki każdy chłopiec i mężczyzna zobowiązany
jest do zapalania ośmioramiennego świecznika rytualnego, który należy
ustawić w oknie lub w drzwiach29. Leibowitz kolejno odnotowywał, że
w Tomaszowie panował zwyczaj, że podczas tego święta każdy młody
mężczyzna w okresie narzeczeństwa dostawał srebrną menorę od przyszłego teścia30. Natomiast w czasie trwania żydowskiego karnawału, czyli
święta Purim, nadmieniał, że panował zwyczaj siedmiokrotnego okrążania
w wypełnionych po brzegi saniach rynku tomaszowskiego. Z czasem jednak ten zwyczaj został zaniechany31.
Ponadto wspominał, że przygotowaniem Paschy zajmowano się niemal
cały rok. Odpowiednie zebranie zboża, wysoka jakość zmielonej mąki,
usunięcie z domu tuż przed świętem pokarmów i napojów zrobionych na
zakwasie, koszerowanie naczyń i sztućców wymagało szczególnej troski
i pracy. U progu święta Paschy działało w Tomaszowie osiemnaście piekarń
oferujących macę. Niektóre z nich otwierano tylko w związku ze świętem.
Zazwyczaj były one prymitywne i biedne, a ich uruchomienie wymagało
uzyskania za opłatą zgody wydanej przez rabinat32.
INICJATYWY OŚWIATOWO-KULTURALNE
W odrodzonej Polsce w aktach i deklaracjach władze państwowe
gwarantowały społeczności żydowskiej swobodę w pielęgnowaniu języka
i kultury narodowej. Na Lubelszczyźnie największe zasługi dla tworzenia
szkół powszechnych miało Zjednoczenie Szkół Żydowskich, ale bywało tak,
że szkoły zakładane były przez osoby prywatne. Prywatne szkolnictwo
żydowskie na Lubelszczyźnie, podobnie jak w całym kraju, było bardzo
zróżnicowane pod względem językowym i materialnym33.
Na obszarze całego kraju działały liczne żydowskie organizacje oświatowe. Jedną z nich było stowarzyszenie Kultur-Ligi, które powstało 6 marca
1926 r. Kultur-Liga działała przede wszystkim w środowisku robotniczym
i znajdowała się pod wpływami Bundu. Za cel działania członkowie
Kultur-Ligi obrali szerzenie kultury żydowskiej (sztuki, muzyki, teatru)
oraz upowszechnianie oświaty (zakładanie czytelni, bibliotek, prowadzenie odczytów). W powiecie tomaszowskim Kultur-Liga miała tylko jeden
oddział w mieście liczący 39 członków34.
A. U t e r m a n, dz. cyt., s. 224.
S. L e i b o w i t z, dz. cyt., s. 257.
31
Tamże, s. 257.
32
Tamże, s. 254.
33
B. S z y s z k a, Szkolnictwo żydowskie na Lubelszczyźnie w latach 1918–1939, Lublin 1995,
s. 53–57.
34
Tamże, s. 78–79.
29
30
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Zdecydowanie większą aktywnością wykazywało się Żydowskie
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Tarbut, oficjalnie zarejestrowane
w 1922 r. W swej działalności Tarbut koncentrował się na prowadzeniu
ochronek i szkół (elementarnych i zawodowych), organizacji kursów
wieczorowych, uniwersytetów ludowych oraz rozwijaniu różnorodnej
pracy oświatowej wśród dorosłych. Zajęcia, w zależności od potrzeby,
organizowano w języku hebrajskim, jidysz lub polskim. Szczególnie jednak
akcentowano język hebrajski i popularyzowano przedmioty judaistyczne35.
Pod koniec lat dwudziestych zorganizowano oddział w Tomaszowie.
W mieście Tarbut liczył 24 członków i do zakresu swej pracy włączył prowadzenie przedszkola żydowskiego. Część środków na jego utrzymanie
przekazywało stowarzyszenie, a część rodzice36. Aby zdobyć pieniądze
na funkcjonowanie przedszkola, Tarbut organizował festyny i kwesty.
Przedszkole prowadziła Rywa Wajnstain37.
Działalność, szerszą niż w innych rejonach kraju, rozwinęło w województwie lubelskim Towarzystwo Kulturalno-Oświatowe Freiheit. Zajmowało się
oświatą wśród dorosłych przez np. organizowanie wykładów, odczytów,
kursów zawodowych i ogólnokształcących, koncertów, wycieczek, przedstawień teatralnych oraz prowadzenie szkół dla robotników. Pierwsze placówki
powołano do życia w roku 1930, ale zdecydowana większość powstała do
1937 r. Towarzystwo miało swój oddział również w Tomaszowie. Freiheit
bezpośrednio unikało działalności politycznej, choć znajdowało się pod
wpływem Poalej Syjon-Prawicy38. W Tomaszowie funkcjonowało do 14
października 1935 r. Najważniejszymi działaczami byli: Symche Szaut, Icek
Elbaum, Abram Neldung, Srul Wertman, Usser Herbaum. Wszyscy należeli do wyżej wymienionego ugrupowania politycznego39. W Tomaszowie
Freiheit skupiało przede wszystkim młodych ludzi w wieku od 14 do 18
lat. Ci młodzi ludzie w przyszłości mieli stanowić wykształcony trzon
partii. Z czasem z tomaszowskiej grupy Freiheitu został wyłoniona grupa
skautowska, zrzeszająca dzieci w wieku od 10 do 14 lat40.
Społeczeństwo żydowskie prowadziło w Tomaszowie również prywatne szkoły dla dzieci i młodzieży o nazwie: Jabne, Tora Wodaat i Jesojda
Tora. Ponadto dzieci i młodzież żydowska mogła uczęszczać do szkół
publicznych w mieście41.
Tamże, s. 79–80.
Tamże, s. 80–81.
37
A. M i s i u r a, dz. cyt., s. 153.
38
B. S z y s z k a, dz. cyt., s. 81–82.
39
A. M i s i u r a, dz. cyt., s. 153.
40
A. H e r b s t m a n, A Short Overview of ‚The Working of the Land of Israel’ in Tomaszow,
[w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 151.
41
A. M i s i u r a, dz. cyt., s. 138.
35
36
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Przedstawienie szkolne wykonane w szkole Jabne (Jawne) w Tomaszowie Lubelskim
w 1936 r. (fot. ze zbiorów Państwowego Muzeum na Majdanku)

Kierownikiem szkoły i nauczycielem języka polskiego w szkole Jabne
(Jawne) był Zvi Edelestein, następnie Kessler. Do szkoły uczęszczało
ponad 150 uczniów. Jednym z największych problemów kierownictwa
był brak budynku z odpowiednią ilością pomieszczeń do prowadzenia
lekcji. Problem rozwiązano dopiero w 1934 r., kiedy wynajęto od Mosze
Adlera budynek z siedmioma pomieszczeniami, mieszczący się przy ulicy
Krasnobrodzkiej. Dodatkowo w oddzielnym budynku otworzono przedszkole dla czterdzieściorga dzieci42.
Funkcjonowanie szkoły Jesojda Tora zawdzięczano partii Adudas Jisroel.
Wybitnym kierownikiem i pedagogiem był Meir Gartler43. Dzięki tej partii
i działaniom nauczycielki Toby Lewkowicz założono w Tomaszowie również
organizację szkolną dla dziewcząt, które miały być kształcone religijnie.
Lewkowicz udało się sprowadzić do miasta założycielkę Bejt Jaakow Sarę
Szenirer z Krakowa. Jej wizyta wywołała wielkie zdumienie u najbardziej
ortodoksyjnych mieszkańców miasta, którzy byli przeciw edukacji kobiet44.
W niepublikowanej pracy o charakterze pamiętnikarskim tomaszowianina Jana Mazurka znajdziemy opinię autora o Żydach i Żydówkach
wywodzących się z postępowych rodzin i uczęszczających do polskiej
szkoły świeckiej. Jego zdaniem do ogólnych polskich szkół więcej chodziło
42
M. E h r l i c h, Tomaszow-Lubelski – The City Where I was Born, [w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 237.
43
K. Y. B i e d e r m a n, dz. cyt., s. 266.
44
Tamże, s. 266.
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Uczennice Szkoły Powszechnej w Tomaszowie Lubelskim w maju 1936 r. Uczennicami
tej klasy były także Żydówki (fot. ze zbiorów Anny Bartnickiej)

dziewczynek niż chłopców. Ci, którzy trafili do państwowej szkoły, umieli
bardzo dobrze mówić i pisać po polsku oraz byli obyci z kulturą miejscowej
ludności45. Zdaniem Pinchasa Ehrlicha do szkoły powszechnej uczęszczały
szczególnie biedne dzieci, których rodziców nie było stać na opłacenie czesnego w żydowskich szkołach. We wspomnieniach Ehrlicha pojawiała się
również ciekawa informacja stwierdzająca, że dzieci w szkole powszechnej
opuszczały lekcje na czas Szabatu. Inaczej sytuacja wyglądała w przypadku
młodzieży uczęszczającej do gimnazjum. Zgodnie z jego wspomnieniami
gimnazjaliści żydowscy nie tylko mówili wyłącznie w języku polskim,
ale również nie opuszczali zajęć z powodu szabatu. Ta grupa młodzieży
z reguły stroniła od pozostałej młodzieży żydowskiej i nie zrzeszała się
w żydowskich organizacjach młodzieżowych46. Potwierdzeniem tej opinii
mogą być również słowa Stanisława Klimkiewicza, który oprócz opisu
45
J. M a z u r e k, Kronika Miasta Tomaszowa Lubelskiego oraz zarządzeń i różnych wypadków
ważniejszych na Świecie i w Polsce od roku 1924. [Praca niepublikowana: maszynopis w zbiorach
Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim], s. 5–9.
46
P. E h r l i c h, The Jewis Youth in the City Tomaszow Lubelski, [w:] The Tomaszow Lubelski…,
s. 168.
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atmosfery panującej w klasie wspominał także i wychowawcę pochodzenia
żydowskiego:
Do matury przystąpiło 18 uczniów. Byliśmy klasą bardzo zróżnicowaną: 6 osób stanowili
uczniowie narodowości żydowskiej, dwoje było z pochodzenia Rosjanami, pozostałych 10
stanowili Polacy. Stosunki koleżeńskie, jakie łączyły nas, mogą być wzorem dla wszystkich.
Dla nas nie istniały żadne problemy narodowościowe. Byliśmy jednolitą klasą, łączyła nas
przyjaźń, wspólne przeżycia szkolne, wycieczki, zabawy i trudy.
[…] Naszym wychowawcą był prof. Klinghoffer, nauczyciel niemieckiego. Młody, elegancki, wykształcony, o dużej kulturze osobistej. Był również Żydem. Zdobył sobie przyjaźń
i zaufanie klasy i swą rolę wychowawcy potrafił zmienić w przyjazną, koleżeńską zażyłość47.

AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA
W latach 1918–1939 województwo lubelskie było regionem o złożonej
mozaice politycznej. Wśród partii mniejszości narodowych znaczącą rolę
odegrały również partie żydowskie. W Tomaszowie, podobnie jak w regionie, Żydzi aktywnie włączali się w życie polityczne miasta.
Pierwsze w wolnej Polsce wybory do Rady Miejskiej odbyły się
w sierpniu 1919 r. Radnych wybierano w głosowaniu powszechnym,
równym, bezpośrednim, tajnym i proporcjonalnym. Z list wybrano 24
radnych, w tym 12 Żydów, 11 Polaków i 1 Ukraińca. W przełożeniu na
strukturę zawodową tworzyło ją: 7 rzemieślników, 7 kupców, 5 właścicieli
nieruchomości, 3 urzędników i 2 reprezentantów innych zawodów. Przez
cały okres dwudziestolecia do Rady praktycznie wchodziły te same grupy
zawodowe, społeczne i wyznaniowe48.
Aktywność polityczna Żydów tomaszowskich wiąże się z funkcjonowaniem na terenie miasta kilku partii żydowskich. W maju 1919 r. założono
oddział Cejrej Cyjon (Młodzi Syjonu), której prezesem został Izaak Lichtefelda,
zaś wiceprezesami Natan Gryner i Moszko Blander, a sekretarzem Abram
Zylberberg. W połowie lat dwudziestych partia zrzeszała 45 członków49.
Początki Poalej Syjon w Tomaszowie sięgają 1917 r., kiedy to powrócili z Rosji czterej mężczyźni noszący nazwiska: Szyflinger, Abe, Tewel,
Elibaum. Z nieznanych jednak powodów oficjalnie partię zawiązano
w 1923 r. Pierwsze spotkanie odbyło się w domu Craziera (Kajzera).
W spotkaniu założycielskim udział wzięli przedstawiciele różnych grup
robotniczych z miasta50.
S. K l i m k i e w i c z, Byłem uczniem Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie
Lubelskim, [w:] Alma Mater Thomasoviensis, Tomaszów Lubelski 1992, s. 53.
48
L. P i ą t k o w s k i, W odrodzonej Polsce 1918–1939, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia
miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 384.
49
A. M i s i u r a, dz. cyt., s. 158.
50
A. H e r b s t m a n, dz. cyt., s. 150.
47
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W międzywojniu Bund51 w Tomaszowie zyskał szerokie poparcie wśród
robotników żydowskich. Aktywnym działaczem i prezesem tej partii był
Jakub Chil Groman52. Na początku XX w., u zarania historii tej partii,
w Tomaszowie spotkania członków odbywały się w części miasta zwanej
Szkoci Dół lub na Siwej Dolinie, a od czasu do czasu także na żydowskim
cmentarzu. Spotkania odbywały się z zachowaniem największej ostrożności,
tak aby tylko zaufani ludzi mogli wziąć w nich udział. W dwudziestoleciu Bund zorganizował także grupy młodzieżowych aktywistów, którzy
wspólnie, szczególnie w lecie, mogli spędzać ze sobą czas53.
Konserwatyści – Agudas Jisroel54 – zawiązali się w Tomaszowie za
sprawą chasydów w 1919 r. Jedną z ich form działania było organizowanie otwartych wykładów, dystrybucja ortodoksyjnej prasy, prowadzenie
rozmów z rodzicami na temat zagrożeń związanych z nowymi organizacjami oraz wyjaśnianie młodym ludziom zalet życia zgodnego z zasadami
wyznaczonymi w programie partii55.
Po I wojnie światowej partia Mizrachi56 w Tomaszowie przyczyniła
się do pobudzenia ducha narodowego. Oddział tomaszowski należał do
liczących się na terenie kraju. W każdej krajowej konferencji brał udział
przedstawiciel z Tomaszowa, był m.in. nim syn tomaszowskiego rabina
Pinchas Neuhaus, który został wybrany do centralnego komitetu. Pod
koniec lat dwudziestych zorganizowano krajową konferencję partii także
w Tomaszowie57.
51
Bund (Powszechny Żydowski Związek Robotniczy na Litwie, w Polsce i Rosji) działał
głównie wśród proletariatu żydowskiego. Głównym celem działalności partii było obalenie
kapitalizmu i budowa socjalizmu. Bund odrzucał religię, przeciwstawiał się koncepcjom emigracyjnym. Poalej Syjon (Żydowska Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza) opowiadała się za
socjalistycznym przeobrażeniem stosunków produkcyjnych, postulowała stworzenie siedziby
narodowej Żydów w Palestynie, tymczasowej autonomii kulturalno-narodowej dla Żydów
w Polsce po zwycięstwie rewolucji socjalistycznej; J. T o m a s z e w s k i, Rzeczpospolita wielu
narodów, Warszawa 1985, s. 177–179.
52
A. M i s i u r a, dz. cyt., s. 158, 160.
53
D. G e y e r, The Bund Movement In Tomaszow Lubelsk(i), [w:] The Tomaszow Lubelski…,
s. 131, 137.
54
Agudas Jisroel (Agudat Israel – Związek Izraela) miał wśród ludności żydowskiej szerokie
wpływy, choć zasięg jego oddziaływania trudno dziś określić. Opowiadał się za obroną tradycji
i religii żydowskiej, bronił interesów żydowskich, opowiadając się za własnością prywatną
oraz nieskrępowaną swobodą działania gospodarczego. J. H o l z e r, dz. cyt., s. 262, 562.
55
Y. M. G a r t l e r, The ‘Agudah’, Its Establishment and Development, [w:] The Tomaszow
Lubelski…, s. 154.
56
Mizrachi (Centrum Duchowe) była związana z ortodoksami i należała do ruchu syjonistycznego. W założeniach programowych postulowała utworzenie państwa żydowskiego
w Palestynie oraz powiązania religii z życiem narodu. Przedstawiciele partii podkreślali
lojalność wobec państwa polskiego. J. H o l z e r, dz. cyt., s. 268–269.
57
N. R a t z i m e r, Histadrut ‚Tze`irei Ha Mizrahi’ in Tomaszow, [w:] The Tomaszow Lubelski…,
s. 143–144.
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CMENTARZ ŻYDOWSKI W MIEŚCIE
Na zakończenie warto również wspomnieć o tomaszowskim cmentarzu żydowskim i zwyczajach związanych z pochówkiem żydowskim.
Cmentarz żydowski, mimo zniszczenia niemal wszystkich macew, został
zachowany i jest usytuowany na obrzeżach północno-wschodniej części
miasta. Na cmentarzu założonym na początku XVII w. spoczęło wielu
zasłużonych rabinów, cadyków i rzesza zwykłych mieszkańców miasta.
Obecnie, w zrekonstruowanym ohelu, ustawiono macewy cadyka Josefa
ben Szimona Grina, Josefa ben Sziomona Fiszermana, Jehoszui ben Josefa
Fiszermana oraz Josefa Arje Lejbusza ben Jehoszui Fiszermana58.
W okresie międzywojennym nie tylko podążano z prośbami lub podziękowaniami do grobów cadyków, ale również między innymi na około
200-letni grób młodej dziewczyny, której imię nie zostało odnotowane.
Początkowo jej nagrobek znajdował się na skraju cmentarza, ale po powiększeniu granic znalazł się pośrodku. Ta młoda dziewczyna, o wyjątkowej
urodzie, została zastrzelona przez rosyjskiego oficera, który próbował ją
zgwałcić. Jej nagrobek był jednym z najważniejszych historycznych miejsc
dla żydowskiej społeczności miasta. Nad jej grób podążały z modlitwą
zwłaszcza kobiety59.
W tradycji żydowskiej bliscy zgromadzeni przy łożu osoby umierającej
mieli w obowiązku zachęcić ją do wyznania win, ale bez wyraźnej sugestii,
że śmierć nieuchronnie nadejdzie. Nawet nieumyślne doprowadzenie do
szybszej śmierci uważano za popełnienie morderstwa. Kiedy jednak stwierdzono zgon, to nie zwlekano z pochówkiem. Przygotowaniem zmarłego
i samego pogrzebu, zgodnie z określonymi zasadami, zajmowało się tzw.
święte bractwo – czyli chewra kadisza. Członkostwo w bractwie uważano za
przywilej i było ono dobrowolne60. We wspomnieniach syna członka bractwa
w Tomaszowie czytamy, że składało się ono z wybranych osób. Głównie
preferowano kandydatów uczonych, ale przede wszystkim wybierano ich
spośród ludzi bogobojnych. Bractwo nie pobierało datków za pochówek
od osób ubogich, a w określonych przypadkach także zapewniało całun
dla zmarłego. Jeśli spadkobiercy byli zamożni, to pobierano odpowiednią
do majątku kwotę. Ponadto przy ustaleniach opłat za pogrzeb brano pod
uwagę m.in. fakt, czy zmarła osoba za życia udzielała się charytatywnie.
Pozostałe z pochówku pieniądze chewra kadisza w Tomaszowie przekazywała instytucjom o charakterze dobroczynnym i ludziom potrzebującym
pomocy61.
58
59
60
61

M. K u b i s z y n, Śladami Żydów. Lubelszczyzna, Lublin 2011, s. 400–401.
S. L e m a r, The Girl Martyr, [w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 28–29.
A. U t e r m a n, dz. cyt., s. 199–201.
J. M o s k o p, The Hevra Kadisha, [w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 52–53.
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Rok lub dwa lata po wojnie polsko-bolszewickiej miało miejsce niecodzienne zdarzenie. Jednym z działań chewra kadisza było wytyczenie fragmentu cmentarza żydowskiego w pobliżu pola, na którym wkopano słup
przyniesiony przez kilka osób niezrzeszonych w bractwie. Tak oznaczone
miejsce zamierzano przeznaczyć na pochówek dla tych, co publicznie naruszali szabat. Zgodnie z przekazami zawartymi we wspomnieniach stało
się to na skutek postępowania jednego z żydowskich fryzjerów, który
notorycznie nie zamykał swojego zakładu wraz z nadejściem szabatu.
Ów słup miał stanowić ostrzeżenie dla tych, którzy chcieliby podążyć
jego drogą. Słup jednak nie ostał się długo, w nocy grupa młodych ludzi
zrzeszonych wokół partii, m.in. Bund lub Poalej Syjon, wyrwała go i przez
okno cisnęła do mykwy. Przepychanki ze słupem stały się obiektem żartów
także w innych miastach za pośrednictwem prasy żydowskiej62.
*
Mieszkańcy Tomaszowa tworzyli wielonarodowościową mozaikę, której
swoisty koloryt nadawała mniejszość żydowska. Poczucie inności sprawiło,
że Żydzi zaczęli tworzyć własne organy życia oświatowego, kulturalnego,
społecznego i gospodarczego.
Ponad siedemdziesiąt lat po wojnie nasuwa się szereg pytań odnoszących się do funkcjonowania społeczności żydowskiej, która stanowiła
w latach dwudziestych blisko połowę liczby mieszkańców, a w latach
trzydziestych ją przekroczyła. Nie wszystko jednak zostanie poznane.
Dynamiczny rozwój sfer życia i aktywności Żydów tomaszowskich na tle
przemian gospodarczych i politycznych został nieodwracalnie przerwany.
Wybuch II wojny światowej niemal całkowicie zatarł ślady z historii życia
Żydów tomaszowskich. Jedynie na zachowanym cmentarzu żydowskim
można odnaleźć nieliczne macewy lub ich fragmenty. Po latach z niekompletnych dokumentów, ze wspomnień i fotografii można próbować jedynie
zrekonstruować fragmentarycznie obraz życia i dzieje miasta widziane
z perspektywy jego żydowskich obywateli.

62

Y. S h e p s e l, The Black Pilar, [w:] The Tomaszow Lubelski…, s. 258.
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ABSTRACT
Ewa Koper
JEWISH COMMUNITY OF TOMASZÓW IN THE LIGHT OF MEMOIRS
IN THE MEMORY BOOK OF TOMASZÓW LUBELSKI
Tomaszów was one of the towns in Lublin district with the higher number of Jewish
population. During the interwar period, the number of Jews residing in Tomaszów is estimated
around 43% in first decade, and 53,55% in second decade. The Jewish life in Tomaszów was very
typical and similar to the others Jewish communities in whole Poland. They had synagogue,
prayer houses, cemetery, ritual bathhouse, slaughterhouse. Today only cemetery exists, but
during the Second World War was demolished. The Jewish population mostly consisted of
very religious people, more than half of them were Hasidim. The Jews of Tomaszów engaged
in trading activities and some of them worked as craftsmen or in the small industry. They
organized the system of own cultural, educational and charitable institutions and associations.
Some of them were members of parties like Poale Zion, Mizrachi, Agudas or Bund. Today
because the lack of important sources the process of reconstructing of the former Jewish life
in town is quite difficult but not possible.
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Katarzyna Warmińska-Mazurek
Muzeum Kresów w Lubaczowie
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

ŁASZCZÓWKA
– ZARYS DZIEJÓW MIEJSCOWOŚCI
Najstarszym śladem świadczącym o ponad 400-letniej historii Łaszczówki
jest układ przestrzenny, który pomimo zabudowy, zachował kształt pierwotnego rynku w centrum miejscowości. Niniejsze opracowanie jest próbą
zarysowania historii od czasów jej powstania w początkach XVII w. do
współczesności. Przedmiotem opracowania jest wieś Łaszczówka z przyległymi terenami wraz z Łaszczówką-Kolonią, która do II wojny światowej
należała do dóbr Łaszczówka. Inspiracją do podjęcia tematu jest setna
rocznica założenia w miejscowości polskiej szkoły, działającej do dnia
dzisiejszego.
Historia Łaszczówki najszerzej dotychczas przedstawiona została
w pracy Jana Góraka1, omawiającej historię miast Zamojszczyzny, oraz
w leksykonach historycznych Wiesława Bondyry2 i Józefa Niedźwiedzia3.
Pojawiają się też ciekawe artykuły o charakterze pamiętnikarskim związane
z najnowszą historią wsi4. Pomimo to niniejsze opracowanie jest pierwszym,
szerzej omawiającym dzieje Łaszczówki.
Do najciekawszych źródeł archiwalnych należy Kompendium dokumentów
Maurycego Kurdwanowskiego pozwalające prześledzić zmiany właścicieli
na przestrzeni niemal stu lat5. Nieocenionym źródłem wiedzy do XX w.,
zwłaszcza jego pierwszej połowy i życia wsi, jest pierwsza kronika szkolna,
J. G ó r a k, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990, s. 72–74.
W. B o n d y r a, Słownik historyczny miejscowości województwa zamojskiego, Lublin–Zamość
1993, s. 68.
3
J. N i e d ź w i e d ź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego,
Zamość 2003, s. 277–278.
4
Z. Ś l e d ź, Łaszczówka dawniej i dziś, Tomaszów Lubelski 2015; tenże, Łaszczówka dawniej
i dziś, „Tygodnik Tomaszowski”, nr 4 (38), 2008, s. 10; tenże, Łaszczówka dawniej i dziś (cz. 2),
„Tygodnik Tomaszowski”, nr 5 (39), 2008, s. 15.
5
Kompendium dokumentów Maurycego Kurdwanowskiego starosty baranowickiego, Lwowska
Naukowa Biblioteka im. Stefanyka NAN Ukrainy, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, 141/I/290,
karty 51–54 spis dokonany przez Kazimierza Kurdwanowskiego w 1760 r.
1
2
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założona w 1926 r. przez nauczycielkę Kazimierę Borekównę, prowadzona
przez nią, z pominięciem lat wojennych, do 1948 r.6.
USYTUOWANIE
Łaszczówka położona jest na południowy wschód od Tomaszowa
Lubelskiego. Główna droga wiejska to od zachodu ulica Tomaszowska,
łącząca się z ulicą Ściegiennego w Tomaszowie Lubelskim, która w centrum
wsi, przy kościele, przechodzi w ulicę Wiejską, prowadzącą na wschód
w kierunku Rudy Wołoskiej i Przeorska oraz dawnej wsi Sznury (dzisiaj
ulica Szopena w Tomaszowie Lubelskim). Droga ta prowadzi również do
rezerwatu „Piekiełko”. „Piekiełko” zostało uznane za rezerwat geologiczny
2 sierpnia 1962 r. (ma powierzchnię 1,24 ha)7. Znajdują się tam odkryte
głazy narzutowe, wokół których porasta dzisiaj las8.

Kronika szkolna z lat 1926–1959, archiwum Zespołu Szkół Publicznych w Łaszczówce.
Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 18 lipca 1962 r. w sprawie
uznania za rezerwat przyrody, „Monitor Polski”, nr 60, 1962, poz. 287.
8
Znanych jest kilka legend wyjaśniających pochodzenie głazów, związane są oczywiście
z postacią Diabła, którego dowodem „działalności” były ogromne kamienie. Jedna z nich mówi
o dziewczynie, która odmówiła diabłu ręki. Ten postanowił się zemścić i kiedy będzie brała
ślub z innym zasypie kościół. Kiedy niósł głazy na miejsce zemsty, zapiał w południe kogut,
czart przestraszył się, że utraci moc i porzucił kamienie w polu. Od tego czasu straszy w tym
miejscu w południe i o północy. Inna opowieść przywołuje postać starca żyjącego w okolicy.
Wszystkie burze, wichury i inne zjawiska omijały jego pole. Mieszkańcy zaczęli podejrzewać,
że jest to związane z jakimś czartowskim układem. Pewnego dnia zebrały się wielkie i ciężkie
chmury, starzec wybiegł na swoje pole, wznosząc zaklęcia przywołujące czarta i przekleństwa
kierowane w stronę niebios. Rozpoczęła się straszna burza z błyskami i grzmotami. Gdy
wszystko ucichło, ludzie zobaczyli, że ich pola pozostały nietknięte, a pole starca wraz z nim
samym było zasypane głazami. Inna opowieść przywołuje postać jednego z właścicieli Jana
Placyda Kurdwanowskiego, który miał zabłądzić w czasie polowania w rozległych lasach
swych włości. Kiedy tak błądził, spotkał starca z długą brodą. Ten ukazał dziedzicowi jaskinię pełną skarbów, które chciał mu darować, ale nim zdążył przekazać warunki tej umowy,
zapiał kur i wszystko zniknęło, a zostały tylko kamienie. Legendy o „Piekiełku” spisane przez
W. Wójcikowskiego i L. Paczyńskiego (Roztocze. Przewodnik, Warszawa 1977, s. 99). W Słowniku
geograficznym Królestwa Polskiego… znajdujemy zapis, jakoby w okolicach na zlecenie dziedzica
poszukiwano w połowie XIX w. pokładów srebra. Ze względu na znikome rezultaty poszukiwań zaniechano wydobycia, a znakiem tego miały być pozostawione kamienie. Jest to jednak
opowieść, która znajduje miejsce obok legend, nawet jeśli rzeczywiście poszukiwano w okolicy
srebra. Z „Piekiełka” pochodzi kamień, który jest częścią pomnika „Ku czci Konstytucji 3 maja”
z 1929 r. Głaz transportowali na miejsce dwaj mieszkańcy Łaszczówki, specjalnie wynajęci do
tego zadania, „wóz na żelaznych kołach ciągnięto przez Łaszczówkę, drogą okrężną i grząską,
bowiem most na ulicy 29 Listopada był zerwany” (B. C i s ł o, Tomaszowskie pomniki, Tomaszów
Lubelski 1988, s. 12–13).
6
7
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Łaszczówka leży na gruntach piaszczystych i nieurodzajnych. Ze wszystkich stron otaczają ją łąki i pola uprawne, a od południa las9. Również od
południa do wsi przylegają stawy, które zasilane są ze źródeł zwanych
Harasimką (Harasinką)10. Przez wieś przebiega szlak turystyczny, dawniej
szlak czerwony, wyznaczony jeszcze w latach siedemdziesiątych XX w.
Dzisiaj jest to część tzw. szlaku wolnościowego.
POCZĄTKI MIASTA I KOLEJNI WŁAŚCICIELE DÓBR
Najstarsze ślady osadnictwa na terenie Łaszczówki sięgają czasów
kultury łużyckiej11. Pierwsze zapisy i wzmianki w źródłach dotyczące
Łaszczówki pochodzą z początków XVII stulecia, kiedy to Florian Łaszcz
Nieledewski rozpoczął organizację miasta Nowy Łaszczów12. Informacja
z 1609 r. dotyczy trzech chłopskich rodzin zbiegłych do nowej osady
założonej przez Floriana Łaszcza13. Miasto usytuował na gruntach swojej
wsi Rudy Wołoskiej. Dobra należące do Łaszcza ciągnęły się na południe
przez Jeziernię, Chyże, aż po Narol (dzisiaj Narol Wieś) i Florianów (dzisiaj
Narol), lokowany w 1592 r.14. Przez dobra Łaszcza miały biec ważne szlaki
handlowe łączące niedawno powstały Zamość ze Lwowem i Przemyślem.
Florianów usytuowany był przy trakcie do Przemyśla, zaś Łaszczówkę
9
Łąki i pola otaczające wieś mają swoje miejscowe nazwy, które pomagały przez pokolenia w lokalizacji i używane są do dzisiaj. Od południowego wschodu to pola rolne zwane
Pańskie, bardziej na południe las Chłopski oraz Wyrąb i Lisia Góra. Dalej na południowy zachód
Lirmanówka i w stronę Łaszczówki-Kolonii – Dorotówka, a dalej las zwany Kulturką. Przechodząc
przez szosę asfaltową (ulica Tomaszowska) położone są tereny zwane Borki (bliżej Łaszczówki)
i Ujmy (bliżej Tomaszowa). Kierując się na północ, mamy Garby (bliżej Łaszczówki) i Glinionki (bliżej Tomaszowa). Dalej na północ Sfornicha i na wschód Działek (okolice dawnej osady
młyńskiej Małki). Na wschód od wsi: na zachodnim brzegu Sołokii znajdują się łąki Błonie,
a po drugiej stronie szosy asfaltowej (ulica Wiejska) Pasternik. Na wschód od rzeki mamy
Organiścionkę, dalej Czynszowe (okolice cmentarza) i Muły. Po południowej stronie szosy, poczynając od wschodniego brzegu rzeki, Starzyzna, Kuziarka, „Piekiełko” i Kryniczki.
10
Znana jest legenda o złym Harasiu, który orząc pole w okolicach źródeł, bezwzględnie
obchodził się ze swoimi wołami, które zbuntowały się i wbiegły do wody, ciągnąc za sobą
okrutnego gospodarza. Nigdy ich nie odnaleziono, ponieważ miało znajdować się tam „okno”
– bezdenna czeluść. Ponoć wpuszczono tam kiedyś szczupaka z zawiązanym dzwoneczkiem
i miał się odnaleźć aż w Gdańsku. (Powtórzono za W. Wójcikowski i L. Paczyński).
11
A. U r b a ń s k i, Okolice Tomaszowa w świetle archeologii. Pradzieje i średniowiecze, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 51–52.
12
R. S z c z y g i e ł, Powstanie miasta Jelitowa (Tomaszowa) i jego dzieje w czasach rządów
w Ordynacji kanclerskiej linii Zamoyskich, [w:] Tomaszów Lubelski…, s. 89.
13
Tamże, s. 89.
14
Dobra Ruda Wołoska i Narol weszły w posiadanie rodziny Łaszczów w 1580 r., kiedy
to Stanisław Łaszcz, ojciec Floriana, nabył je od braci Marcinkowskich. Dobra graniczyły
z, również wykupionymi od Marcinkowskich, posiadłościami Zamoyskich – Łosiniec, Rogóźno,
oraz Lipskich – Przeworsko (dzisiaj Przeorsk).
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lokował przy trakcie prowadzącym do Lwowa15, co zapowiadało dobre
warunki jej rozwoju. Nowej osadzie przywilej lokacyjny 25 grudnia 1613 r.
nadał Zygmunt III Waza16.
Florian Łaszcz zmarł przed 1616 r., pod koniec życia przeniósł się do
Łaszczówki, być może chciał z niej uczynić siedzibę rodową17. W roku
1620 nastąpił podział spadku po Florianie między jego synów – Jerzego
i Stanisława. Łaszczówkę, Jeziernię i część Chyżów dostał Stanisław, Jerzy,
młodszy z braci, otrzymał Florianów i Narol oraz Kadłubiska i część
Chyżów18.
Dobra Łaszczówka, najpewniej jako wiano Barbary, córki Stanisława
Łaszcza i Zofii z Kędzierzawskich, trafiają do rodziny Fredrów. Barbara
wyszła za mąż za Walentego Fredrę, ich jedyny syn Stanisław Antoni
Karol Fredro, kasztelan czernichowski, w 1676 r. zbywa dobra Łaszczówka
z Jeziernią i Rudą na rzecz stryja Andrzeja Maksymiliana Fredry, wojewody podolskiego19. Następnie właścicielem Łaszczówki stał się Mikołaj
Stefan Radecki (stolnik żydaczowski), którą według dokumentów20 nabył
od Andrzeja Maksymiliana Fredry w 1677 r., być może część dóbr wniosła
jego żona Teresa z Lipskich21. Mikołajowi Stefanowi Radeckiemu udało
się uzyskać od spadkobierców Fredry zrzeczenie się praw do Łaszczówki
i okolicznych ziem22. W roku 1709 na podstawie „umowy familijnej”
Łaszczówkę oraz Przeorsk, Rudę Wołoską, Wierszczycę i Jeziernię otrzymuje
Józef Radecki (w latach 1738–1740 kasztelan lubaczowski), syn Mikołaja
Stefana i Teresy z Lipskich23.
Józef Radecki w 1745 r. rezygnuje z dóbr Łaszczówka z Jeziernią,
Rudą i Wierszczycą na rzecz Mikołaja Michała Kurdwanowskiego24,
swojego siostrzeńca, syna Barbary z Radeckich i Maurycego Stanisława
Kurdwanowskiego25. Ze związku Mikołaja Michała i Anieli Wyhowskiej
urodziła się Barbara i Maurycy Józef Kurdwanowski, późniejszy starosta
15
H. G m i t e r e k, Działalność gospodarcza Floriana Łaszcza Nieledewskiego, „Przemyskie
Zapiski Historyczne”, R. III, 1985, s. 38.
16
R. S z c z y g i e ł, Powstanie miasta Jelitowa (Tomaszowa) i jego dzieje…, [w:] Tomaszów
Lubelski…, s. 94; tenże, Początki osady i nieudana lokacja miejska, [w:] Bełżec przez dzieje, red.
A. Urbański, Bełżec 2008, s. 43.
17
H. G m i t e r e k, Działalność gospodarcza…, s. 43.
18
Tamże, s. 43.
19
Kompendium dokumentów Maurycego Kurdwanowskiego…
20
Tamże.
21
W. B o n d y r a, Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich, Lublin 2015,
s. 88.
22
Tamże, s. 88.
23
Tamże, s. 89.
24
Kompendium dokumentów Maurycego Kurdwanowskiego…
25
M. J. M i n a k o w s k i, Wielka genealogia Minakowskiego (wielcy.pl), źródło: http://www.
sejm-wielki.pl/b/13.399.267 (dostęp: 21 III 2016).
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baranowiecki, który prawdopodobnie erygował w Łaszczówce parafię
w 1747 r.26.
Kolejnym dziedzicem dóbr Łaszczówka był Jan Placyd Kurdwanowski,
starosta baranowski oraz kuchmistrz koronny (1778–1780)27, syn Maurycego
Józefa i Humbeliny Rozalii z Potockich. Na początku XIX w. majątek
miał być zlicytowany28. Nie wiemy jednak, kogo dokładnie dotyczyły
kłopoty finansowe – czy Jana Placyda, czy jego syna, również Jana. Dobra
Łaszczówka odziedziczył on w 1805 r. po matce, drugiej żonie Jana Placyda,
Rozalii z Granowskich29. W roku 1809 dobra Łaszczówka wraz z przyległością Sznury kupuje, od swojego brata Jana, Tekla z Kurdwanowskich
Hulewiczowa30. Kolejnym dziedzicem był prawdopodobnie Antoni Marcin
Hulewicz31, syn Tekli i Michała Hulewicza. W aktach hipoteki Majdan Górny
można odnaleźć informację, że od rodziny Hulewiczów Łaszczówka trafia
do rodziny Kiwerskich w 1880 r. do Wojciecha, a w 1889 r. do Edwarda32.
Jednak w genealogii rodzinnej Kiwerskich odnaleźć można informację, że
już w 1858 r. Wojciech Kiwerski dziedziczy dobra Łaszczówka33. Również
według genealogii rodziny Kiwerskich majątek miała wnieść w wianie
Katarzyna Radwańska, zamężna z Antonim Kiwerskim34. Ich synem był
Jan ożeniony, co ciekawe, z Heleną Kurdwanowską35. Jan i Helena byli
rodzicami wspomnianego wcześniej Wojciecha.
Po śmierci Wojciecha Kiwerskiego w 1883 r. Łaszczówkę odziedziczył
syn Edward36. Edward z pierwszego małżeństwa z Janiną de Néveaux
miał czwórkę dzieci37. Ostatnim przed II wojną światową dziedzicem
Akta kościoła w Łaszczowcach [Łaszczówce] 1747, Lwowska Naukowa Biblioteka im. Stefanyka NAN Ukrainy, Oddz. Rękopisów, Zbiór Aleksandra Czołowskiego, 141/I/1787.
27
A. B o n i e c k i, Herbarz polski, t. XIII, Warszawa 1909, s. 216.
28
E. A. K u r o p a t n i c k i, Geografia albo dokładne opisanie Królestwa Galicji i Lodomeryi,
Lwów 1858, s. 50.
29
Kopia z Tabuli krajowej dotycząca zmiany właściciela dóbr Łaszczówka z roku 1809 r., Papiery
rodzinno-majątkowe Jakuba Kurdwanowskiego 1755–1829, Zbiór Aleksandra Czołowskiego,
141/II/361.
30
Tamże.
31
J. N i e d ź w i e d ź, Leksykon historyczny…, s. 277.
32
Powtórzone za: tamże.
33
M. K a r d a s, Kiwerscy herbu Jastrzębiec. Przyczynek do genealogii linii łaszczowieckiej do
1945 r., [w:] Wojskowość – Bezpieczeństwo – Wychowanie. Księga jubileuszowa Profesora Lecha
Wyszczelskiego w 70. rocznicę urodzin, t. 1, red. nauk. A. Niewęgłowska, Siedlce 2012; źródło:
http://www.mariuszkardas.eu/index.php/udostepnione/cat_view/1-moje-artykuly?start=5
(dostęp: 1 IV 2016).
34
Tamże.
35
Tamże.
36
Tamże.
37
Miał trzech synów i córkę. Najstarszy z rodzeństwa, Marian Wojciech Kiwerski, ur.
w Łaszczówce w 1884 r., inżynier chemik, znany miłośnikom historii piwowarstwa jako autor
wielu artykułów. Ukończył Politechnikę we Lwowie, kontynuował naukę w Niemczech i Danii.
26
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dóbr Łaszczówka był Stefan, jeden z trzech synów Edwarda. W literaturze
można znaleźć informację, że ostatnią właścicielką Łaszczówki była Zofia
z Kiwerskich Płachecka, bratanica Wojciecha38.
UKŁAD PRZESTRZENNY I ZABUDOWA
Łaszczówka ma nietypowy dla wsi układ przestrzenny. Wsie zazwyczaj formowały się wzdłuż traktu. W tym wypadku mamy do czynienia
z układem scentralizowanym, a jest to oczywiście pozostałość po „miejskiej
przeszłości”. Zachował się zarys typowego, wywodzącego się jeszcze ze
średniowiecza układu miasta, którego narys zbliżony był do prostokąta
lub owalu, w centrum mieścił się czworoboczny plac targowy – rynek.
Zabudowa centralnej części wsi, pomimo zatarcia pierwotnego planu prostokąta, do dziś swoim układem sugeruje zarys rynku. Według rejestru
podymnego z 1630 r. miasto miało liczyć 185 domów39.
Najstarsza mapa ukazująca układ ulic to Mapa Topograficzna Królestwa
Galicji i Lodomerii z lat 1779–1783, tzw. mapa von Miega. Charakteryzuje
się ona dużą dbałością o szczegóły, co pozwala stwierdzić, że zabudowa
mieszkalna, istniejąca w końcu XVIII w., zgrupowana była w północno-zachodniej części miejscowości. W centrum rynku zaznaczona została,
nieistniejąca i nieznana z innych źródeł, budowla, być może ratusz oraz
kościół. Na mapie zaznaczone są główne drogi prostopadłe do rynku: na
północy (dzisiejsza ulica Pogodna) prowadząca do centrum Tomaszowa,
na wschodzie (dzisiejsza ulica Spółdzielcza) wiodąca do siedziby właścicieli
wsi, z zachodu (dzisiejsza ulica Tomaszowska) i z południa (dzisiejsza ulica
Południowa) to część dawnego szlaku z Zamościa w kierunku Lwowa.
Funkcjonował on jako główny trakt do czasów kongresu wiedeńskiego,
kiedy to główną drogę z Warszawy do Lwowa poprowadzono przez
Bełżec40, tak jak ma to miejsce do dziś. Na Topograficznej Karcie Królestwa
Polskiego, zwanej potocznie Mapą Kwatermistrzostwa, tworzonej w latach
Praktykował w browarach we Lwowie, Pilznie, Kopenhadze oraz Warszawie. W 1931 r. opublikował I tom Dziejów piwowarstwa z przedmową S. Wasylewskiego (Polski słownik biograficzny,
t. 12, 1966–1967, s. 529–530). Najmłodszy z braci, Edward, „zasłynął” śmiercią samobójczą, która
odbiła się echem w kraju. O śmierci ziemianina wspomniano w łódzkim „Expresie Wieczornym
Ilustrowanym” z 25 maja 1933 r. Wydarzenie to wspomniane zostało nawet w kronice szkolnej.
Edward był wówczas prezesem Dozoru Szkolnego. We wsi krążyła również opowieść o tym,
jak od czasu śmierci dziedzica w oknie dworu pojawia się jego dłoń.
38
J. G ó r a k, Miasta i miasteczka…, s. 72; M. K a r d a s, Kiwerscy herbu Jastrzębiec…
39
A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV
do początku XVII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 164.
40
A. K o z y r a, Historia osady w XIX–XX w., [w:] Bełżec przez dzieje, red. A. Urbański,
Bełżec 2008, s. 63.
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1822–1831, a wydanej w 1843 r., widzimy już nowy trakt z Warszawy do
Lwowa przez Bełżec. Stara droga, mimo że straciła swe znaczenie, była
ciągle wykorzystywana. Jeszcze na początku XX w., jak wspomina w swoich poetyckich opisach Stanisław Wasylewski, przywołując swoją drogę
ze stacji kolejowej w Bełżcu do dworu w Łaszczówce41.
Najstarsza informacja odnosząca się do wyglądu dworu w Łaszczówce
pochodzi z 1786 r. i dotyczy wystroju wnętrza: „dom przewybornie samemi
z Paryża sprowadzonemi sprzętami meblowany”42. Pozwala to stwierdzić,
że przed dworem, który dotrwał do XX w., musiała istnieć starsza siedziba
właścicieli Łaszczówki. Znany nam dwór drewniany powstał w pierwszej
połowie XIX w. Został wzniesiony z drewna modrzewiowego w konstrukcji zrębowej, na ceglanej podmurówce. Oszalowany był deskami
z dekoracją z listew i arkadkowaniem w zwieńczeniu ścian. W narożach
umieszczone były pilastry ze stylizowanymi kapitelami. Wzniesiony był
na planie prostokąta, dwutraktowy z sienią na przestrzał. Od frontu znajdował się ganek z dachem o łuku odcinkowym wspartym na słupach.
Dwór kryty był dachem naczółkowym z okapem, pierwotnie pokryty był
gontem. Budynek rozebrano w 1983 r. W poetyckim opisie Stanisława
Wasylewskiego z 1918 r. modrzewiowy dwór w Łaszczówce otaczał lipowy park, którego pozostałości są jedynym śladem dawnego założenia
dworskiego, zachowanym do dnia dzisiejszego. Na podwórzu znajdowała
się stajnia i wozownia, a w pewnym oddaleniu od zabudowań młyn. We
wnętrzu wspomina jedynie o okrągłym stole i samowarze43.
Na mapie Królestwa Galicji i Lodomerii stworzonej w 1790 r. przez von
Liesganiga, a wydanej w Wiedniu, po raz drugi w 1824 r. zaznaczone są
dwa młyny oraz stacja pocztowa – pierwszy młyn usytuowany bliżej zabudowań dworskich, drugi na północny wschód od wsi, w miejscu zwanym
później Małkami. Zarówno na mapie von Miega, jak i von Liesganiga, nie
ma wyraźnie zaznaczonej świątyni, która w czasie ich powstawania mogła
jeszcze istnieć. Na pierwszej z map, na wschód od rynku, w miejscu, gdzie
tradycja podaje, że istniał kościół wraz z cmentarzem, autor zaznacza budynek, który może być kościołem, ale może to też być budynek dworski44.
Jedyne co wiadomo o wyglądzie kościoła to fakt, że był drewniany.
We wschodniej pierzei rynku, na zachód od dawnego cmentarza przykościelnego, wzniesiony został w latach siedemdziesiątych XIX w. budynek
S. W a s y l e w s k i, W srebrnym dworku z modrzewia, Warszawa 1949, s. 19.
E. A. K u r o p a t n i c k i, Geografia albo dokładne opisanie…, s. 50.
43
S. W a s y l e w s k i, W srebrnym dworku…, s. 23–24.
44
Miejsce, gdzie miał stać dawniej kościół parafialny, to teren należący do Spółdzielni
Produkcji Rolnej. Podobno podczas prac związanych z budową bloków wykopywano ludzkie
szczątki. Aby upamiętnić to miejsce i oddać należyty szacunek w pobliżu bramy wjazdowej
ustawiono krzyż.
41
42
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szkolny45. Pierwsza szkoła w Łaszczówce założona została jeszcze przez
władze carskie. Parterowy budynek na ceglanej podmurówce wzniesiony
został w konstrukcji zrębowej, zwrócony frontem na południe. Przykryty
był dwuspadowym dachem i miał oszalowane ściany. Na osi frontowej
elewacji znajdował się wsparty na czterech słupach, otwarty ganek. We
wnętrzu mieściło się mieszkanie nauczyciela, składające się z dwóch pokoi,
w drugiej części była klasa46. W obejściu szkoły znajdowały się budynki
gospodarcze. Szkoła została rozebrana w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych XX w.
Informacje o ilości budynków, ludności i „zasobach” wsi odnajdujemy dopiero pod koniec XIX w. Jak podaje Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego, do dworu w Łaszczówce należał folwark obejmujący grunty orne,
łąki, las sosnowy, stawy utworzone ze źródeł oraz dwa młyny, wspomina również istnienie browaru47. Do folwarku należały wsie Łaszczówka,
Sznury i Majdan Górny. Według Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
wymienionych było 19 budynków należących do dworu oraz pokłady
kamienia wapiennego i torfu48. Wieś liczyła wówczas tylko 33 domy zamieszkane przez 371 osób.
W latach dwudziestych XX w. pojawił się projekt wcielenia Łaszczówki
do Tomaszowa, wiązało się to z rozrastaniem się miasta w kierunku
wschodnim. W tym czasie zaczęto budowę nowego osiedla zwanego
Parcele49. Las nad Harasimką miał być, według planów, przeznaczony na
publiczny park miejski. Ostatecznie w granice miasta Tomaszowa wszedł
jedynie teren Łaszczówka folwark nr 2, czyli osada młyńska Małki50.
Według spisu ludności z 1921 r. do gminy Majdan Górny należała
Łaszczówka wieś, zamieszkiwana przez 402 osoby w 67 budynkach mieszkalnych, Łaszczówka folwark nr 1 (zabudowania dworskie, dzisiaj część
wsi), zamieszkany przez 89 osób w 6 budynkach, i folwark nr 2 (osada
młyńska Małki), z 1 budynkiem mieszkalnym i zamieszkałymi 24 osobami
oraz Łaszczówka kolonia (dzisiaj Łaszczówka-Kolonia), zamieszkana przez
37 osób w 6 budynkach.
Na Wojskowej Mapie Taktycznej wydanej w 1937 r. zaznaczone są
młyny oraz krzyż na Kolonii i tartak parowy. Projekt tartaku z 1928 r.
sytuuje go na gruncie zakupionym w 1928 r. od spadkobierców Edwarda
45
Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. VIII, z. 17: Dawne województwo lubelskie. Tomaszów
Lubelski i okolice, red. R. Brykowski, E. Sulikowska, Warszawa 1982, s. 32–33.
46
„Kronika szkolna z lata 1926–1959”.
47
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. F. Sulmierski,
B. Chlebowski, W. Walewski, t. V, Warszawa 1884, s. 606.
48
Tamże, s. 606.
49
A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 2010, s. 52–53.
50
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn. 6 lutego 1936 r. o zmianie granic miasta
Tomaszowa w powiecie tomaszowskim, województwie lubelskim, Dz.U.R.P., nr 13, 1936, poz. 119.
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Łaszczówka, sklep na rynku, lata 60. XX w. (fot. ze zbiorów autorki)

Kiwerskiego przez Anszela Brandta i Judę Adera. Działka ta od północy
graniczyła z gruntami należącymi do Augusta Krzyżanowskiego, zaś od
południa z ziemią należącą do rodziny Kiwerskich, jej zachodnią granicę
wyznaczała szosa państwowa51.
Na wspomnianej mapie taktycznej daje się też zauważyć, że wieś,
pomimo wyraźnego ciężaru zabudowy skupionego w części północno-wschodniej, zaczyna rozciągać się na tereny południowo-zachodnie, jest
to część wsi nazywana do dzisiaj Kolonia. W roku 1933, jak podaje kronika
szkolna, w północnej części rynku stanął sklep Spółdzielczy Koła Rolniczego
w Łaszczówce Feliksa Bukietyńskiego, właściciela lasu w Łaszczówce.
Budynek w konstrukcji zrębowej, kryty był dachem naczółkowym z gontem. Elewacja frontowa z gankiem skierowana była na południe. Okna
zabezpieczone były drewnianymi okiennicami.
W latach trzydziestych XX w. przeprowadzono, z inicjatywy nauczycielki Kazimiery Borekówny, sadzenie drzew przy drodze prowadzącej do
Tomaszowa z okazji 15. rocznicy odzyskania niepodległości52. Zakupione
drzewka posadzono przy szkole, przy drodze zasadzono dwieście akacji
ofiarowanych przez Kazimierza Ligowskiego.
Projekt budowy tartaku J. Adera i A. Brandta w kol. Łaszczówka, pow. tomaszowski, Archiwum
Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Akta Oddziału Budowlanego Urzędu Wojewódzkiego
w Lublinie, sygn. 2379.
52
Uczniowie sami pisali list do toruńskiej firmy „B. Hozakowski skład i hodowla nasion”,
jednej z największych firm w niepodległej Polsce, w którym zamawiali sadzonki drzewek.
Dzieci zbierały fundusze na ten cel dwa lata.
51
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Łaszczówka, uroczystości poświęcenia remizy i motopompy strażackiej, 22.04.1957 r.
(fot. ze zbiorów autorki)

W czasie wojen światowych wieś nie ucierpiała znacząco. W czasie
pierwszej z nich, jak podaje kronika szkolna, spłonęło dziesięć gospodarstw. Pożary dosyć często trawiły wieś. Jeden z większych miał miejsce
w listopadzie 1935 r., spłonęło wówczas jedenaście gospodarstw. Kilka
pomniejszych pożarów w czasach po II wojnie światowej doprowadziło
do założenia w Łaszczówce Ochotniczej Straży Pożarnej. W centrum wsi,
w 1957 r., po sześciu latach budowy oddano do użytku remizę strażacką.
Budynek był drewniany w konstrukcji zrębowej, kryty dwuspadowym
dachem. Stanął w południowej części dawnego rynku (dzisiaj południowo-zachodni narożnik placu kościelnego). Nowy budynek pomieścił nie
tylko sprzęt strażacki, ale zaczął służyć mieszkańcom jako miejsce zebrań
i zabaw tanecznych.
Jeszcze w latach trzydziestych XX w. dokonana została częściowa
parcelacja dóbr dworskich. Część z nich, na południe od dawnego dworu,
otrzymali mieszkańcy Łaszczówki, po latach powstała nowa zabudowa
i „dzielnica” nazywana do dziś Śledziówką. W roku 1944 w związku
z reformą rolną dawny majątek dworski zyskał nowych zarządców
S. i Z. Augustynowiczów53.
53

B. C i s ł o, To i owo z dziejów ziemi tomaszowskiej, Tomaszów Lubelski 2006, s. 64.
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We wrześniu 1962 r. przystąpiono do budowy zalewu w Łaszczówce,
w okolicy źródeł Harasimka. Został on oddany do użytku w 1964 r.54.
Oprócz przystani z kajakami i rowerkami wodnymi wzniesiona została
kawiarnia. Wybudowano także kilka domków letniskowych i utwardzona
została droga prowadząca z Tomaszowa do Łaszczówki. Zalew zamknięto
w 1975 r. Później stawy zostały przejęte przez Spółdzielnię Rolną z przeznaczeniem na hodowlę ryb.
W początkach lat osiemdziesiątych XX w. rozpoczęto budowę Domu
Strażaka, w którym miała pomieścić się nie tylko remiza, ale też sklep,
szkoła i biblioteka oraz duża świetlica wiejska. Miejsce dawnego rynku,
niemal w całości, zajął plac kościelny z umieszczoną centralnie świątynią.
W roku 1985 ukończono budowę Domu Strażaka. Dwupiętrowy murowany
budynek wzniesiony został na planie litery L.
ŚWIĄTYNIE
Wiadomo, że w Łaszczówce istniał kościół. Okoliczności jego budowy,
ani ewentualnego zniszczenia nie są w pełni jasne. W literaturze znajdujemy kilka teorii dotyczących powstania kościoła w Łaszczówce. Być może
fundatorem pierwszego kościoła, przed 1624 r., był założyciel Nowego
Łaszczowa Florian Łaszcz55. Również z początków XVII stulecia pochodzą
wzmianki o istnieniu w Łaszczówce cerkwi. Miejscowość wymieniana jest
w spisie parochów z lat 1619–1620, w zapisie dotyczącym przeniesienia
z protopopii tyszowieckiej parafii Tomaszów, Ruda i Łaszczówka56. W latach 1683–1685 w Łaszczówce miały istnieć dwie cerkwie57.
W wizytacji dekanatu tomaszowskiego z 1744 r. administracji greckokatolickiej odnotowana została wzmianka:
[...] w Rudzie […] w Łaszczówce, gdzie quandum w tem cerkiew bywała teraz tylko kapliczka
przy której staruszek […] sam jeden. [I dalej ...] ani żadnej rzeczy niemający z wdzięcznością
żyje z woli Bożej i Jałmużny szczodrobliwej58.

Później cerkwie nie są już wspominane. Można przypuszczać, że takowa istniała pomiędzy Łaszczówką i Rudą Wołoską, jednak zniknęła lub
przestała funkcjonować jeszcze w XVII w.
Tenże, Kalendarium tomaszowskich wydarzeń, Tomaszów Lubelski 2010, s. 52.
A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza…, s. 55.
56
A. G i l, Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja. Studia i materiały do dziejów
chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej, t. I, Lublin 2005, s. 305–306.
57
J. N i e d ź w i e d ź, Leksykon miejscowości…, s. 277.
58
Wizyty dekanatu tomaszowskiego in A[nn]o 1744, APL, Chełmski Konsystorz Grekokatolicki,
sygn. 107, k. 76.
54
55
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Przed 1700 r. miał istnieć w Łaszczówce kościół drewniany pw. św.
Trójcy, fundacji Mikołaja i Teresy Radeckich, ówczesnych właścicieli włości,
którzy na jego utrzymanie zapisali 3000 zł59. Trudno jednoznacznie określić,
czy Radeccy, którzy od lat siedemdziesiątych XVII w. weszli w posiadanie
Łaszczówki, wznieśli nową świątynię, czy jedynie zapisali wspomnianą
kwotę na rzecz przyszłej budowy i utrzymania kościoła. W dokumencie
z 1747 r. Maurycy Józef Kurdwanowski potwierdza zapis trzech tysięcy złotych na rzecz kościoła, choć jako jego fundatora wymienia Józefa
Radeckiego60. W literaturze znajdujemy również wzmiankę, że w 1719 r.
przez 30 lat kościół w Łaszczówce miał własnego księdza i organistę61,
co przemawia za teorią, że kościół został wzniesiony z fundacji Mikołaja
i Teresy Radeckich. Wymieniani są księża A. Wasilkowski i S. Kwiatkowski62.
Po wizytacji w 1738 r. biskupa chełmskiego Eustachego Szembeka
stwierdzono w kościele brak rządcy, ksiądz Wasilkowski przeniósł się do
Tyszowiec. Kościół obsługiwany był przez księdza Jakuba Kraszewskiego,
dziekana potylickiego63. W roku 1747 Maurycy Józef Kurdwanowski potwierdza zapis 3 tys. na rzecz kościoła drewnianego pw. Trójcy Przenajświętszej
oraz przyznaje wolność wyrębu lasu w Łaszczówce, a także służebności
względem parafii ze wsi Przeorsk64. Do parafii w Łaszczówce przyłącza także
Jeziernię65, z 1776 r. zachowała się księga metrykalna tej wsi66. W księdze
tej Łaszczówka wymieniana jest jeszcze jako miasto.
Prawdopodobnie już po wizytacji w 1743 r. opiekę nad kościołem
obejmują tomaszowscy trynitarze. Zwiastuje to powolny upadek nie tylko
samej parafii, której brakuje miejscowego zarządcy, ale także całego miasta. W roku 1781 administrację parafią obejmuje pleban chodywaniecki,
ksiądz Jan Folgiert67. W księgach metrykalnych tomaszowskiej parafii
pw. Zwiastowania NMP Łaszczówka, dla której zachował się spis z lat
1786–1809, wymieniana jest już jako wieś68.

59
F. K w i a t k o w s k i, Modlitwy nabożne do Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowskim
Obrazie Cudami Słynącej, Lublin 1860, repr. Tomaszów Lubelski 1991, s. 29–30.
60
Akta kościoła w Łaszczowcach [Łaszczówce]…
61
J. P e t e r, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, repr. Tomaszów Lub. 1994,
s. 55.
62
F. K w i a t k o w s k i, Modlitwy nabożne…, s. 29–30; J. P e t e r, Szkice z przeszłości…, s. 55.
63
F. K w i a t k o w s k i, Modlitwy nabożne…, s. 29–30.
64
Akta kościoła w Łaszczowcach [Łaszczówce]…
65
Tamże.
66
Metrica vel consignatio babtisatorum in ecclesia parochiali Laszczoviensi anno 1776 pro loco
Jezierno, APL, Akta Parafii Rzymskokatolickiej w Łaszczówce, sygn. 1.
67
F. K w i a t k o w s k i, Modlitwy nabożne…, s. 29–30.
68
Liber natorum, matrimonium, sepultorum pro villa Łaszczówka, APL, Akta Parafii Rzymskokatolickiej w Tomaszowie, sygn. 21.
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Odnotowuje się, że w zakrystii tomaszowskiego kościoła został złożony obraz św. Trójcy z kościoła w Łaszczówce69. Co zaś stało się z samym
kościołem – nie do końca wiadomo. Szczątkowe informacje odnajdujemy
w kronice szkolnej. Wspomina się w niej, że jeszcze w czasie powstania
w 1863 r. istniały wejścia do krypt, pierwotnie znajdujących się pod drewnianym kościołem. Nakazano jednak ich zasypanie, ponieważ kwaterujące
we wsi oddziały kozackie chciały się do nich dostać. Wspomniana kronika
podaje też, że istnieje legenda mówiąca o pożarze kościoła, a dwa obrazy,
Matka Boska i Ukrzyżowanie Jezusa, ocalałe z tego pożaru, miały znajdować się w rękach ówczesnych właścicieli Kiwerskich. Można przyjąć za
najbardziej prawdopodobne, że kościół spłonął na przełomie XVIII i XIX w.,
zapewne nie był on już wówczas użytkowany regularnie, a służył raczej
jako kaplica dworska. Wcześniej usunięto z niego wspomniany obraz
Trójcy Przenajświętszej.
Obecnie obraz Trójcy Przenajświętszej umieszczony jest w ołtarzu głównym kościoła parafialnego w Łaszczówce70. Obraz datowany jest na połowę
XVII w.71, co może potwierdzać, że fundatorami pierwszego kościoła byli
Teresa i Mikołaj Radeccy lub że powstał on dla wcześniejszej świątyni.
Składa się on z dwóch części, na głównym przedstawieniu ukazana jest
scena Koronacji NMP, zaś powyżej Wniebowzięcie NMP. Zabytek ten
zasługuje na osobne opracowanie.
Ludność Łaszczówki pod względem wyznania była zróżnicowana,
oprócz ludności rzymskokatolickiej byli tam również prawosławni. Można
przypuszczać, że pierwsi osadnicy mogli być w większości unitami. Po
kasacji unii w zaborze rosyjskim w 1875 r. mieszkańcy obrządku wschodniego wcieleni zostali w struktury Cerkwi prawosławnej. Zachował się
dokument z 1906 r. z prośbą o wyłączenie Łaszczówki (z 28 „duszami”
prawosławnymi) z prawosławnej parafii w Przeorsku i włączenie jej do
parafii tomaszowskiej72. Na piśmie tym podpisali się przedstawiciele pięciu
prawosławnych rodzin z Łaszczówki73. W latach 1938–1939 na katolicyzm
F. K w i a t k o w s k i, Modlitwy nabożne…, s. 29–30.
Parafia w Łaszczówce na nowo została powołana do życia w 1992 r. przez ówczesnego
biskupa Jana Śrutwę. W 1993 r. poświęcono cmentarz parafialny, a w 1995 r. oddano do użytku
plebanię.
71
Karta zabytków ruchomych, nr rej. B-77 data wpisu 9.10.1986 r., Wojewódzki Urząd
Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu.
72
Prośba o przyłączenie prawosławnych z Łaszczówki z parafii przeorskiej do tomaszowskiej
z 5 sierpnia 1906 r., APL, Konsystorz Prawosławny w Chełmie, sygn. 1983.
73
Według spisu ludności z 1921 r. w Łaszczówce wsi mieszkało 387 osób wyznania
rzymskokatolickiego, 14 prawosławnych i jeden żyd. W folwarku nr 1 – 79 osób wyznania
rzymskokatolickiego i 10 żydów, w folwarku nr 2 mieszkało 19 osób wyznania rzymskokatolickiego i pięć osób oznaczonych jako „inne wyznanie”. W Łaszczówce kolonii mieszkało 37
osób – wszyscy wyznania rzymskokatolickiego.
69
70
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przeszło 27 osób, prawdopodobnie wszyscy prawosławni mieszkańcy
Łaszczówki74.
W roku 1992 przez ówczesnego biskupa Jana Śrutwę na nowo została
powołana do życia parafia rzymskokatolicka w Łaszczówce75. W roku 1983
wzniesiono świątynię murowaną z cegły na planie prostokąta z dwiema
zakrystiami i prosto zamkniętym prezbiterium. Od wschodu, nad kruchtą,
usytuowana była wieża-dzwonnica. Wnętrze miało trzy nawy, z chórem
śpiewaczym od wschodu. Kościół został zbudowany przez mieszkańców
według projektu Zygmunta Nowaka z Tomaszowa Lubelskiego76.
ŻYCIE WSI W XX W.
Początki XX w. dla Polski to czas niespokojny i pełen zmian. Od 1912
do 1914 r. w dobrach Łaszczówka stacjonowały dwa pododdziały 15. Pułku
Kozaków Dońskich77. Wspomina o tym Wasylewski oraz o ostrzale artyleryjskim austriackim: „za ogrodem dworskim strzelały austriackie
haubice”78. Fakt ten został też przywołany w kronice szkolnej. W opisie
historii miejscowości zapisano, że w czasie I wojny światowej spłonęło 10
gospodarstw, a ludność z dobytkiem uciekła do osady młyńskiej Małki,
gdzie dostała się pod ostrzał artyleryjski armii austriackiej. Zginęło wówczas kilka osób. Poważniejszych bitew więcej nie odnotowano. Na terenie
Łaszczówki-Kolonii znajduje się mogiła z I wojny światowej żołnierzy
rosyjskich i austriackich, których szczątki zwiezione zostały z terenów
ówczesnych gmin Majdan Górny i Jarczów.
Ważnym wydarzeniem w historii Łaszczówki było utworzenie polskiej
szkoły. Uchwałą mieszkańców z 31 grudnia 1915 r. powołana została
szkoła początkowa dla wsi Sznury i Łaszczówka, którą mieli utrzymywać
mieszkańcy. Na jej opiekuna wyznaczony został sołtys Łaszczówki. Miały
do niej uczęszczać dzieci w wieku od 8 do 14 lat79. Uchwała przewidywała,
że szkoła będzie działać do 1 maja 1916 r. Prawdopodobnie funkcjonowaK. G r z e s i a k, Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918–1939, Lublin 2010, s. 449.
W 1993 r. poświęcono cmentarz parafialny, a w 1995 r. oddano do użytku plebanię.
76
Źródło: http://www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafia,161 (dostęp: 1 IV 2016).
77
O wynajęciu od Edwarda Kiwerskiego właściciela majątku Łaszczówka pomieszczenia na koszary
dla dwóch sotni 15 Pułku Kozaków Dońskich od 1 sierpnia 1913 do 1 sierpnia 1914 r., APL, Rząd
Gubernialny Chełmski, sygn. 1211 oraz O wynajęciu w terminie od 1 sierpnia 1912 do 1 sierpnia
1914 r. u hrabiego Zamojskiego w Tomaszowie majątku Łaszczówka należącego do Kiwerskiego, pomieszczeń na koszary dla 15 Pułku Kozaków Dońskich, APL, Rząd Gubernialny Chełmski, sygn.
1211.
78
S. W a s y l e w s k i, W srebrnym dworku…, s. 52–53.
79
Uchwała gromadzka w sprawie powołania szkoły początkowej w Łaszczówce z 31 grudnia 1916 r.,
Archiwum Zespołu Szkół Publicznych w Łaszczówce.
74
75
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Łaszczówka, dzieci przed budynkiem szkoły, dawny dwór, lata 50./60. XX w.
(fot. ze zbiorów autorki)

ła nadal do czasów II wojny światowej80, a po jej zakończeniu wznowiła
działalność i działa do dziś81.
Jednak nie była to pierwsza szkoła w Łaszczówce. Pierwsza założona
została w czasach carskich. Jak podaje kronika szkolna, szkoła rosyjska
nie cieszyła się dużą frekwencją, zwłaszcza latem, chodzili do niej tylko
chłopcy. Powołana była dla wsi Łaszczówka, Sznury oraz Ruda Wołoska82.
Polska szkoła działała w starym budynku. Pierwszą nauczycielką była
Maria Górniakówna, pracująca od 1916 do 1918 r., kiedy to zmarła na tyfus. Kolejnymi pedagogami byli: J. Kotulska, Edward Witkowski, Aniela
Głowaczówna i Wanda Fedorowiczówna, pracująca od 1 września 1923 r.
do 1 sierpnia 1926 r., kiedy pracę podjęła Kazimiera Borekówna.
Do II wojny światowej zajęcia odbywały się tylko w jednym budynku,
gdzie w sali uczyły się dzieci z różnych roczników. W roku szkolnym
80
Potwierdza to przechowywane w Archiwum Szkoły Publicznej w Łaszczówce świadectwo ucznia, który rozpoczął naukę w 1916 r. w szkole czteroklasowej, a ukończył ją w 1921 r.
81
Historia szkoły opracowana została na podstawie kronik szkolnych przechowywanych
w Archiwum Zespołu Szkół Publicznych w Łaszczówce.
82
Zapewne utworzenie szkoły w XIX w. było następstwem Ustawy o wychowaniu publicznym w Królestwie Polskim z 20 maja 1862 r., która wpłynęła na poszerzenie sieci szkolnictwa
elementarnego.

283

K. Warmińska-Mazurek

Rocznik Tomaszowski 5

1937/1938 uczyło się 85 dzieci, trójka uczęszczała do szkoły w Tomaszowie,
a dwójki nie przyjęto z braku miejsc. W roku szkolnym 1945/1946 do
szkoły w Łaszczówce uczęszczało 77 dzieci, a ośmioro do V klasy w szkole
zbiorczej w Tomaszowie. Po wojnie szkoła częściowo przeniosła się do
budynku dworskiego.
Od roku 1953 kierownikiem szkoły został Mieczysław Fuks. Pod koniec
lat pięćdziesiątych XX w. szkoła powiększona została do siedmiu klas.
W roku szkolnym 1965/1966 w szkole uczyło się 122 dzieci. W latach
osiemdziesiątych XX w., po wybudowaniu Domu Strażaka, szkoła została
przeniesiona do nowych sal. Dyrektorem był wówczas Stanisław Lipowiec,
który nadzorował również prace przy wznoszeniu tego budynku. W starej
szkole mieściła się tzw. zerówka. Obecnie szkoła działa jako Zespół Szkół
Publicznych, mieści się w niej przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum.
II wojna światowa nie dotknęła Łaszczówki działaniami zbrojnymi. We
wsi kwaterowali żołnierze Wehrmachtu. Wszystko, co działo się wokół,
docierało do wsi echem. Z tej wojny wieś wyszła bez większego uszczerbku.
Po wojnie po jednym z kolejnych pożarów powołano do życia Ochotniczą
Straż Pożarną. Na początku jej istnienia zapisały się, jak podaje kronika
szkolna, 42 osoby. W czerwcu 1949 r. zorganizowany został festyn z loterią
fantową, za którą w roku następnym zakupiono sikawkę strażacką. Również
w 1949 r. przy wiejskiej świetlicy, mieszczącej się wówczas w budynku
sklepu, założony został zespół teatralny oraz Koło Gospodyń Wiejskich.
W Poniedziałek Wielkanocny 1957 r. odbyło się uroczyste poświęcenie
remizy strażackiej oraz nowej motopompy.
Ważnym momentem dla wsi i jej dalszego rozwoju było zakończenie
prac przy budowie linii elektrycznej w październiku 1955 r. W latach
sześćdziesiątych XX w. powstała Spółdzielnia Rolna składająca się z części
mieszkańców wsi. Założono też wówczas Uniwersytet Powszechny, prelegentami byli nie tylko miejscowi nauczyciele, ale i fachowcy z różnych
dziedzin z Tomaszowa, a nawet przyjeżdżający z Lublina. W roku 1977
powstał Zespół Śpiewaczy „Sąsiadeczki”. Lata osiemdziesiąte XX w. to
ważne dla wsi, wspomniane wcześniej zmiany w jej przestrzeni, którymi
było wzniesienie kościoła i Domu Strażaka.
Ludność ciągle w dużej części trudniła się rolnictwem. Oprócz typowych upraw dużym powodzeniem na tych nieurodzajnych ziemiach przez
długie lata cieszył się tytoń. Wpłynął on również na układ gospodarstw –
oprócz zabudowań gospodarczych znajdowała się również tzw. suszarka,
gdzie tytoń, nawleczony na druty, podwieszano w górnej części i suszono.
W latach 1996–1999 dużym wydarzeniem kulturalnym były pierwsze
Festiwale Pieśni Maryjnej organizowane przez ks. Tadeusza Sochana. Od
roku 1996 w Łaszczówce działa GKS „Pogoń” 96 Łaszczówka.
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*
Według spisu powszechnego z 2011 r. w Łaszczówce mieszkało
1036 osób. Od roku 2013 działa Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych
dla Rozwoju Wsi Łaszczówka, wspierające inicjatywy społeczne, wydarzenia kulturalne, edukacyjne i sportowe oraz aktywność gospodarczą.
W Łaszczówce funkcjonuje Zespół Szkół Publicznych, mieszczący się
w budynku Domu Strażaka, gdzie ma swoją siedzibę również Biblioteka
Komunalna w Majdanie Górnym Filia w Łaszczówce, oraz wspomniane
stowarzyszenie, a także zespół „Sąsiadeczki”. W Domu Strażaka znajduje
się remiza działającej od 1949 r. Ochotniczej Straży Pożarnej i siedziba
GKS „Pogoń” 96 Łaszczówka. Obok Domu Strażaka głównym budynkiem
w miejscowości jest kościół parafialny. Świątynia w symboliczny sposób,
stojąc w centrum dawnego rynku i będąc kontynuacją tradycji parafialnych,
jest klamrą spinającą czterystuletnią historię miejscowości.

ABSTRACT
Katarzyna Warmińska-Mazurek

ŁASZCZÓWKA – OUTLINE OF THE HISTORY OF THE SETTLEMENT
Łaszczówka is a village situated in the south-east of Tomaszów Lubelski. It was founded by Florian Łaszcz Nieledewski in the beginning of the seventeenth century as a small
settlement. Up to the World War II it had been in possession of successive families: the
Łaszczs, the Fredrys, the Kurdwanowsks and the Kiwerskis. Until the nineteenth century it
was conveniently located along the main route from Zamosc to Lwów/Lviv). There used to
be two mills, which belonged to the manorial estate. Almost through the whole period of
the eighteenth century there existed a wooden parish church, from which, according to the
tradition, the painting of the Most Holy Trinity that is placed in the main altar of the present
parish church came from. In the second half of the nineteenth century the Tsarist authority
established an elementary school and in 1916 a new polish school was erected thanks to the
initiative undertaken by local inhabitants.
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Bolesław Fus
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

CUKROWNIA „WOŻUCZYN”
W LATACH 1971–2010

Pierwsza część dziejów Cukrowni „Wożuczyn”, obejmująca lata 1913–1944,
została przedstawiona w „Roczniku Tomaszowskim” nr 1(2), część druga,
dotycząca lat 1945–1970, w „Roczniku” nr 4. Niniejszy artykuł przedstawia
dzieje zakładu w latach 1971–2010. Część pierwsza tego artykułu dotyczy losów cukrowni w latach 1971–1990. Wówczas zakład funkcjonował
w ramach Przedsiębiorstwa Cukrownie Lubelskie, a od 1 marca 1990 r.
stał się samodzielną jednostką pod nazwą Przedsiębiorstwo Państwowe
Cukrownia „Wożuczyn” w Wożuczynie. Cały ten okres przedsiębiorstwo
działało w ramach tzw. gospodarki centralnie zarządzanej i to rząd określał ceny zarówno skupu buraków, jak i sprzedaży cukru. Aby utrzymać
niskie ceny żywności, mimo że popyt przewyższał podaż, ceny cukru były
utrzymywane poniżej kosztów produkcji. Ponadto rząd, chcąc utrzymać
płynność finansową zakładu, z góry przeznaczał określoną kwotę z budżetu
państwa na dotację przedsiębiorstwa. W roku 1984 rozpoczęła się druga
wielka modernizacja zakładu, która trwała do 1994 r. Wówczas dobowy
przerób surowca zwiększył się z 1900 do 3000 t, a kampania została skrócona
z 4 do 1,5 miesiąca, co znacznie obniżyło straty i poprawiło efektywność
przedsiębiorstwa. Druga część artykułu dotyczy funkcjonowania Cukrowni
„Wożuczyn” w okresie III Rzeczypospolitej, to jest w latach 1990–2010.
Wtedy zakład przeszedł z gospodarki centralnie planowanej na rynkową.
Nastąpiło otwarcie na rynki światowe, gdzie była duża nadprodukcja
cukru. Ceny spadały i już w 2002 r. rentowność zakładu wyniosła minus
2,8%, a w eksporcie aż minus 80%. Aby poprawić wyniki finansowe, załoga
zgodziła się na miesięczne urlopy bezpłatne. Systematycznie zmniejszało się
zatrudnienie pracowników stałych o 39% w stosunku do roku 1989, a sezonowych aż o 66,4%. W związku z wprowadzeniem kwot produkcyjnych
przez Unię Europejską areał zasiewów zmniejszył się o 50%. W roku 2002
nastąpiła pierwsza próba likwidacji zakładu i przeniesienia produkcji do
Cukrowni „Werbkowice”. Ostatecznie w wyniku strajku załogi i zabiegów
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władz gminnych i powiatowych zakład został włączony do Krajowej Spółki
Cukrowej SA, której nie zależało na ratowaniu zakładu, lecz na przejęciu
jego kwoty produkcyjnej, dlatego też od 1 stycznia 2007 r. Cukrownia
„Wożuczyn” została wyłączona z produkcji, a od stycznia 2011 r. zakład
uległ całkowitej likwidacji. Wiadomości o losach Cukrowni „Wożuczyn”
zostały opracowane głównie na podstawie materiałów archiwalnych
zgromadzonych w archiwum zakładowym cukrowni, jak również oparte
na relacjach ustnych byłych pracowników. Wykorzystano także album
Cukrowni „Wożuczyn” z 1993 r., strony internetowe KSC i Cukrowni
„Wożuczyn” oraz dane znajdujące się w elektronicznym zapisie materiałów
zgromadzonych w biurze cukrowni.
CUKROWNIA „WOŻUCZYN” W LATACH BUMU GOSPODARCZEGO
(1971–1980) I ZAŁAMANIA EKONOMIKI (1981–1990)
Wiadomości dotyczące dziejów Cukrowni „Wożuczyn” przedstawione w pierwszej i drugiej części opracowania („Rocznik Tomaszowski”
nr 1(2) i nr 4) były oparte na danych wynikających z bilansów rocznych.
Natomiast w niniejszym artykule nie wykorzystano danych bilansowych
z lat 1975–1980 ze względu na brak rocznych sprawozdań finansowych
w teczkach bilansów. Mimo to z częściowych danych można wyciągnąć
pewne wnioski: suma bilansowa przez całe dziesięciolecie była na tym
samym poziomie, a nawet obniżyła się o ok. 15% w porównaniu z latami
1972–1973. W całym dziesięcioleciu (1971–1980) w cukrowni wystąpiły straty,
które pokrywane były przez dotacje z budżetu państwa. Przewidywane
straty i dotacje uwzględniane były podczas sporządzania planów budżetowych. Mimo że podaż cukru na rynku krajowym nie pokrywała popytu,
to ceny nie były podnoszone, gdyż ustalał je rząd dla całego kraju, czego
konsekwencją były dotacje, których celem było utrzymywanie niskich cen
żywności. Podobnie jak w latach ubiegłych zakład ponosił straty na działalności pozaoperacyjnej (mieszkania, hotel, stołówka). Przedstawiają się
one następująco: 1971 – 391 tys. zł, 1974 r. – 1052 tys. zł, 1978 r. – 963 tys.
zł1. Niewiele się też zmieniło jeżeli chodzi o zadłużenie plantatorskie. I tak:
na 31 grudnia 1971 r. zadłużonych było 327 rolników na kwotę 953 tys.
zł, a w 1974 r. ogółem zadłużenie wyniosło 628 882,76 zł, z tego kwota
zasądzona z lat 1956–1974 – 495 217,81 zł. Jak z tego widać, zadłużenie
utrzymywało się na tym samym poziomie2.

1
2

Archiwum Zakładowe Cukrowni „Wożuczyn” (dalej: AZCW), Bilanse 1971, 1974 i 1978.
Tamże.
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Wypłaty z funduszu płac pod koniec dekady: 1978 r. – 31 722 890 zł,
1979 r. – 31 368 284 zł, 1980 r. – 36 770 644 zł. Od funduszu płac odprowadzano 7% podatku do budżetu państwa3.
Kredyty bankowe utrzymywały się na stabilnym poziomie i nie przekraczały 200 mln zł. W latach 1981–1988:
– suma bilansowa wzrosła  . . . . . . .  5,7
– inwestycje wzrosły  . . . . . . . . . . . .  6,0
w tym rozpoczęte wzrosły . . . . . 141
– środki trwałe wzrosły . . . . . . . . . .  9,6
– zapasy wzrosły . . . . . . . . . . . . . . . .  3,8

razy,
razy,
razy,
razy,
razy.

W związku z utrzymywaniem zaniżonych cen na sprzedaż cukru
w większości lat zakład ponosił straty z tego tytułu. Na przykład wyniki
ze sprzedaży ogółem z pięciu lat wykazują zysk w 1986 i 1989 r. (według
cen zmiennych) w tys. złotych.
Tabela 1. Wyniki ze sprzedaży cukru w latach 1981–19894
Wyszczególnienie

1981 r.

1984 r.

1986 r.

1988 r.

1989 r.

Dochód ze sprzedaży
Koszt sprzedaży
Strata
Zysk

525 630
641 105
115 475
–

1 833 727
2 031 054
197 327
–

1 910 360
1 719 245
–
191 115

4 807 703
4 916 573
108 870
–

26 714 335
21 994 641
–
4 719 694

Źródło: AZCW, Bilanse z lat: 1981, 1984, 1986, 1988, 1989. Obliczenia własne.

Tabela 2. Koszt własny i cena sprzedaży niektórych wyrobów (w zł)
Wyrób

1983

Koszt własny 1 t cukru
Urzędowa cena sprzedaży
Koszt własny wysłodków brykietowanych
Cena sprzedaży
Koszt własny wysłodków suszonych
Cena sprzedaży

13
12
12
11

865
600
882
600

1984

1988

57 988
46 280

279 473
254 980

Źródło: AZ CW, Bilanse za lata 1983, 1984, 1988. Obliczenia własne.

Jak widać z powyższych tabel, na większości produktów cukrownia
ponosiła straty, mimo że popyt na cukier na rynku znacznie przewyższał
podaż. W samym 1984 r. zakład poniósł stratę na sprzedaży cukru objętego
dotacją w wysokości 116 317 tys. zł.
Od 1 stycznia 1984 r. minister do spraw cen ustalił stratę zysku w wysokości 500 zł na 1 t cukru. Przyczyną było zaniżenie cen sprzedaży. To
spowodowało, że Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
3
4

AZCW, Bilanse z lat 1978–1980.
Nie dysponujemy danymi za rok: 1982, 1983, 1985, 1987 i 1990.
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ustaliło dotację dla Przedsiębiorstwa Lubelskiego w wysokości 7320 zł
do 1 t wyprodukowanej w 1984 r. W ramach tej dotacji Przedsiębiorstwo
Lubelskie przyznało dopłatę dla Cukrowni „Wożuczyn” w wysokości
9000 zł do tony cukru. Ponadto minister finansów zwolnił Przedsiębiorstwo
Przemysłu Cukrowniczego z podatku dochodowego za 1984 r. Środki
te miały być przeznaczone na cele rozwojowe5. W ramach tych decyzji
Cukrownia „Wożuczyn” otrzymała dotację przedmiotową w wysokości
233 751 tys. zł.
A oto jak przedstawiał się koszt wytworzenia 1 t cukru według cen
zmiennych (w zł):
1983 . . . . . . . . . . . 45
1984 . . . . . . . . . . . 51
1986 . . . . . . . . . . . 62
1987 . . . . . . . . . . . 86
1988 . . . . . . . . . . . 171

044,
940,
259,
510,
9996.

Fundusz płac w niektórych latach w tys. zł:
1981 . . . . .
1984 . . . . .
1988 . . . . .
1989 . . . . . 2

50
126
390
441

630
303
595
227

805,
800,
702,
9127.

Z dniem 1 marca 1990 r. na podstawie Zarządzenia nr 14 wojewody
zamojskiego utworzono przedsiębiorstwo pod nazwą – Przedsiębiorstwo
Państwowe Cukrownia „Wożuczyn” w Wożuczynie, które zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Zamościu pod numerem rejestru PP
69 na podstawie postanowienia z 18 maja 1990 r. Bankiem finansującym
działalność Cukrowni został Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział
w Tomaszowie Lubelskim.
Bilans likwidacyjny Przedsiębiorstwa „Cukrownie Lubelskie” sporządzono 31 sierpnia 1990 r. i dla Cukrowni „Wożuczyn” wydzielono fundusze:
– założycielski . . . . . . . . . . . . . . 8 064 084,75 zł,
– przedsiębiorstwa  . . . . . .  42 605 539 300,00 zł.

Wielkość funduszy ukazana jest w notach księgowych Przedsiębiorstwa
oraz protokołach podziału mienia Cukrownie Lubelskie z 31 sierpnia 1990 r.,
z uwzględnieniem skutków przeceny środków trwałych na dzień 1 stycznia
1990 r. Na 1 stycznia 1990 r. Cukrownia „Wożuczyn” posiadała 65 środków
transportu (w tym: 3 samochody osobowe, 5 autobusów, 23 samochody
ciężarowe, 7 samochodów specjalnych, 5 ciągników i 22 przyczepy).
5
6
7

AZCW, Bilans roczny 1984.
AZCW, Bilanse roczne za 1983–1984, 1986–1988.
Tamże.
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Zakład odprowadzał na Centralny Fundusz Rozwoju Nauki i Techniki
1,2% dochodu od wartości sprzedaży wyrobów, usług oraz uzyskanych
marż (w 1989 r. było to 343 101 tys. zł). Natomiast od sumy uzyskanej ze
sprzedaży złomu i odpadów na fundusz surowców wtórnych odprowadzał
3%, co w 1989 r. stanowiło 1424,6 tys. zł. Zakład Cukrownia „Wożuczyn”
w grudniu 1989 r. zatrudniał średnio 533 pracowników.
A oto niektóre koszty z 1989 r. w złotych: wynagrodzenia – 2 305 941 520,
na ZUS – 943 868 578, na Fundusz Pracy – 43 900 864, Fundusz Socjalny
– 21 149 440, Fundusz Mieszkaniowy – 31 724 160, podatek od nieruchomości – 578 310 900, średnia płaca miesięczna wyniosła 297 772 zł. Dotacje
do kosztów własnych wyniosły 4,7%, a rentowność – 26,7%.
Przedsiębiorstwo we wrześniu 1990 r. zrezygnowało z usług BGŻ,
przystępując do Wschodniego Banku Cukrowniczego Spółka Akcyjna
w Lublinie. Przedmiotem działania banku była obsługa bankowa podmiotów gospodarczych, udzielanie doradztwa i ekspertyz. Przedsiębiorstwo
w chwili utworzenia banku zakupiło 3568 akcji o wartości nominalnej 1 akcji
1 mln zł. W dniu rejestracji wartość kapitału spółki wynosiła 51 305 mln zł,
z czego udział przedsiębiorstwa wyniósł 7%. Przedsiębiorstwo zaciągnęło
kredyt w Banku Cukrownictwa w kwocie 10 000 mln zł o oprocentowaniu
niższym aniżeli wcześniej w BGŻ8.
Istnieje ścisły związek między produkcją cukru a uprawą buraków.
W latach siedemdziesiątych areał zasiewów wynosił ok. 8 tys. ha, np.:
w 1978 r. 8150 ha, a wydajność w tym samym roku 312 q z ha. Brak jest
danych odnośnie do liczby plantatorów, tylko w 1974 r. dokument wspomina o 4255 kartotekach plantatorskich. W omawianym okresie Cukrownia
„Wożuczyn” otrzymywała buraki w ramach przerzutów od 3 do 6 cukrowni,
natomiast oddawała ze swoich plantacji dla 2 w latach 1973, 1977 i 1978,
a w 1974 r. dla 12 cukrowni. Liczba terenowych punktów odbioru systematycznie się zmniejszała z 20 w 1973 r. do 16 w 1979 r. I tak w 1976 r. było
18 terenowych punktów odbioru, w tym 12 samochodowych, na których
odbierano 33% surowca, i 6 kolejowych, gdzie odbierano 67% buraków.
W tym też roku ze względu na wielkość terenowych punktów odbioru
można je podzielić następująco: od 1 do 4 tys. t – 7, od 4 do 7,5 tys. t – 3,
od 7,5 do 10 tys. t – 3, powyżej 10 tys. t – 59.
Największe terenowe punkty odbioru znajdowały się w: Łaszczowie,
Bykowie i Wólce Pukarzowskiej; najmniejsze w: Rokitnie, Majdanie Górnym,
Bełżcu, Łasochach i Suścu.
Poniżej przedstawione jest procentowe zestawienie odbioru surowca
przez poszczególne punkty w 1976 r.
8
9

AZCW, Bilans roczny 1989.
AZCW, Analiza gospodarki surowcowej 1976/1977.
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– Łaszczów  . . . . . . . . . . . . .  17,5,
– Byków  . . . . . . . . . . . . . . . .  10,8,
– Wólka Pukarzowska . . . .  8,5.

Najmniejsze:
–
–
–
–
–

Rokitno  . . . . . . . . . . . . . . .  0,003,
Majdan Górny  . . . . . . . . .  0,56,
Bełżec . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,47,
Łasochy  . . . . . . . . . . . . . .  0,74,
Susiec . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,7810.

W całej dekadzie (1971–1980) surowiec dostarczano:
– na plac fabryczny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 29% do 32%,
– na terenowe punkty odbioru  . . . . . . . . . od 66% do 69%,
– bezpośrednio do innych cukrowni . . . . od 1,4% do 5%.

Od roku 1977 kampania trwała corocznie jeszcze w styczniu, stąd konieczność kopcowania buraków w pryzmy od 126 do 180 tys. t rocznie,
z tego na placu fabrycznym od 31 do 40 tys. t i na terenowych punktach
odbioru od 95 do 140 tys. t. Buraki przechowywane na pryzmach wentylowano tylko na placu fabrycznym. Fabryka posiadała 17 wentylatorów
(R-1000s – 3, R-1000 – 3 i R-700 – 11). Terenowe punkty odbioru pracowały
od godz. 600 do 2400, a na placu fabrycznym przyjmowano całą dobę11.
Plantatorzy do terenowych punktów odbioru 55% surowca dostarczali
wozami konnymi, a 45% mechanicznymi środkami transportu drogowego.
Surowiec wożono z własnych plantacji do terenowych punktów odbioru
średnio na odległość 8 km, a na plac fabryczny – 15,6 km.
Przewóz w połowie lat siedemdziesiątych XX w. odbywał się transportem:
–
–
–
–

PKP  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,4%,
PKS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,3%,
firmy obce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18%,
środki transportu plantatorów . . . . . . . . . . . . . . . . . 35,3%12.

Cukrownia dysponowała 29 jednostkami do załadunku i wyładunku.
W gospodarce surowcowej wykorzystano 24, a w roku 1974 jedną Fadromę
dzierżawiono13.
Oto jak przedstawiały się dostawy surowca w latach 1971–1980 w rozbiciu na formę gospodarowania:
–
–
–
–
10
11
12
13
14

rolnicy indywidualni  . . . . . . . . . . . . . od 88,7% do 90,6%,
PGR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 8% do 9,6%,
Spółdzielnie Produkcyjne . . . . . . . . . . . . . od 1,2% do 2%,
Kółka Rolnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 0,07% do 0,1%14.
Tamże.
AZCW, Analiza gospodarki surowcowej 1977/1978, 1978/1979.
AZCW, Sprawozdanie surowcowe 1976 r.
Tamże.
AZCW, Analiza gospodarki surowcowej 1977/1978.
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Istniały też duże różnice pomiędzy poszczególnymi formami własności
co do zanieczyszczenia buraków. I tak w niektórych latach w procentach
stan ten przedstawiał się jak niżej15.
Tabela 3. Zanieczyszczenie procentowe surowca według sektorów gospodarki
Rok

PGR

Spółdzielnie
Produkcyjne

Kółka
Rolnicze

Rolnicy
indywidualni

Średnia

1973
1975
1976
1978

21,1
14,6
17,7
23,8

28,2
9,1
11,4
23,6

–
8,4
8,4
14,6

10,0
7,7
8,9
13,1

–
7,9
10,1
14,5

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AZCW, Sprawozdanie surowcowe 1973, 1975,
1976, 1978.

W czasie skupu cukrownia premiowała wczesne dostawy; na początku
omawianego okresu po 100 zł za tonę surowca, a od 1975 r. od 250 do
50 zł. Premiowanie rozpoczynało się od 10 września i trwało do 5 października, przy czym obniżano kwotę o 50 zł co 5 dni. W najlepszym roku
1975 skupiono w okresie premiowania 55 600 t w najgorszym – 1978 r.,
gdzie ze względu na długotrwałe opady skup przesunięto z IX–X na X–XI
– skupiono w tej formie 22 237 t i jednocześnie z konieczności były tylko
3 okresy premiowania: do 20 IX, od 21 IX do 30 IX i 1 X–9 X, a płacono
od 150 do 50 zł za tonę16.
Dokładne dane co do ilości skupu, przerzutów, ubytków, polaryzacji
itp. w poszczególnych latach przedstawiono w tabeli 5.
Buraki w latach 1981–1989 cukrownia kontraktowała w 11 gminach.
Tabela 4. Areał zasianych buraków w poszczególnych gminach w latach 1981–1989
Lp.

Nazwa gminy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jarczów
Krynice
Lubycza Królewska
Łaszczów
Rachanie
Tarnawatka
Telatyn
Tomaszów – miasto
Tomaszów – gmina
Tyszowce
Ulhówek

Areał ogółem
w ha

W tym PGR

W tym spółdzielnie
produkcyjne

810
367
245
1419
789
311
722
   30
465
235
1616

297

  7

7009

389

202

12

99
96

80

Źródło: Opracowanie własne ma podstawie AZCW, Analiza gospodarki surowcowej
w kampanii: 1981/1982, 1989/1990.
AZCW, Sprawozdanie surowcowe 1976 r.
AZCW, Opracowano na podstawie bilansów rocznych z lat 1971–1980, oraz Analiz gospodarki surowcowej z kampanii: 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979 i 1979/1980.
15
16

293

210 635
  5 001
–
  9 870
–
205 766
202 741
3025
1,47

Buraki:
– dostarczane przez plantatorów
– otrzymane z przerzutów
– z zapasu na 1 stycznia
– oddane w ramach przerzutów
– pozostało w zapasie na 31 grudnia

Buraki do rozliczenia

Buraki przerobione ogółem
– z tego: na susz

Ubytek buraków ilościowy

Ubytek buraków procentowy

294
13,29

Wydatek cukru
22 890
1 264

11,24

15,19

3,28

7985

235 743

243 728

243 985
14 227
–
14 448
–

1972

22 282
1 676

12,39

15,97

2,09

5085

237 875

242 960

213 293
38 673
–
  9 006
–

1973

19 600
–
18 858
–

1974

1916

12,12

15,73

1,52

4097

266 103

270 200

246 312
28 240
–
18 858
–

1975

0,54

1354

260 402

261 756

251 157
26 426
–
15 827
–

1976

0,55

1639

296 314

297 953

257 894
57 625
–
17 556
–

1977
266
377
573
368
356

8,96

2980

0,47

1483

247 973

314 812

254
59
18
17
65

1978
795
322
356
020
349

35 800
2 132
21 969

9,82

1,56

5109

291 995

297 104

271
23
65
19
44

1979
825
772
354
354
549

22 893
1 697
16 855

8,88

793

3,15

6284

236 940
  6 010

294 451

190
31
44
17
  6

1980

Źródło: AZCW, Bilanse roczne z lat 1971–1980 oraz Analizy gospodarki surowcowej z kampanii: 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979.
Obliczenia własne.

Zużycie surowców do produkcji:
– węgiel
– koks
– kamień wapienny

16,64

Polaryzacja

Odsprzedano na paszę (korzonki)

1971

Wyszczególnienie

Tabela 5. Bilans buraków i zużycie niektórych surowców do produkcji (w t), lata 1971–1980

B. Fus
Rocznik Tomaszowski 5

Cukrownia „Wożuczyn” w latach 1971–2010

Rocznik Tomaszowski 5

Podobne ilości upraw w poszczególnych gminach i w poszczególnych
sektorach gospodarki były w całym omawianym okresie.
Dwie gminy: Ulhówek i Łaszczów miały ponad 40% areału upraw.
W latach 1981–1989 buraki dla Cukrowni „Wożuczyn” kontraktowały
3 PGR (przeciętna upraw to 130 ha), 5 spółdzielni produkcyjnych (33–40 ha
rocznie na jedną spółdzielnię) i od 6049 do 6231 gospodarstw indywidualnych. Na jedno gospodarstwo indywidualne przypadało w poszczególnych
latach od 0,98 do 1,03 ha buraków. Średni obszar całości plantacji na lata
1981–1989 to 7150 ha, a średnia wydajność 377,9 q z 1 ha.
Tabela 6. Areał zasiewów i wydajność buraków w latach 1981–1989
Rok

Areał zasiewów
buraków w ha

Wydajność buraków
w q z 1 ha

1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989

7085
8141
7805
7484
6931
6539
6550
6800
7018

388
351
437
365
340,5
363
379
338
440

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AZCW…, Analiza gospodarki surowcowej
z lat 1981–1989.

Surowiec dostarczano bezpośrednio na plac fabryczny (od 22% do 28,1%),
do terenowych punktów odbioru (od 69,2% do 73,6%) i bezpośrednio do
innych odbiorców (od 2,7% do 6%).
W roku 1982 cukrownia posiadała 18 terenowych punktów odbioru: Wólka Pukarzowska, Łaszczów, Rokitno, Wasylów, Byków, Jurów,
Wierszczyca, Budy, Majdan Górny, Typin, Bełżec, Wieprzów, Lubycza
Królewska, Susiec do 1984 r., Łasochy do 1984 r., Telatyn, Żulice od 1982 r.
oraz plac fabryczny (2 wagi: ciągnikowo-furmankowa i samochodowa)17.
Największe punkty odbioru to:
– plac fabryczny . . . . . . . . . . . . od 545 000 do 806 000 q,
– Byków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 328 000 do 432 252 q,
– Łaszczów . . . . . . . . . . . . . . . . od 253 000 do 404 000 q.

Najmniejsze punkty odbioru to:
–
–
–
–
–

Bełżec . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 6000
Susiec  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 11 538
Łasochy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 11 917
Wieprzów . . . . . . . . . . . . . . . . . . od 12 097
Majdan Górny . . . . . . . . . . . . . . od 13 789

do
do
do
do
do

17

AZCW, Analiza gospodarki surowcowej w kampanii 1988/1989.
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W roku 1983 było 17 terenowych punktów odbioru, a po 1984 r. tylko
14. Systematycznie też zmniejszało się wykorzystanie kolejkowych punktów odbioru. W roku 1981 punkty te przyjęły 115 838 t buraków, a już
w 1984 r. zaledwie 28 358 t. Od roku 1985 istniały już tylko samochodowe
punkty odbioru. Rolnicy do terenowych punktów odbioru dostarczali surowiec wozami konnymi: od 25,6% w 1983 r. do 15,7% w 1988 r. i mechanicznymi środkami transportu drogowego – odpowiednio 74,4% i 84,3%.
Do załadunku i wyładunku cukrownia posiadała niżej wymieniony
sprzęt: Ł-2 – 1 szt., Ł-31 – 1 szt., Ł-3P – 2 szt., Ł-34 – 1 szt., Ł-200 – 2 szt.,
Kompleksy – 13 szt., Elfy – 3 szt.18.
Od około 10 października rozpoczynano przechowalnictwo surowca
w pryzmach na terenowych punktach odbioru i na placu fabrycznym.
Mechaniczne wentylowanie pryzm odbywało się tylko na placu fabrycznym wentylatorami typu R-700 – 6 szt. i R-1000 – 3 szt. Surowiec z obcych
plantacji otrzymywano jedynie z Klemensowa i Werbkowic, a tylko 80 t
w 1984 r. z Ropczyc, natomiast wysyłano do Klemensowa, Werbkowic,
Przeworska, Sokołowa Podlaskiego, Łap, Ropczyc, Rejowca, Krasnegostawu
i Strzyżowa.
Od roku 1981 prowadzony był skup z premią za wczesne dostawy
surowca w 3–7 terenowych punktach odbioru. Wczesne dostawy rozpoczynały się przed 5 września i kończyły się do 30 września, a nawet 5 października. W początkowym okresie premia zmieniała się nawet w sześciu
przedziałach cenowych co 5 dni od 550 zł do 100 zł za tonę.
W roku 1985 był już tylko jeden przedział czasowy i ze zmniejszoną
dopłatą, a w 1987 r. premia obejmowała tylko 3 dni. Zmiana w sposobie
premiowania następowała ze względu na większą zdolność przerobową
cukrowni i późniejsze rozpoczynanie kampanii. Zwiększała się też liczba
rolników chętnych do takiej formy sprzedaży. Dla porównania w 1981 r.
rolnicy dostarczyli 58% zaplanowanych dostaw, a już w 1986 r. – 100%.
I tak w ramach wczesnych dostaw rolnicy dostarczali buraki (w t):
1981 r. – 13 953, 1982 r. – 48 464, 1983 r. – 45 560, 1984 r. – 17 16919.
Od kampanii 1982/1983 wprowadzono dopłaty za terminowe dostawy
surowca. W tym to roku do 1 t buraków dopłacano 200 zł, a w 1988 r.
średnio 1173 zł. W roku 1983 plantatorzy w ramach terminowych dostaw
odstawili 39,6% surowca, by w 1989 r. dojść do 98,84%. Najbardziej spiętrzone dostawy miały miejsce rokrocznie w miesiącu październiku. Od roku
1986 wprowadzono premię 10–20% ceny surowca za opóźnione dostawy20.
W pierwszym roku nowego premiowania dostarczono zaledwie 163,7 t,
a najwięcej w 1988 r. – 2554,3 t, tj. 1,2% całości surowca. Na opóźnione
18
19
20

Tamże.
AZCW, Analiza gospodarki surowcowej w kampaniach 1981–1984.
AZCW, Analiza gospodarki surowcowej w kampanii 1986.
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dostawy nie było wielu chętnych, gdyż rolnicy obawiali się szybkiego
nadejścia zimy, a także chcieli pole po burakach obsiać pszenicą.
Dobowy przerób surowca wynosił na początku okresu 1900 t i wzrósł
do ponad 2200 t w drugiej połowie lat siedemdziesiąych XX w. Kampania
od 1977 r. przedłużała się na styczeń. W latach 1971–1975 wydatek cukru
wyniósł od 11,24% do 13,29%, natomiast w latach 1978–1980 od 8,88% do
9,82%. Tak znaczna obniżka wynikała być może ze zmniejszonej polaryzacji
(od 1976 r. brak danych), a także ze strat, jakie wynikały ze znacznego
przedłużenia kampanii.
Produkcja cukru wahała się od 18 523 t w 1974 r. do 32 243 t w 1975 r.
Z produktów ubocznych produkowano melasę (od 7681 t w 1974 r. do
13 207 t w 1979 r.), wysłodki prasowane, suszone, brykietowane, wapno
palone oraz energię elektryczną. Skupowano i suszono rzepak, jednak dane
co do ilości są w dokumentach tylko za 1978 r., tj. 3003 t. Szczegółowe
dane przedstawia tabela 7.
Całość produkcji zakład sprzedawał na rynku krajowym. Popyt znacznie
przekraczał jego możliwości produkcyjne.
Koszty produkcji w 1971 r. przedstawiały się jak niżej:
–
–
–
–
–
–
–

1 t cukru luzem, koszt rzeczywisty  . . . . . . . . . . . . . . . . 6940 zł,
1 t cukru luzem, koszt skorygowany . . . . . . . . . . . . . . . . 7400,08 zł,
melasa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1350 zł za tonę,
wysłodki prasowane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 zł za tonę,
wapno palone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389,50 zł za tonę,
w 1972 r. koszt rzeczywisty 1 t cukru . . . . . . . . . . . . . . . 8503,11 zł,
w 1973 r. koszt rzeczywisty 1 t cukru . . . . . . . . . . . . . . . 8466,08 zł21.

A oto sprzedaż wyrobów i ceny za 1975 r.:
–
–
–
–

cukier z produkcji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
melasa z produkcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
wysłodki prasowane  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
wysłodki pozostałe asortymenty  . . . . . . . . . . . .

596,8
970,8
617,4
726,6

t
t
t
t

po
po
po
po

9238
2600
200
2839

zł
zł
zł
zł

za
za
za
za

tonę,
tonę,
tonę,
tonę22.

Cukrownia „Wożuczyn” w początkach lat osiemdziesiątych XX w.
przerabiała na dobę 2000 t buraków, by od 1987 r. w wyniku modernizacji
osiągnąć przerób dobowy 3000 t. Do roku 1985 zbyt małe moce przerobowe powodowały, że kampania trwała jeszcze w styczniu, co powodowało
zwiększone straty, np. straty w ubytku buraków w latach 1981–1983 były
trzykrotnie wyższe niż w pozostałych latach. W drugiej połowie dekady
również o połowę zmniejszył się przerzut surowca do innych cukrowni,
co miało wpływ na zmniejszenie kosztów. Sprzyjająca pogoda i dość wysoka polaryzacja wpłynęły na znacznie wyższy wydatek cukru – średnio
11,92% aniżeli w poprzednim dziesięcioleciu. W drugiej połowie dekady
21
22

AZCW, Bilans roczny 1971.
AZCW, Bilans roczny 1975.
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Razem cukier z buraków
264
   1 305
114 919
    640
–

   9 331
112 421
–
–
40

26 499

26 943
209

   152
   220

     6
   133

1973

1974
   879

121 320
–
–

  9 628

702,5

29 480

   80
   243

   323

86 007
   357
–
75

5413
445
7 681

18 323

   335
   422
   609

1 366

53

100

128 034
  1 012

282
–
12 783

32 243

   390
   93

   483

  

53

32 726

   162
   622
   70

1975
31 794

  

19 619

   450

19 794

   784

29 803

   826

28 193

124 076
  2 755
    159

1977

1978

104 035
  2 270
    810
85
3003

121
11 489

27 044

   157

   52

   11
   544

   467

27 189

   639

26 550

1979

147 906
  1 096
  1 612
143

13 207

28 677

   71
   411

   62

   64

   430
   366

28 762

2 193

26 569

1980

97 428
1 293
   372

128
11 046

21 088,30

  5

  5

   480,10
   16,20

   496,30

20 597,00

   809,35

19 787,75

Źródło: AZCW, Bilanse roczne z lat 1971–1980 oraz Analizy gospodarki surowcowej z kampanii 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979,
1980/1981. Obliczenia własne

Produkty uboczne:
– energia elektryczna ogółem w kWh
– w tym za zbyt
– melasa 50%
– wysłodki, w tym:
prasowane
suszone
brykietowane
– wapno palone
– suszenie zboża i rzepaku

   372

   139

   74
     6

   153

Cukry wprowadzone, z tego:
– cukier na warsztacie
– cukier surowy
– żółte mączki II i III rzutu
– cukier zanieczyszczony z własnej produkcji
– cukier z rafinacji
– pozostałe cukry

   80

   153

Cukry pozakampanijne, z tego:
– cukier na warsztacie
– cukier surowy
– żółta mączka II i III rzutu
– pozostałe cukry - wyskrobki

6 578
26 871

27 082

4 041

1972
20 213

Razem

Cukier przemysłowy

1971
22 888

Cukier biały

Wyszczególnienie

Tabela 7. Bilans cukru i produktów ubocznych (w t), lata 1971–1975 i 1977–1980

B. Fus
Rocznik Tomaszowski 5
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zmniejszyła się 3-krotnie produkcja cukru przemysłowego, na co miał
wpływ nowoczesny park maszynowy. Z produktów ubocznych w porównaniu z poprzednimi okresami wytwarzano wysłodki melasowane,
suszone i brykietowane. Znacznie więcej też suszono zbóż (rzepaku): od
3724 t w 1984 r. do 6048,5 t w 1988 r.23. Cukier produkowany z roku na
rok był lepszej jakości, a od 1978 r. nie było już cukru zanieczyszczonego.
Całość cukru i wysłodki były sprzedawane na rynku krajowym; podaż
nadal była mniejsza od popytu, np. w 1988 r. sprzedano 31 599,1 t cukru
w cenie po 254 980 zł za tonę. Jedynie część melasy była sprzedawana na
eksport. I tak:
1982 . . . . . . . . . 682 t,
1983 . . . . . . . . . 2082 t,
1984 . . . . . . . . . 6574 t,
1985 . . . . . . . . . 388,1 t24.

Szczegółowe dane, które dało się ustalić na podstawie dokumentów
archiwalnych, dotyczące przerobu buraków, produkcji cukru, produktów
ubocznych i zużycia materiałów w czasie trwania kampanii w latach
1981–1989, przedstawia tabela 8.
W kampanii 1987/1988 w Cukrowni „Wożuczyn” przeprowadzono
łącznie 287 kontroli, z czego 96 wewnętrznych i 191 zewnętrznych.
Kontrole były prowadzone przez:
–
–
–
–
–
–

Związek Plantatorów Roślin Okopowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  164,
Wojewódzkie i Gminne Związki Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych . . .    4,
Urząd Gminy  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15,
Rejonowy Urząd Spraw Wewnętrznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     3,
Inspekcję Robotniczo-Chłopską . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    4,
Państwową Inspekcję Sanitarną i PAR  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    1.

Przez całą kampanię 1989/1990 kontrolę w zakładzie prowadziła
Najwyższa Izba Kontroli25.
Zakład corocznie po zakończeniu kampanii dokonywał inwestycji
plantacyjnych, takich jak: utwardzanie placów na terenowych punktach
odbioru, odnawianie budynków, remonty zwykłe i kapitalne sprzętu załadunkowego i wyładunkowego.
W roku 1975 wykonano remonty na kwotę 6560 tys. zł (budowli
i budynków, wydziału suszarni, brykietowni i środków transportu) oraz
kapitalne remonty ogółem na kwotę 17 921 tys. zł26.

23
24
25
26

AZCW,
AZCW,
AZCW,
AZCW,

Bilanse roczne 1982–1988.
Bilanse roczne 1981 i 1988.
Analiza... za lata 1981/1982–1989/1990.
Bilans roczny 1975.
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Bilans buraków w tonach:
– dostarczone przez plantatorów
– otrzymane z przerzutów
– otrzymane od innych jednostek obcych
– z zapasu na 1 stycznia
– oddane w ramach przerzutów
– oddane innym jednostkom obcym
– pozostające w zapasie na 31 grudnia
Ogółem buraki do rozliczenia
Buraki przerobione ogółem
Średni przerób na dobę
Ubytek buraków ilościowy
Ubytek buraków procentowy
Odsprzedano na paszę – korzonki
Polaryzacja w %
Wydatek cukru w %
Straty fabrykacyjne
Bilans cukru w tonach:
– cukier biały
– cukier przemysłowy
Razem
Cukry pozakampanijne, z tego:
– cukier na warsztacie
– cukier surowy
– żółte mączki II i III rzutu
– pozostałe cukry – wyskrobki
Cukry wprowadzone, z tego:
– cukier na warsztacie
– żółte mączki II i III rzutu
– cukier zanieczyszczony z własnej produkcji
– pozostałe cukry
Razem cukier z buraków

300
927
867
794
373
350
15
  8
–
   349
   325
     7
   24
–
28 817

27
  
28
  
  
  
  

10,55

282 651
37 696
–
  6 549
  7 601
17 926
18 741
282 628
272 909
  2 000
  9 710
3,43
1 416

1981
285 757
  2 509
–
18 741
43 717
–
18 277
244 549
232 123
  2 000
10 201
2,8
209

1982

111
262
373
306
305
–
     1
–
   527
   404
     1
   122
–
29 152

28
1
29
  
  

341 089
  1 511
–
18 277
28 780
24 836
50 347
256 914
247 044
  2 000
  9 870
3,66
2 223
15,47
11,86
3,61

1983

518
192
710
319
319
–
–
–
   347
   305
–
   42
–
27 682

26
1
27
  
  

273 167
  2 277
    80
50 347
13 347
28 924
17 612
166 064
261 200
  2 000
  4 864
1,8
1 160
14,6
10,6
4

1984

   48
26 175

27 177,6

   31,2
   48

25 886
   306
26 192

29 054

28 424
   727
29 151

710
297
151
  9

     1
25 015

     9
     1

24
  
29
  

817,2
353,5
170,7
414

32 570

     7

31
  
31
  

285 571
282 548
   3 000
   3 023
1,06
–
15,65
12,49
3,16

204 943
202 205
   3 000
   2 738
1,27
1 270
15,27
12,37
2,9
224 748
221 378
   3 000
   3 370
1,36
1 384
16,27
16,12
3,15
209 160
205 559
  2 500
   3 601
0,87
1 766
15,94
12,73
3,21

24 538
16 167

  7 250
23 872

29 195

308 936
   1 173

1989

216 909
  4 201

1988

248 607
   7 263

1987

237 360
    995

1986

     7,9

26 044,9
1 140,6
27 185,5

216 322
213 358
  2 000
    791
0,37
2 173
15
11,6

235 995
  1 914
–
17 612
21 587

1985

Tabela 8. Przerób buraków w latach 1981–1989

B. Fus
Rocznik Tomaszowski 5
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  1 158
      8,6
  4 472,7

119 411

308
129,5
665
72
048,5
95
   
   
   
  6
947
482
428
101,6
928
107
   
   
   
  5
441
142
357
106,2
928
109
   
   
   
  5

   9 371
114 182

281
929
105
363,6
74
376
25
807

1986

426
296
791
825
551
757
297
724

10
12
  
  
  
  
  
4

1985

Źródło: AZCW, Bilanse roczne z lat 1981–1989. Obliczenia własne.

Zużyte materiały w czasie kampanii:
– węgiel w tonach
– koks w tonach
Produkty uboczne w tonach:
– melasa
– wysłodki wyżęte
– wysłodki melasowane
– wysłodki prasowane
– wysłodki suszone
– wysłodki brykietowane
– wapno palone
– suszenie zbóż (rzepaku)

12 663
138 750

10

118 420
    196
    969

11 257

24 200
1 662

26 600
2 256

13
130
91
41
   
   
   
   3

1984
1983
1982
1981
Wyszczególnienie

  9 722
102 576
  9 797
116 592

1 542

1987

1988

1989

11 693

Rocznik Tomaszowski 5

W kampanii 1977/1978 wykonano inwestycję plantacyjną o łącznej
wartości 7563 tys. zł, polegającą na
wyasfaltowaniu placu fabrycznego
(wartość 6393 tys. zł), a także utwardzeniu terenowych punktów odbioru
w Łachowcach (709 tys. zł) i Typinie
(461 tys. zł).
Dokonano remontów bieżących
w 15 terenowych punktach odbioru
na kwotę 906 596 zł oraz remontów
zwykłych sprzętu mechanicznego
załadunkowego i wyładunkowego na
kwotę 3 987 375 zł, a także remontów
kapitalnych na kwotę 1 238 000 zł27.
Po kampanii 1978/1979 zrealizowano inwestycje plantacyjne na
placu fabrycznym (droga dojazdowa,
montaż Rupro, wiata) oraz w terenowych punktach odbioru: Wierszczyca
i Byków – utwardzenie placów, Typin
– oświetlenie placu, remonty 15 terenowych punktów odbioru, remonty
sprzętu za- i wyładunkowego, remonty
kapitalne. Na powyższe prace wydano
ogółem 18 191 728 zł28.
Tego typu inwestycje i remonty
miały miejsce co roku.
Od roku 1984 rozpoczęła się druga
wielka modernizacja (pierwsza była
w latach 1967–1971) w dziejach zakładu, która trwała do 1994 r., dzięki
niej kampania została skrócona z 4 do
1,5 miesiąca.

27
AZCW, Analiza gospodarki surowcowej
i kampanii 1977/1978.
28
AZCW, Analiza gospodarki surowcowej
i kampanii 1978/1979.

301

B. Fus

Rocznik Tomaszowski 5

A oto inwestycje zrealizowane przez zakład w latach 1981–1989:
– utwardzenie terenowych punktów odbioru w Typinie, Żulicach, Bykowie, Telatynie,
Wasylowie, Majdanie Górnym, Jurowie, Żulicach, Rokitnie i na placu fabrycznym,
– zakup i montaż wag 25-tonowych w Majdanie Górnym, Bełżcu, na placu fabrycznym
(dwie), Wólce Pukarzowskiej, Telatynie, Wierszczycy, Bykowie, Lubyczy Królewskiej,
Wasylowie, Budach, Żulicach i Jarczowie,
– zakup i montaż wag 50-tonowych w Bykowie i dwóch wag na placu fabrycznym,
– zakup i montaż osprzętu wież oświetleniowych w terenowych punktach odbioru i na
placu fabrycznym,
– zakup i montaż „Kompleksu” w Telatynie, Wasylowie i na placu przechowalniczym,
– zakup samochodów, ciągników i trzech ładowarek29.

Ogółem w latach 1981–1989 wydano na inwestycje plantacyjne kwotę
347 719 381 zł.
Poza wyżej wymienionymi inwestycjami corocznie przeprowadzano
remonty bieżące bazy technicznej skupu – terenowych punktów odbioru
i placu fabrycznego. Wykonywano także prace, takie jak: malowanie pomieszczeń, remonty tac wysłodkowych, remonty i legalizacja wag, naprawa
instalacji elektrycznej, oświetleniowej i urządzeń zasilanych prądem.
Łącznie w latach 1981–1989 na remonty wydano 175 152 830 zł.
Ponadto na zwykłe remonty sprzętu do załadunku i wyładunku w tym
okresie wydano 336 610 007 zł i na remonty kapitalne sprzętu 220 098 zł.
Wszystkie te prace w terenowych punktach odbioru, a przede wszystkim
utwardzanie placów, znacznie zmniejszyło straty w surowcu. W wyniku
drugiej modernizacji zakładu poza wzrostem mocy przerobowej poprawiła
się jakość cukru i usprawniony został proces technologiczny. W pierwszym
roku modernizacji rozpoczęto większość inwestycji oraz wykonywano
dokumentację techniczną. Łącznie wydano na inwestycje 119 328 tys. zł,
z tego na inwestycje socjalne i mieszkaniowe 12 167 tys. zł. W roku następnym, tzn. 1985, nakłady inwestycyjne wyniosły 58 800 tys. zł, a na
remonty wydano 202 005 zł.
Rok 1986 przyniósł zakończenie części inwestycji rozpoczętych w poprzednich latach na łączną sumę 170 632 998 zł (z tego finansowano
z funduszu rozwoju – 95 756 149 zł i z kredytu 74 876 849 zł). W tymże
samym roku rozpoczęto nowe inwestycje, na które poniesiono nakłady
łącznie 114 786 246 zł (w tym z funduszu rozwoju – 93 125 249 zł i z kredytu – 21 660 997 zł).
W roku 1987 łączne nakłady na inwestycje wyniosły 132 491 662 zł.
W roku 1988 zakupiono maszyny i urządzenia na kwotę 187 763 853 zł.
Koszt montażu wyniósł 222 353 446 zł, w tym finansowanie z kredytu
148 000 745 zł. Z funduszu mieszkaniowego wykonano budynek dla 30
rodzin za kwotę 110 036 497 zł. Na koniec grudnia 1988 r. wartość inwe29

AZCW, Analiza... za lata 1981/1982–1989/1990.
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stycji rozpoczętych wyniosła 319 179 399 zł, z tego finansowano z kredytu
8 715 222 zł, z funduszu rozwoju 166 080 485 zł i z funduszu mieszkaniowego 144 383 682 zł.
Cukrownia „Wożuczyn” otrzymała nieodpłatnie w 1988 r. z Cukrowni
„Lublin” wagopakowarkę „Bates” o wartości 5 152 380 zł, natomiast oddano
również nieodpłatnie samochód pożarniczy „Star” dla Komendy Powiatowej
Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim wartości 1 286 952 zł30.
W roku 1989 oprócz inwestycji, które Cukrownia „Wożuczyn” wdrażała
w ramach drugiej modernizacji swojego zakładu, prowadzone były prace
wykonawcze pod mającą powstać Cukrownię „Tyszowce” (prace te zostały
przerwane w następnych latach i zaniechano budowy tej cukrowni).
W roku 1989 zakupiono urządzenia inwestycyjne na kwotę 181 213 382 zł,
jednocześnie rozpoczęto nowe inwestycje, na które łącznie z dokumentacją
wydano 1 142 703 169 zł, a na inwestycje mieszkaniowe 371 257 321 zł31.
Łącznie na inwestycje w latach 1981–1989 wydano 3 313 651 923 zł
w cenach zmiennych.
W latach 1971–1980 dość często zmieniali się dyrektorzy zakładu. I tak
obowiązki te pełnili: do 31 stycznia 1973 r. – Jan Damski, od 1 lutego 1973
do 15 lutego 1975 r. – Jerzy Ewartowski, od 16 lutego 1975 do 1979 r. –
mgr inż. Franciszek Bondyra, od 1979 r. do 15 stycznia 1982 – mgr inż.
Stanisław Kępski, od 16 stycznia 1982 do 10 lipca 1997 r. – Daniel Stefański.
W tym czasie głównymi księgowymi byli: Stanisław Miedziak, Edward
Tomala – do 1980 r., Krystyna Łysiak – od 1980 do 1982 r., Maria Frank
– od 15 stycznia 1982 r. do końca omawianego okresu, natomiast funkcję
zastępcy dyrektora ds. surowcowych pełnili: Kazimierz Rejman, Daniel
Stefański, Stanisław Sęk, Józef Janus. Zastępcami dyrektora do spraw administracyjno-handlowych byli: Józef Janus i Krystyna Łysiak, a zastępcami
dyrektora do spraw technicznych: Marian Mykiel, Jerzy Świderek, Tadeusz
Biniaszewski, Jan Bielenny. Funkcję głównego technologa pełnił Edward
Brus, kierownika działu surowcowego Andrzej Wojnarowicz, kierownika
działu pracowniczego Kazimierz Bruśniak, a przewodniczącego Rady
Zakładowej – Józef Moskal32.
W roku 1971 ogółem zatrudnionych było 489 pracowników, z tego:
grupa przemysłowa liczyła 302 osoby, inżynieryjno-techniczna – 28, administracyjno-biurowa – 59, pozostali – 10033.
Ze względu na sezonowy charakter produkcji w dokumentach cukrownia wykazuje przeciętne zatrudnienie: 1988 r. – 520 osób, wrzesień 1989 r.
AZCW, Bilans roczny 1988.
AZCW, Bilans roczny 1989.
32
AZCW, Obsadę stanowisk kierowniczych opracowano na podstawie teczek: Bilanse
roczne z lat 1971–1980, Analizy gospodarki surowcowej i kampanii 1976–1980.
33
AZCW, Bilans roczny 1971.
30
31
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– 463 osoby, 3 grudnia 1989 r. – 533 osoby, na 31 grudnia 1989 r. – 527
osób, z tego na stanowiskach robotniczych 393 osoby, nierobotniczych –
134, co stanowiło 25,4%34.
W czasie kampanii w punktach odbioru zatrudnionych było od 191 do
250 osób (umysłowych od 83 do 132 i fizycznych od 87 do 138), natomiast
zapotrzebowanie było znacznie większe – w poszczególnych latach od 180
do 316. W żadnym z lat nie zatrudniono tyle, ile było przewidzianych
etatów, ze względu na brak chętnych do pracy35.
CUKROWNIA WOŻUCZYN W OKRESIE III RZECZYPOSPOLITEJ
1990–2010
Wraz z otwarciem gospodarki na rynki światowe i przebudową gospodarki z centralnie planowanej na rynkową okazało się, że nie tylko nie są
potrzebne kartki na cukier, ale istnieje duża nadprodukcja, co powodowało,
że ceny na rynkach światowych były rekordowo niskie.
W roku 2000 rentowność sprzedaży cukru wyniosła 13,1%, a melasy
7,9%. Aby pozbyć się nadprodukcji, zakład zmuszony był wysyłać przez
pośredników cukier na eksport przy rentowności ujemnej 73,5%.
Sytuacja nieco poprawiła się w 2001 r. gdyż rentowność sprzedaży
wyniosła 13,8%, a w eksporcie była ujemna 36,4%36.
Oto jak przedstawiają się przychody i straty w poszczególnych latach
w tysiącach złotych zdenominowanych: 1990 r. – 1048,8, 1991 r. – 661,
1992 r. – 3,1, 1993 r. – 557,7, 1994 r. – 450,8, 2002 r. – (–) 8787,637.
Tylko od 1 października 2001 r. do 31 lipca 2002 r. zakład poniósł
straty na sprzedaży cukru w wysokości 3276,3 tys. zł. Taki stan rzeczy
powodował kłopoty ze spłatą pożyczek bankowych i odsetek. Na dzień
31 lipca 2002 r. zakład wobec banków posiadał 714,7 tys. zł należności
przeterminowanych38. W roku 2002 sprzedaż cukru z dodatnią rentownością była tylko w sklepach własnych i wynosiła 11,6%, pozostała sprzedaż
odbywała się po rentowności ujemnej od 5,8% do 14%, a w eksporcie
rentowność wyniosła minus 80,1%. Ogółem rentowność sprzedaży cukru
wyniosła minus 2,8%39. W tej sytuacji Zarząd podejmował szereg działań,
aby poprawić sytuację finansową zakładu. W roku 2002 zmniejszono Zarząd
AZCW, Bilans roczny 1988 i 1989.
AZCW, Analiza… za lata 1981/1982–1989/1990.
36
AZCW, Sprawozdanie z działalności Cukrowni „Wożuczyn” 1 X 1999–3 IX 2000
i 2000/2001.
37
AZCW, Sprawozdanie…, 2001/2002.
38
Aktualna sytuacja Cukrowni „Wożuczyn” – pismo z 28.02.2002 r. Lubelsko-Małopolskiej
Spółki Cukrowej.
39
Tamże.
34
35
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z dwóch do jednej osoby. Prezes Zarządu był jednocześnie dyrektorem
naczelnym. Od 1 października 2001 r. do 30 września 2002 r., aby obniżyć
koszty, wprowadzono 26-dniowe urlopy bezpłatne, a w roku następnym
31-dniowe. Systematycznie zmniejszano zatrudnienie pracowników stałych
przez odchodzenie na emerytury, renty i świadczenia przedemerytalne.
Ilustrują to następujące dane: 1994 r. – 14 osób, 2000 r. – 13 osób, 2001 r.
– 12 osób, 2002 r. – 30 osób, 2003 r. – 22 osoby40.
W omawianym okresie liczba punktów skupu zmniejszyła się z 14
do 5, co znacznie obniżyło koszty. Wraz ze zmniejszeniem liczby punktów skupu następował spadek zatrudnienia pracowników sezonowych ze
191–250 w poprzednich latach do 74 w 2003 r.41.
Zmniejszenie kosztów nastąpiło też przez bezpośrednie dostawy z pola
do zakładu, co obniżyło straty wydajności cukru. W ten sposób średnio
14% buraków było dostarczanych do cukrowni. Oszczędności nastąpiły
również w samej produkcji instalowano bowiem bardziej nowoczesne
maszyny i urządzenia, które zmniejszały straty w produkcji cukru z 2,92%
w 1995 r. do 1,94% w 2000 r., zużycie węgla na tonę wyprodukowanego
cukru zmalało z 5,60% w 1997 r. do 4,02% w 2000 r., zmniejszono też zużycie energii elektrycznej i innych materiałów. Dane dotyczące produkcji
buraków cukrowych w omawianym okresie przedstawia tabela 942.
Tabela 9. Areał zasiewów, wydajność z ha i obszar plantacji w latach 1993-2004
Wyszczególnienie
Areał zasiewów
Liczba plantatorów
Średnia plantacja

Jednostka

Najmniejsze dane

Największe dane

dane

rok

dane

rok

ha

4102

2003

7824

1996

liczba osób

1359

2004

4628

1993

ha

1,04

1995

2,95

2003

Wydajność

q/ha

356

1993

441,9

2003

Ilość skupionych buraków

tony

179 070

2003

328 040

1996

Źródło: AZCW, Sprawozdanie o działalności Cukrowni „Wożuczyn” za lata 1995–2004,
Kronika Cukrowni „Wożuczyn” 1993.

Jak widać z powyższej tabeli, najkorzystniejszy okazał się rok 1996.
Cukrownia, nie chcąc ponieść strat na zbyt długiej kampanii, zmuszona
była do odsprzedaży surowca w ilości 34 646 t. Nabyły go następujące
cukrownie: Ropczyce (15 000 t), Kopy (10 000 t) i Sokołów (9646 t). W pozostałych latach dzięki modernizacji zakładu przeprowadzonej w latach
Tamże.
AZCW, Sprawozdanie…, za lata 1995–2006, Analiza gospodarki surowcowej w kampanii
1998/1999, Bilans surowcowy kampanii 2004.
42
AZCW, Sprawozdanie…, za lata 1995–1996, 2003, 2004. Dane za 1993, Kronika Cukrowni
Wożuczyn 1993.
40
41
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1984–1994 cukrownia cały surowiec przerabiała sama. W roku 2003 w porównaniu z 1996 r. areał zasiewów buraków zmniejszył się o 47,57% przy
jednoczesnym wzroście wydajności o 24% i wzroście średniej plantacji
o 284%. Zmniejszenie areału zasiewów, a tym samym i zmniejszenie produkcji, wymuszone było ze względu na limity wprowadzone przez Unię
Europejską. I tak w 1998 r. cukrownia skupiła buraki w poszczególnych
kwotach: A – 199 454,7 t, B – 16 425,6 t i C – 20 979,8 t. Skup rozpoczynał
się pomiędzy 2 a 5 października. Większość buraków zbierano kombajnami,
np. w 1998 r. – 70%, a w 2000 r. – już 80%. Wszystkie buraki dostarczano
do cukrowni transportem prywatnym. Zwiększono bezpośrednie dostawy z pola do cukrowni, co zmniejszyło straty w produkcji cukru. I tak:
1998 r. – 31 924 t, 1999 r. – 33 013 t, 2000 r. – 37 611 t, 2002 r. – 30 000 t
z pól plantatorów o dużych areałach43.
Dzięki urządzeniom, które oczyszczały buraki przy załadunku na polu
lub rozładunku w punkcie skupu, systematycznie spadało średnie zanieczyszczenie. W roku 1998 wyniosło 11,3%, w 1999 r. – 10,1%, w 2000 r. – 9,2%.
Nasiona do zasiewów w 60% pochodziły z hodowli polskich i w 40%
z hodowli zagranicznych. A oto jak przedstawiała się struktura upraw44.
Tabela 10. Wielkość plantacji w 1997 i 2002 r.
Wielkość plantacji

1997

2002

Do 2 ha

73%

61,2%

2,1–5 ha

21%

30,4%

Powyżej 5 ha

6%

8,4%

Źródło: AZCW, Sprawozdanie z działalności Cukrowni „Wożuczyn” z 1997/1998 i 2002/2003.

Zmniejszyła się liczba małych plantacji na rzecz średnich i dużych. Ceny
skupu buraków znacznie różniły się w zależności od kwoty A, B lub C45.
W roku 1997 za tonę buraków w kwocie A płacono 97,22 zł, B – 64,20 zł
i C – 45 zł46.
Ponadto istniała dopłata za terminową dostawę od 5,73 zł/t do 12,73 zł/t.
A oto średnie ceny skupu (kwota A, B, C razem plus premia za terminową dostawę): 1998 r. – 99,03 zł/t, 1999 r. – 102,47 zł/t, 2000 r. – 103,26
zł/t, 2002 r. – 119,65 zł/t47.
Skup buraków odbywał się na terenowych punktach odbioru i na placu cukrowni. W roku 1993 było 11 punktów: Byków, Jarczów, Łaszczów,
AZCW, Sprawozdanie…, 1998/1999.
AZCW, Sprawozdanie…, 1997/1998 i Sprawozdanie… , 2002/2003.
45
AZCW, Sprawozdanie…, 1997/1998.
46
AZCW, Sprawozdanie…, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 i 2002/2003.
47
AZCW, Sprawozdanie…, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 2002/2003; Bilans surowca
kampanii 2004.
43
44
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Rokitno, Telatyn, Typin, Wasylów, Wierszczyca, Wólka Pukarzowska,
Żulice, plac Cukrowni „Wożuczyn”.
W następnych latach zmniejszano liczbę punktów odbioru, aby obniżyć
koszty działania cukrowni (utrzymanie punktów, ich remonty, zatrudnienie
pracowników na czas kampanii itp.).
Likwidacji uległy: 1996 r. – Jurów, 1997 r. – Rokitno i Wólka Pukarzowska,
2002 r. – Wasylów i Żulice, 2003 r. – Typin, 2004 r. – Telatyn. Po roku 2004
pozostały tylko trzy punkty terenowe i plac cukrowni z wagą samochodową i taki stan pozostał do 31 grudnia 2006 r., tj. do końca prowadzenia
produkcji.
A oto jak przedstawiał się skup w 2004 r.: Łaszczów – 17 721,99 t,
Byków – 16 117,41 t, Wierszczyca – 8344,76 t, plac cukrowni – 38 766,10 t,
cukrownia – waga samochodowa – 109 605 t; razem 190 555,27 t48.
W punktach skupu było 14 kompleksów do załadunku i pryzmowania.
W latach 1998/1999 doszło do strat na plantacjach: w 1998 r. część plantacji
została porażona chwościkiem. Była to bardzo trudna kampania ze względu
na ciągle padający deszcz, a w listopadzie mrozy sięgały do minus 24°C,
co spowodowało kłopoty z krojeniem buraków49. Natomiast w 1999 r.
susza w maju opóźniła i osłabiła wschody buraków, następnie gwałtowne
ulewy i gradobicia spowodowały znaczne straty na ok. 400 ha plantacji,
65 ha już nie przesiano. Tak jak w poprzednich latach rozprowadzano
środki przeciw chwastom dla 4000 ha i 5200 l nawozu dolistnego wuxal50.
W omawianym okresie w Polsce funkcjonowała już gospodarka rynkowa.
Rynki zostały otwarte, regulował je popyt i podaż. Już w roku 1989, gdy
Polska była jeszcze w RWPG, rozpoczęły się rozmowy z Unią Europejską
dotyczące stowarzyszenia, a 16 grudnia 1991 r. podpisano ten układ, który
wszedł w życie 1 lutego 1994 r., zaś jego część handlowa dwa lata wcześniej. Realizując podpisane porozumienie z UE, Sejm uchwalił dwie ustawy:
21 czerwca 1991 r. o regulacji rynku cukru i 26 sierpnia 1999 r. o regulacji
rynku cukru, limitowaniu produkcji i sprzedaży cukru. Produkcja cukru
w kampanii 1999/2000 spadła o 6,03% w stosunku do roku 1988/1989
ze względu na zmniejszenie limitu produkcji51. Z dokumentów udało się
ustalić następujące limity produkcji cukru w tonach52 – tabela 11.

48
49
50
51
52

AZCW,
AZCW,
AZCW,
Tamże.
AZCW,

Bilans dz. cyt.
Sprawozdanie…, 1998/1999.
Sprawozdanie…, 1999/2000.
Sprawozdanie…, 2002/2003. Album Cukrowni „Wożuczyn” 1993.
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Tabela 11. Kwoty i limity produkcji cukru53
Rok

Kwota A

Kwota B

Kwota C

Razem

1995/1996

22 488

4 498

1 243

28 229

1996/1997

24 426

1 842

13 807

40 075

2002/2003

21 334

693

–

22 027

Źródło: AZCW, Sprawozdanie z działalności Cukrowni „Wożuczyn” 2002/2003. Album
Cukrowni „Wożuczyn” 1993.

Tabela 12. Przerób buraków w latach
Wyszczególnienie

1993

Bilans buraków w tonach:
– zakontraktowano
– skupiono
– przerobiono
– odsprzedano
– polaryzacja w %

1995

281 307
242 240

1996
328 040
34 646
13,22

Areał zasiewów w ha

6800

Średnia plantacja w ha
Wydajność buraków w q/ha

356

Dostawy buraków bezpośrednio z pola w %
Liczba plantatorów

6498

7824

1,04

1,80

369

418

12

14

4628

Czas kampanii buraczanej w dobach

82

71

89

Przerób dobowy buraków w tonach

3029

3151

3405

30 750

28 229
12,62
7,92
2,92

40 075
13,22
7,56
2,74

0,34
228

0,33
221

10 295
17 756
102 575

8 979
2 191
92 569

11 901
  4 900
111 047

377

363

413

Wyprodukowano cukru białego w tonach
Wydajność cukru z buraków w %
Zużycie buraków na tonę cukru w tonach
Straty w produkcji cukru w %
Zużyte materiały w czasie kampanii:
– węgiel w %
– koks w %
– zużycie energii elektrycznej w kW/h na tonę cukru
Produkty uboczne w tonach:
– melasa
– wysłodki brykietowane
– wysłodki prasowane
– wapno defekacyjne
Średnie zatrudnienie

Źródło: AZCW, Sprawozdania z działalności Cukrowni „Wożuczyn” za lata 1995–2004.
53

Dane za 1993 r. – Kronika Cukrowni „Wożuczyn” za 1993 r.
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Cukier kwoty A można było sprzedawać na rynku krajowym i Unii
Europejskiej, kwot B i C przechowywać w magazynach na wypadek
nieurodzaju w latach następnych bądź eksportować poza UE. Przerób
buraków, produkcję cukru i produktów ubocznych przedstawia tabela 12.
Ze względu na przyznane limity areał zasiewów buraków zmniejszył
się w 2004 r. w porównaniu z 1996 r., jako najlepszym, o 46,6%, produkcja
cukru o 17,8%. Zmniejszyła się też produkcja uboczna, tj. melasy i wysłodków. Natomiast w wymienionym okresie zaszły też zmiany pozytywne,
1993, 1995–2001, 2003–200453
1997
243 959

1998
243
248
244
  1

959
078
526
210

1999

2000

2001

2003

268 183
236 859
234 141

206 315

179 070
184 288
183 622

17,20

228 437
227 859
223 941
  1 657
16,30

5399,5

4657,7

4163

4102

194 674
   5 873
17,68

2004
194 034
194 555,3
190 156

16,11
4177,8

1,74

2,12

2,20

2,14

2,26

2,95

414

421

383,5

421,5

430,2

441,9

2452

2174

1846

1455

1359

73

67

54

66

29 724,4
15,26

26 024,6
14,17

32948

2,42

1,94

13,5
3439

2908

3373
39 362,1

39 432,6
12,30

3476
30 575,3

28 732,2

2,55
5,60

4,71

9 726
3 733
85 716

9 592
3 733
10 368

454

413

4,22

9
2
90
8

314
971
119
582

415

4,02

9
1
91
8

053,4
608
915
540
406

Obliczenia własne.
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   72,07
2 036
86 303,1
15 492
393

    73,31
1 742,4
78 902
11 698
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takie jak koncentracja produkcji; liczba plantatorów zmniejszyła się o 70,6%,
a średnia plantacja zwiększyła się aż o 273,7%54.
Dzięki wyższej kulturze rolnej (nawożenie, opryski, terminowe zasiewy)
zwiększyła się również znacząco wydajność o 19,5%. Sprzedaż cukru odbywała się poprzez dwa własne sklepy w Tomaszowie Lubelskim oraz przedsiębiorstwa, z którymi zostały zawarte długoletnie umowy: „Intermediar”
Radom, „Kandy” Piotrków, EDB Kielce, „Pol-Handel” Kraków, ZPOW
Tymbark, „Roce Zarol” Zubowice, Hurtownia Win Ślipcze, „Zamtood”
Zamość, Czajkowski Jerzy. W ten sposób sprzedano ponad 50% produkcji. Ponadto poprzez skład fabryczny w Nowym Sączu i „Elmar” Tarnów
w 1995 r. sprzedano 20% produkcji. Eksport odbywał się w niewielkim
zakresie poprzez pośredników55. Z kampanii 1994/1995 sprzedano 8651,32 t
cukru za 11 880,55 tys. zł, a w roku następnym sprzedano 27 352,9 t
cukru za 47 720,5 tys. zł56. Pozostałą część produkcji przechowywano
w dwóch własnych magazynach w ilości 25 tys. t cukru i w wynajętych
w Dębicy i Krakowie w ilości 2965 t. Ceny na rynkach światowych były
rekordowo niskie, wystąpiło natomiast ożywienie w sprzedaży w handlu
przygranicznym w eksporcie małych partii cukru. W okresie od maja do
sierpnia 1999 r. wyeksportowano 2198,8 t cukru. Spadały też ceny melasy
na rynku z 237,96 zł/t do 152,03 zł/t. Rentowność z kampanii 1998/1999
ze sprzedaży cukru wyniosła 14,8%; w tym w sklepach własnych 43,4%,
a w eksporcie minus 36,4%. Wyprodukowano ponad limit 5272,375 t cukru.
Na Ukrainę wyeksportowano 6873 t57. W następnym roku wyeksportowano
8287 t cukru na Ukrainę i do Mołdawii, natomiast głównymi odbiorcami
melasy były gorzelnie krajowe – 85% produkcji. Melasę przerabiano na
spirytus służący jako dodatek do paliw. Całą produkcję wysłodków i wapna odsprzedawano rolnikom. Ze sprzedaży cukru z kampanii 1999/2000
uzyskano wynik dodatni 6 874 679,43 zł, natomiast w roku poprzednim
był to wynik ujemny na kwotę 9 106 810,64 zł58. W kampanii 2002/2003
ceny cukru spadły z 1,90 zł/kg do 1,50 zł/kg. Spadła też rentowność: melasa – 16,2%, wysłodki prasowane – 11,8%, cukier we własnych sklepach
11,6% (sprzedano 176,708 t), pozostały cukier po rentowności ujemnej od
5,8% do 14% w 2002 r., cukier sprzedany w eksporcie – rentowność minus
80,1% (sprzedano 4600 t), ogólna rentowność sprzedaży cukru – minus
2,8%. Sprzedaż w latach 1990–1993 przedstawia tabela 13.
54
55
56
57
58

Obliczenia własne na podstawie tabeli 12.
AZCW, Ogólna informacja ekonomiczna Cukrowni „Wożuczyn” za rok 1990–1995.
AZCW, Sprawozdanie…, 1996/1997.
Tamże.
AZCW, Sprawozdanie…, 2002/2003.
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Tabela 13. Sprzedaż produkcji w latach 1990–1993 w tonach
Wyszczególnienie

1990

1991
730,3
944
786
78,5

1992
20
19
  
  

094,7
933,7
98
63

1993

Cukier ogółem
– w tym w kraju
– eksport
– cukier zmiotki

29 349,1
25 850,1
3 499
–

36
26
9
  

24
20
3
  

219
819
400
43

Melasa
– w kraju
– eksport

10 112,2
   780,3
9 331,9

10 799,5
4 202,2
6 597,3

9 948,3
4 936,3
5 012

13 246
4 199
9 047

Wysłodki ogółem

125 480,2

91 652,6

102 511,8

102

Źródło: AZCW, Analiza sprzedaży produkcji w latach 1990–1993.

Średnia cena zbytu wyniosła 1625,45 zł/t. Zakład poniósł straty na
sprzedaży cukru w wysokości 1 185 815,87 zł. W magazynach własnych
przechowywano 25 tys. t cukru, a w obcych 2453 t, co obciążało kosztami
zakład. W roku 2003 eksport na Ukrainę wyniósł 2000 t cukru. Z 7331 t
melasy 3524 t wyeksportowano ze stratą, ponieważ koszt transportu do
portu w Gdańsku ponosiła cukrownia, pozostałą część sprzedano gorzelniom. W tym też roku sprzedano 11 648 t wapna rolnikom po 4 zł/t59.
A oto jak przedstawiał się koszt produkcji cukru60:
Tabela 14. Koszt produkcji jednej tony cukru
Kampania

Koszt wytworzenia

Koszt całkowity

2001/2002

1539,67 zł

2449,51 zł

2002/2003

1286,44 zł

1766,02 zł

Źródło: AZCW, Sprawozdanie z działalności Cukrowni „Wożuczyn” za lata 2001–2003.

Koszt całkowity to koszt wytworzenia plus koszt sprzedaży. Zakład
zmniejszał zatrudnienie przy jednoczesnym wzroście wydajności pracy,
co miało wpływ na zmniejszanie kosztów wytwarzania.
Poza działalnością główną, czyli produkcją cukru, zakład prowadził
działalność uboczną w postaci: zakładowej stacji paliw dla plantatorów
i odbiorców indywidualnych, sprzedaży butli gazu propan-butan, punktu
napraw sprzętu AGD (od 1990), sprzedaży energii cieplnej i wody dla
Spółdzielni Mieszkaniowej, świadczenia usług transportowych i sprzętowych, sprzedaży nawozów, środków ochrony rośli, nasion i wysłodków.
I tak sama stacja paliw przyniosła zysk netto: 1999/2000 – 70 tys. zł,
2000/2001 – 59 tys. zł, 2002/2003 – 63,12 tys. zł61.
59
60
61

Tamże.
AZCW, Sprawozdania…, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001 i 2002/2003.
Tamże.
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Zakład prowadził również działalność socjalną i kulturalną. Działał
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), którego stan konta
wynosił: 30 października 1999 r. – 254 207,35 zł, 30 września 2001 r. –
333 265,76 zł, 30 września 2003 r. – 309 741,70 zł62.
W pozostałych latach fundusz był na podobnym poziomie. W okresie
od 1 października 2002 r. do 30 września 2003 r. wydatkowano z ZFŚS –
244 903,98 zł. Pieniądze te corocznie były wydawane na: wczasy pracowników i emerytów, gwiazdkę, zapomogi dla pracowników i emerytów,
wypoczynek dzieci i młodzieży, imprezy kulturalne i wycieczki, talony,
pożegnanie emerytów, umorzenie pożyczek.
W ramach działalności socjalnej prowadzony był hotel robotniczy
(w 1997 r. mieszkało w nim 5 pracowników) i świetlica zakładowa63. A oto
niektóre imprezy kulturalne w 1995 r.: koncert z okazji Dnia Kobiet –
8 marca, występ Tadeusza Drozdy – 18 marca, występ aktorów z Łodzi
– 21 czerwca, Teatr Performer z Zamościa dla dzieci – 3 lipca64.
W roku 1991 cukrownia oddała do użytku ostatni budynek mieszkalny dla swoich pracowników. W roku 1993 powstała Spółdzielnia
Mieszkaniowa, której cukrownia przekazała nieodpłatnie zakładowe osiedle
mieszkaniowe65.
Rok 1995 kończy inwestycje z drugiej wielkiej modernizacji zakładu,
rozpoczętej w 1984 r., i już w 1996 r. inwestycje wyniosły 32% z 1995 r.,
a w 2003 r. 1,67%, co wiąże się również z zamiarem przeniesienia produkcji do Cukrowni „Werbkowice” (pismo z 8 sierpnia 2002 r. do Dyrekcji
Cukrowni „Wożuczyn” z Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej66.)
Natomiast remonty bieżące maszyn, urządzeń i sprzętu przez cały ten
okres były na podobnym poziomie, co przedstawia tabela 1567.
Tabela 15. Realizacja inwestycji i remontów w tys. zł
Rok

1995

1996

1997

1998

724,29
4715,94

Inwestycje

5758,9

1838,9

939,15

brak
danych

Remonty

4153,6

brak
danych

1460,2

brak
danych

1999

2000

2001

2002

2003

898,21

932,58

brak
danych

   96,2

4321,38

5788,08

brak
danych

2696

Źródło: AZCW, Sprawozdanie z działalności Cukrowni „Wożuczyn” za lata 1995–2003.
Obliczenia własne.

62
63
64
65
66
67

AZCW,
AZCW,
AZCW,
AZCW,
AZCW,
AZCW,

Sprawozdanie…, 1997/1998.
Album Cukrowni „Wożuczyn” 1993 r.
Ogólna informacja ekonomiczna Cukrowni „Wożuczyn” za lata 1990–1995.
Sprawozdanie…, 2001/2002.
Sprawozdanie…, 1995–1997, 1999–2003.
Sprawozdanie…, 1995/1996.
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Inwestycje i remonty zrealizowane w 1996 r.: komputeryzacja zakładu,
rozdzielnia RJ, filomat, dźwig 2250 kg z montażem, samochód Ford Transit,
doczyszczacz buraków, bębnowy łapacz kamieni, budowa parkingu dla
samochodów ciężarowych i ciągników, budowa dróg dojazdowych do wag
50 t i 70 t, budynek wagowy przy wagach 50- i 70-tonowych, budynek
portierni, modernizacja suwnicy w warsztatach samochodowych, montaż
wagi 25 t w Żulicach i budynek wagowy, montaż wagi 50 t w Bykowie68.
W roku 1998 na 30 września w ramach inwestycji rozpoczęto realizację
14 zadań, a w tym: modernizacja magazynu, koszt – 160 359,32 zł, modernizacja biura, koszt – 135 462,06 zł, modernizacja gospodarki cieplnej,
koszt – 40 339,38 zł. Powyższe prace zostały zakończone w 1999 r. i w latach następnych69.
Najważniejszą inwestycją w 1999 r. była stacja suszenia cukru, której
koszt wyniósł 700 tys. zł. Z remontów wykonano: instalację technologiczną na stacji oczyszczania soków, instalację gazową gęstwy I i II, remonty
w instalacjach technologicznych w obrębie filtracji70.
W latach następnych w związku z planowanym wyłączeniem zakładu
z produkcji inwestycje zostały wstrzymane, a remonty ograniczone do
niezbędnego minimum.
Gospodarka rynkowa i nadprodukcja cukru zmuszała zakład do obniżania kosztów produkcji. Obniżanie kosztów to m.in. wzrost wydajności
pracy z jednoczesną redukcją zatrudnienia. Średnie zatrudnienie 2002/2003
w porównaniu z 1989 r. zmniejszyło się z 527 pracowników do 321, tj.
o 39%. Jeszcze większa redukcja nastąpiła wśród pracowników sezonowych
ze względu na znaczne zmniejszenie liczby punktów skupu z 18 w latach
osiemdziesiątych do 4 pod koniec działalności zakładu. Zatrudnienie pracowników sezonowych w latach osiemdziesiątych wahało się od 191 do
250, by w kampanii 2002/2003 osiągnąć stan 7471. Zatem średnia redukcja
wyniosła 66,7%. Od kampanii 1998/1999 corocznie zmniejszano zatrudnienie pracowników stałych, a na ich miejsce nikogo nie zatrudniano72.
Stan zatrudnienia pracowników stałych w kampanii 2002/2003: przeciętne
zatrudnienie – 321, pracownicy stali – 247, pracownicy sezonowi – 74, na
stanowiskach robotniczych – 178, na stanowiskach nierobotniczych – 64,
zarząd i dyrekcja – 6, pion techniczny – 128, pion surowcowy – 55, pion
handlowy – 38, pion ekonomiczno-finansowy – 1473.
AZCW, Sprawozdanie…, 1997/1998.
AZCW, Sprawozdanie…, 1998/1999.
70
AZCW, Sprawozdanie…, 2002/2003.
71
AZCW, Sprawozdanie…, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002, 2002/2003.
72
Tamże.
73
AZCW, Sprawozdanie…, 2001/2002, relacja ustna Eugeniusza Raczkiewicza – byłego
dyrektora cukrowni z 15 marca 2014 r.
68
69
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Zatrudnienie pod względem wykształcenia: wyższe – 17, średnie – 117,
zawodowe – 99, podstawowe – 16.
W wyżej wymienionym okresie dyrektorami naczelnymi byli:
1. Wiesław Karczewski do 20 IX 2002 r.
2. Eugeniusz Raczkiewicz od 31 IX 2002 do 31 V 2005 r.
3. Andrzej Pras od 1 VI 2005 do 24 IV 2006 r.
4. Kazimierz Kniaź od 25 IV 2006 do 17 V 2009 r.
5. Eugeniusz Raczkiewicz od 18 V 2009 do 31 XII 2010 r. (likwidacja zakładu).

Zastępcami dyrektora w różnym okresie 1990–2003 byli:
1. Kazimierz Darmochwał ds. handlowych
2. Eugeniusz Raczkiewicz ds. techniczno-surowcowych
3. Mariusz Klimczuk ds. ekonomiczno finansowych (główny księgowy)
4. Stanisław Zinkiewicz ds. techniczno-produkcyjnych.

Główni księgowi:
1. Maria Frank do 10 VII 1997 r.
2. Mariusz Klimczuk od 11 VII 1997 do 31 XII 2010 r.74.

24 maja 1996 r. minister przekształceń własnościowych 51% akcji
przedsiębiorstwa wniósł do Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej SA
w Zamościu. Tym samym Cukrownia „Wożuczyn” utraciła status Jednoosobowej Spółki Skarbu Państwa75. Natomiast 8 sierpnia 2002 r. LMSC
poinformowała pisemnie Dyrekcję Cukrowni o planowanym przeniesieniu
produkcji cukru z Wożuczyna do Cukrowni „Werbkowice”76. Strajk załogi
oraz zabiegi władz gminnych i powiatowych powstrzymały wykonanie tej
decyzji. W tym czasie prywatni inwestorzy z Francji i Niemiec zabiegali
o kupno zakładów w Strzyżowie i Wożuczynie. Załoga w Strzyżowie, której
zakład był w dużo gorszej sytuacji finansowej, strajkowała, aby sprzedać
go inwestorowi zagranicznemu, co też się stało.
Cukrownię kupił inwestor z Niemiec i zakład istnieje do dzisiaj.
Natomiast Związki Zawodowe w Cukrowni „Wożuczyn” strajkowały, nie
godząc się na prywatyzację zakładu przez kapitał zagraniczny. Żądały,
aby cukrownia weszła w skład Krajowej Spółki Cukrowej SA, utworzonej
26 sierpnia 2002 r. W dążeniach tych załoga była wspierana przez niektórych posłów, którzy przyjeżdżali do Wożuczyna i twierdzili, że zakład
przetrwa tylko w ramach KSC77.
W chwili powstania KSC posiadała 27 cukrowni, w tym Cukrownię
„Wożuczyn”, a w 25 miała udziały mniejszościowe, które zostały zbyte
AZCW, Sprawozdanie…, 1998/1999.
AZCW, Sprawozdanie…, 2001/2002.
76
Relacja ustna Kazimierza Darmochwała i E. Bilewicza – pracowników Cukrowni „Wożuczyn” z 10 marca 2014 r. Zbiory autora.
77
Strona internetowa KSC.
74
75
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w 2007 r. W roku 2003 spółka rozpoczęła proces głębokiej restrukturyzacji,
zakładającej obniżenie kosztów, poprawę rentowności i koncentrację produkcji
w największych i najsilniejszych zakładach oraz likwidację nierentownych
cukrowni. Od 30 września 2003 r. KSC działa jako jednolity koncern. Obecnie
w jego skład wchodzi 7 cukrowni, w tym 2 z województwa lubelskiego –
w Krasnymstawie i Werbkowicach. Już w kampanii 2006/2007 pracowało
tylko 13 cukrowni, a 14 było wyłączonych z produkcji, w tym Cukrownia
„Wożuczyn”78. Załoga, licząc na uratowanie zakładu, ogłosiła strajk, który
trwał od lipca do 18 października 2006 r.79. W ramach strajku odbyła się
blokada drogi E17 Lublin–Hrebenne. Strajk zakończył się zawarciem układu
zbiorowego z dyrekcją KSC, dotyczącego zwolnień grupowych. Odprawy
były zróżnicowane, ponieważ zależały od wysokości poborów; średnio
wyniosły ok. 80 tys. zł na osobę80. Pracownicy otrzymali też w zależności
od przepracowanych lat akcje KSC. Po zaprzestaniu produkcji od 1 stycznia 2007 r. zatrudnienie pracowników stałych zmniejszyło się z ponad
200 (brak danych dotyczących zatrudnienia na koniec 2006 r.; w 2003 r.
zatrudnionych było 247 osób) do 36 osób w grudniu 2010 r.81.
W zakładzie nadal magazynowano cukier, odbywało się paczkowanie,
produkcja i sprzedaż energii cieplnej dla Spółdzielni Mieszkaniowej, rozbiórka i przemieszczenie maszyn i urządzeń z Cukrowni „Klemensów” do
czynnych cukrowni, sprzedaż zbędnych środków trwałych i materiałów
odpadowych82. W latach 2009/2010 podejmowane były próby uruchomienia
produkcji biopaliw oraz ogniw fotowoltaicznych83. Budowę biogazowni miała
realizować Polska Grupa Energetyczna SA, która w 2010 r. wydzierżawiła
od KSC działkę nr 246/5 o powierzchni 6 ha. PGE powołała Biogazownię
„Wożuczyn” Spółkę z o.o., która w 2012 r. uzyskała decyzję środowiskową o warunkach zabudowy i uruchomienia biogazowni o mocy 2 MWe.
W styczniu 2013 r. Biogazownia „Wożuczyn” Spółka z.o.o. została włączona
do Spółki Bio-Energia SA w ramach grupy PGE. Ostatecznie w maju 2014 r.
firma Bio-Energia SA (następca prawny Biogazowni „Wożuczyn” Spółka
z o.o.) rozwiązała umowę dzierżawy terenu w Wożuczynie ze skutkiem
na dzień 19 maja 2014 r. w związku z decyzją o zaniechaniu tej inwestycji.
Od 1 stycznia 2011 r. zakład stracił samodzielność i stał się częścią
Biura Regionalnego Krajowej Spółki Cukrowej w Lublinie. Nastąpił demontaż maszyn i urządzeń i ich wywóz do działających cukrowni, sprzedaż
Strona internetowa Cukrowni „Wożuczyn”.
Relacja ustna Kazimierza Darmochwała – byłego zastępcy dyrektora, z 10 marca 2014 r.
Zbiory autora.
80
Dane zawarte w komputerze biura cukrowni – dane osobowe.
81
Strona internetowa KSC.
82
Relacja ustna Eugeniusza Raczkiewicza – byłego dyrektora cukrowni, z 21 marca 2014 r.
Zbiory autora.
83
Tamże.
78
79
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elementów metalowych na złom, nastąpiły dalsze zwolnienia. W marcu
2014 r. zatrudnionych było już tylko 6 osób i spółka zajmująca się ochroną
terenów i budynków.
31 lipca 2014 r. KSC SA zawarła umowę notarialną z osobą prywatną
na sprzedaż głównej części kompleksu pofabrycznego byłej cukrowni
w Wożuczynie, stanowiącego działkę nr 264/4 o powierzchni 17,17 ha
zabudowaną obiektami produkcyjnymi, kotłownią i magazynami. W latach 2013–2014 sprzedane zostały również tereny odstojników położone
w Wożuczynie i Siemnicach o łącznym obszarze 54 ha84, a Archiwum
Zakładowe zostało wywiezione do nieczynnej już Cukrowni „Borowiczki”
na przedmieściach Płocka85.
ZAKOŃCZENIE
W okresie III Rzeczypospolitej (1990–2010) nastąpiły istotne zmiany
w funkcjonowaniu zakładu, który znalazł się w nowej sytuacji ekonomicznej – gospodarce rynkowej. Zakład początkowo funkcjonował jako
Jednoosobowa Spółka Skarbu Państwa, następnie od 1996 r. większościowy pakiet akcji przeszedł do Lubelsko-Małopolskiej Spółki Cukrowej
w Zamościu, a w 2002 r. spółka weszła w skład Krajowej Spółki Cukrowej.
Wraz ze stowarzyszeniem Polski z Unią Europejską, a następnie, gdy
Polska stała się członkiem UE, nastąpiły znaczne ograniczenia produkcji
cukru, tym samym i uprawy buraków. Na rynku unijnym istniała nadprodukcja cukru, każdy z krajów producentów miał określone kwoty produkcyjne, w tym i Polska, które musiały być przestrzegane. W związku z tym
areał uprawy buraków spadł z ok. 8 tys. ha pod koniec lat osiemdziesiątych XX w. do 4200 ha, skup surowca z 309 tys. t w 1989 r. do 194 tys. t
w 2004 r., średnie zatrudnienie zmalało z 530 osób do 321. Jednocześnie
nastąpiły zmiany pozytywne, jak zmniejszenie liczby plantatorów przy
jednoczesnym znacznym zwiększeniu średniej uprawy, i to aż o 283,7%
(średnia powierzchnia plantacji w latach 1950–1960 wynosiła 0,30 ha,
a w 2003 – 2,95 ha, co oznacza wzrost prawie 10-krotny). Przerób dobowy
buraków w latach pięćdziesiątych wynosił ok. 500 ton. Dzięki dwóm modernizacjom w latach sześćdziesiątych i na przełomie lat osiemdziesiątych/
dziewięćdziesiątych zakład od 1996 r. przerabiał na dobę nawet 3500 t.
Mimo pozytywnych zmian, jakie zaszły w zakładzie, już w 2002 r. podjęto
pierwszą próbę likwidacji cukrowni, a po jej wejściu do Krajowej Spółki
84
Wyjaśnienie w Sejmie RP podsekretarza stanu Rafała Baniuka złożone 1 września 2014 r.
na interpelację nr 27 936 posła Mariusza Grada.
85
Relacja ustna Kazimierza Darmochwała – byłego zastępcy dyrektora, z 10 marca 2014 r.
Zbiory autora.
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Cukrowej realia ekonomiczne, tj. duża nadprodukcja cukru, przyznane
limity i spadające ceny, zmusiły KSC do koncentracji produkcji i obniżki
kosztów. Aby sprostać konkurencji unijnej w grudniu 2006 r. wygaszono
produkcję, a 31 grudnia 2010 r. ostatecznie zakład uległ likwidacji po 97
latach jego istnienia.
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ABSTRACT
Bolesław Fus
“WOZUCZYN” SUGAR FACTORY BETWEEN THE YEARS OF 1971–2010
The first part of the article that depicts the functioning of the factory between the years of
1971–1990 deals with the issue of operating the plant within so-called centrally planned economy, in which the government made the production decisions, controlled and artificially set
low price of sugar in order to keep overall cheap price of food despite demand far exceeding
supply. The price of sugar was subsidized by the state budget. In 1984 a huge modernization
of the factory was initiated that lasted until 1994, the result of which meant the increase of
daily volume of sugar beet procession from 1900 up to 3000 tones while sugar beet root campaign was shortened from 4 to 1,5 month, which, in turn, drastically reduced the losses and
improved the economic efficiency of the plant.
The second part titled “»Wozuczyn« sugar factory at the time of the third Republic of
Poland 1990–2010” portrays the situation of the plant at the time of economic transformation
from centrally planned economy to market economy. Over-production of sugar in the world
market and falling prices resulted in negative profitability. Despite implementing a lot of
reduction of regular employees of 39% and seasonal employees of 66%, the plant still encountered problems with repayment of credits granted. With the introduction of compulsory
quota reductions by the EU, the total acreage sown nosedived of 50% while the production of
sugar fell by 25%. In 2002 the factory was incorporated into National Sugar Company LLC,
however, economic realities, i.e. vast over-production of sugar, imposed mandatory quotas
and falling prices forced National Sugar Company to concentrate the production and lower
the costs, therefore, in order to cope with the competition within the EU the production was
suppressed in December, 2006 and in 31st December 2010 the factory was closed down after
97 years of operation.
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Zbigniew Dziurkowski
Tomaszów Lubelski

JÓZEF HERDA – ZASŁUŻONY ANIMATOR
TOMASZOWSKIEJ FILATELISTYKI

Józef Herda urodził się w Podhorcach
(pow. Tomaszów Lubelski) 19 marca 1931 r.
W roku 1949 rozpoczął pracę zawodową
w Urzędzie Pocztowym w Podhorcach. W roku
1953 został przeniesiony do Obwodowego
Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego
w Tomaszowie Lubelskim. Przez długie lata
był pracownikiem księgowości, a następnie
rewidentem placówek pocztowych na terenie
powiatu tomaszowskiego. W roku 1993 – po
45 latach pracy w Poczcie Polskiej – przeszedł na rentę.
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
Józef Herda (fot ze zbiorów autora)

Józef Herda swoją przygodę z filatelistyką rozpoczął na początku lat pięćdziesiątych XX w., kiedy to jako
pracownik poczty w Podhorcach zetknął się ze znakami pocztowymi.
Początkowo zainteresował się tylko znaczkami pocztowymi, jednak jako
pracownik poczty zaczął orientować się, że świat filatelistyki to nie tylko
znaczki pocztowe, ale też całości i całostki pocztowe, datowniki okolicznościowe czy nalepki polecenia, tzw. erki. Po pierwszym okresie fascynacji
kolekcjonowaniem walorów filatelistycznych, kiedy to zgromadził spory
zbiór znaczków o różnorodnej tematyce, podjął starania mające na celu
poszerzenie wiedzy filatelistycznej.
W roku 1958 Józef Herda nawiązał kontakty z Zarządem Oddziału
Polskiego Związku Filatelistów w Lublinie, co było momentem zwrotnym
dla rozwoju zarówno jego pasji, jak i działalności filatelistycznej.
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Jako pierwszy z terenu powiatu tomaszowskiego wstąpił z dniem
2 stycznia 1959 r. w szeregi PZF, otrzymując legitymację członkowską
o numerze 303.
Józef Herda nawiązał kontakty z innymi osobami, które także pasjonowały się kolekcjonowaniem znaczków pocztowych. Dzielił się z nimi wiedzą
i informacjami na temat nowości filatelistycznych. Utrzymywał szerokie
kontakty z Zarządem Oddziału PZF w Lublinie, m.in. z prezesem zarządu
Kazimierzem Jagowdzikiem oraz z Januszem Szczepańskim, Januszem
Koputem, Zdzisławem Stasiakiem, Janem Sankowskim czy Romanem
Litwiniukiem, skąd otrzymywał materiały informacyjne dotyczące filatelistyki oraz spraw organizacyjnych. Owocem tych działań były inspiracje
do założenia koła PZF w Tomaszowie Lubelskim.
4 stycznia 1961 r. w siedzibie Obwodowego Urzędu PocztowoTelekomunikacyjnego w Tomaszowie Lubelskim przy ulicy Pocztowej 4
(obecna siedziba Urzędu Pocztowego Tomaszów Lubelski 1) odbyło się
zebranie założycielskie koła PZF. W spotkaniu tym uczestniczyło 11 osób.
Wybrano Zarząd Koła w składzie: Józef Herda –przewodniczący, Ewa
Kudlicka – sekretarz i Bronisław Pyłypyszyn – skarbnik. Koło to zostało
zarejestrowane jako Koło nr 15 PZF w Tomaszowie Lubelskim.
Warto wspomnieć, że członkiem tego koła w latach 1961–1963 był
Janusz Peter, znany lekarz, miłośnik kultury i zabytków, założyciel Muzeum
Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim.
Członkowie Koła nr 15 PZF, w tym głównie jego przewodniczący,
nawiązali współpracę ze szkołami, organizując szkolne koła filatelistyczne.
Jako pierwsze, w 1961 r., zostało założone SKF przy Szkole Podstawowej
nr 2 w Tomaszowie Lubelskim, którego opiekunem został nauczyciel tej
szkoły – Witold Goral. W roku 1962 powstały dwa następne koła: pierwsze
przy Państwowym Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Lubelskim,
którego opiekunem został ówczesny dyrektor liceum Stefan Gromek,
drugie zaś zostało utworzone przy Szkole Podstawowej w Michalowie
koło Wożuczyna, którego opiekunem był nauczyciel Zenon Bujnowski.
W latach następnych powstały kolejne, m.in. przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Tomaszowie Lubelskim oraz przy Liceum Ogólnokształcącym
w Tyszowcach.
Filatelistyczna działalność Józefa Herdy w regionie tomaszowskim
została zauważona i doceniona przez działaczy filatelistycznych Oddziału
Lubelskiego PZF. Na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu SprawozdawczoWyborczym Zarządu Oddziału PZF w Lublinie 28 lutego 1966 r. Józef
Herda został wybrany w skład zarządu oddziału, w którym zasiadał do
1969 r. W tym czasie był także członkiem Komisji Odznaczeń ZO PZF
w Lublinie. W roku 1971 ponownie został wybrany w skład Zarządu
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Legitymacja członkowska PZF Józefa Herdy (ze zbiorów autora)

Oddziału PZF w Lublinie. W latach 1984–1989 był wiceprezesem Zarządu
Okręgu PZF w Lublinie.
Po podziale administracyjnym kraju w 1975 r. Józef Herda został
pełnomocnikiem ds. filatelistyki ZO PZF w Lublinie na województwo
zamojskie. Od tego momentu bardzo aktywnie włączył się w działalność
filatelistyczną. W tym okresie, a nawet wcześniej, nawiązał współpracę
z Marianem Zacnym – zasłużonym animatorem życia filatelistycznego
w Zamościu, oraz Wincentym Piątakiem, szeroko znanym w Polsce działaczem i publicystą filatelistycznym z Hrubieszowa. Prowadził szeroką
działalność popularyzującą, dzięki której w 1977 r. powstały nowe koła
PZF: w Łaszczowie i Tyszowcach.
Na początku lat osiemdziesiątych Józef Herda „zaraził” swoją pasją
kolejne grono osób. Owocem tych działań było powstanie nowych kół PZF
w powiecie tomaszowskim: w Bełżcu, Lubyczy Królewskiej, Tarnawatce,
Ulhówku (przy SHR), Suścu, Rachaniach.
Józef Herda aktywnie rozwijał działalność filatelistyczną nie tylko na
terenie Tomaszowa Lubelskiego, ale też na terenie Zamojszczyzny.
W latach 1974–1990, dzięki niezaprzeczalnie wytężonej pracy, osobistemu
zaangażowaniu, poświęceniu i ogromnej pasji, z jego inicjatywy utworzone
zostały 34 koła dla dorosłych oraz ponad 10 kół młodzieżowych. Na dzień
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31 grudnia 1989 r. stan liczbowy członków PZF w województwie zamojskim wynosił 1948 osób dorosłych i 414 uczestników kół młodzieżowych.
Wszystkie te działania Józefa Herdy oraz grupy najbliższych jego
współpracowników stały się momentem przełomowym dla zamojskich
filatelistów.
1 kwietnia 1990 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Zamościu odbyło się zebranie założycielskie Okręgu Zamojskiego PZF. Prezesem nowo
powstałego okręgu został Józef Herda (funkcję wiceprezesa objęli Andrzej
Stasiak – przewodniczący Koła nr 17 PZF w Zamościu, i Izydor Wiśniewski
– przewodniczący Koła nr 96 PZF w Tomaszowie Lubelskim).
Funkcję tę pełnił do 2002 r. W okresie tym Józef Herda podejmował
wiele inicjatyw na rzecz rozwoju i promocji filatelistyki. Organizował
liczne wystawy filatelistyczne, udzielał pomocy przy organizacji wystaw
lokalnych, służył radą i doświadczeniem młodym filatelistom.
Był delegatem na XV, XVI, XVII i XVIII Walny Zjazd PZF.
DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA
Dzięki zaangażowaniu Józefa Herdy od lat sześćdziesiątych rozpoczęła
się popularyzacja Tomaszowa Lubelskiego oraz regionu tomaszowskiego
przez organizowanie imprez filatelistycznych, co było dotychczas zjawiskiem nieznanym w tym regionie. Zaczął on organizować pokazy i wystawy filatelistyczne. Upamiętniano w ten sposób różnego rodzaju postacie
i rocznice historyczne, zabytki architektury, wydarzenia kulturalne czy
życie gospodarze miasta i regionu tomaszowskiego.
Z inicjatywy Józefa Herdy i członków Koła nr 15 PZF w 1966 r. zorganizowano I Pokaz Filatelistyczny, który odbył się w Powiatowym Domu
Kultury w Tomaszowie Lubelskim z okazji obchodów Tysiąclecia Państwa
Polskiego i Dni Tomaszowa Lubelskiego. Była to niezwykle ciekawa impreza, jako że pokaz ten był pierwszym publicznym pokazem znaczków
pocztowych w Tomaszowie Lubelskim. Przyczynił się do popularyzacji
filatelistyki oraz spowodował rozwój wystawiennictwa wśród tomaszowskich filatelistów.
Bardzo dużym osiągnięciem organizacyjnym Józefa Herdy było zorganizowanie pierwszej konkursowej wystawy filatelistycznej w Tomaszowie
Lubelskim pod nazwą I Wystawa Filatelistyczna „Lenin 100”. Zorganizowano
ją w dniach 18 kwietnia–2 maja 1970 r. w Powiatowym Domu Kultury
w Tomaszowie Lubelskim, przy pomocy ówczesnych władz miasta
i członków Koła nr 15 PZF w Tomaszowie Lubelskim. Wystawa cieszyła
się bardzo dużym zainteresowaniem, odwiedziło ją ok. 3000 osób.

322

Rocznik Tomaszowski 5

Józef Herda – zasłużony animator tomaszowskiej filatelistyki

Zaproszenie na otwarcie I Pokazu Znaczków Pocztowych – strona A
(ze zbiorów autora)

W roku 1971 z okazji 350. rocznicy nadania praw miejskich miastu
Tomaszów Lubelski, z inicjatywy Józefa Herdy zorganizowano II Wystawę
Filatelistyczną „Tomaszów Lubelski 71”. Wystawa ta miała miejsce w sali
Muzeum Regionalnego im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
w dniach 29 września–10 października 1971 r. W uroczystym otwarciu
wystawy uczestniczyli przewodniczący Prezydium MRN w Tomaszowie
Lubelskim Bolesław Cisło, kierownik muzeum Zofia Świtka, kierownik Wydziału Zdrowia PPRN Stanisław Kulczyński, dyrektor OUPT
w Tomaszowie Lubelskim Piotr Świątek oraz główny organizator tej wystawy – przewodniczący Koła nr 15 PZF Józef Herda.
Organizowane wystawy i pokazy filatelistyczne, wydawane dzięki
jego staraniom walory filatelistyczne związane z regionem tomaszowskim,
a także szerokie kontakty osobiste z filatelistami owocowały powstawaniem
kolejnych kół PZF. Na początku lat osiemdziesiątych powstało 5 kolejnych
kół w Tomaszowie Lubelskim. Były to koła przy Zespole Opieki Zdrowotnej
– szpital miejski (przew. Stanisław Kulczyński), Filii Wytwórni Sprzętu
Komunikacyjnego „Świdnik” (przew. Władysław Kozyra), Oddziale KPKS
(przew. Izydor Wiśniewski), Spółdzielni Inwalidów „Tomspin” (przew.
Aleksander Szewczuk), Przedsiębiorstwie Budownictwa Rolniczego (przew.
Leszek Sasadeusz).
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II Wystawa Filatelistyczna „Tomaszów Lubelski 1971” – od lewej: Ewa Kudlicka, Józef
Herda, Jadwiga Blask przy eksponacie „Wielcy Polacy” (fot. ze zbiorów autora)

Jako pełnomocnik ZO PZF w Lublinie na województwo zamojskie
współorganizował ze środowiskiem zamojskich filatelistów Wystawę
Filatelistyczną „Zamość ’80” z okazji 400-lecia Zamościa. Odbyła się ona
we wrześniu 1980 r. w Klubie Garnizonowym w Zamościu, przy bardzo
dużym zaangażowaniu Mariana Zacnego – przewodniczącego Koła nr 17
PZF w Zamościu. Swoim doświadczeniem służył także filatelistom biłgorajskim, którzy w październiku 1987 r. zorganizowali Okręgową Wystawę
Filatelistyczną „Biłgoraj ’87”. Odbyła się ona dzięki filatelistom z Koła
nr 88 PZF w Biłgoraju na czele z jego przewodniczącym – Henrykiem
Pasztelańcem oraz przy dużej pomocy dyrekcji Zakładów Przemysłu
Dziewiarskiego „Mewa” w Biłgoraju.
W roku 1986 Józef Herda zorganizował kolejną Wystawę Filatelistyczną
pn. „Zabytki, kultura i sztuka”. Odbyła się ona w dniach 4–12 października
1986 r. w sali Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim. Okazją
była 365. rocznica nadania praw miejskich miastu Tomaszów Lubelski oraz
25-lecie działalności Koła nr 15 PZF. Wśród organizatorów byli tomaszowscy filateliści (Albin Bulicz, Stanisław Kulczyński, Izydor Wiśniewski) oraz
przedstawiciele placówek kulturalnych Tomaszowa Lubelskiego (Krzysztof
Chyżyński, Eugeniusz Hanejko, Andrzej Homziak).
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Kolejne wystawy odbyły się w Tomaszowskim Domu Kultury. Uświetniały
one obchody „Dni Tomaszowa” w roku 1987 i 1988.
Na szczególne podkreślenie zasługuje działalność Józefy Herdy oraz
innych tomaszowskich filatelistów (m.in. Izydora Wiśniewskiego, Stanisława
Kulczyńskiego czy Antoniego Kowalskiego) oraz działaczy kultury (m.in.
Janusza Brodowskiego, Andrzeja Homziaka) w upamiętnianiu wydarzeń
historycznych związanych z II wojną światową.
W dniach 17–25 września 1989 r. odbyła się Wystawa Filatelistyczna pn.
„Żołnierzom Września 1939”, na której prezentowane były zbiory związane
z II wojną światową: Izydora Wiśniewskiego pn. „Polacy w II wojnie światowej” i „Od upadku Rzeczypospolitej szlacheckiej do Polski odrodzonej”
oraz Władysława Kopery z Hrubieszowa – „W obronie wolności”.
Następna Wystawa Filatelistyczna pn. „Żołnierzom Września 1939”
zorganizowana została w dniach 22–24 września 1990 r. Poświęcona była
uroczystym obchodom sprowadzenia z Wielkiej Brytanii do Tomaszowa
Lubelskiego i złożenia na Cmentarzu Wojennym prochów generała dywizji
Tadeusza Piskora.
Po utworzeniu w 1990 r. Zamojskiego Okręgu PZF działalność wystawiennicza prowadzona pod kierunkiem Józefa Herdy zataczała coraz
szersze kręgi. Sprzyjały temu ówczesne władze województwa zamojskiego
oraz miasta Zamościa. Szczególnie dużą pomoc w organizowaniu tych
wystaw okazywał wicewojewoda zamojski Bogdan Kawałko.
Pierwszą wystawą zorganizowaną przez aktyw okręgu pod kierunkiem Józefa Herdy była Wystawa Filatelistyczna „Sztuka w filatelistyce”.
Odbyła się ona w dniach 15 czerwca–15 lipca 1990 r. w Muzeum Barwy
i Oręża „Arsenał” w Zamościu, przy dużej pomocy Wojewódzkiego Domu
Kultury w Zamościu. Wystawa ta, dzięki swej tematyce, uświetniła imprezy
związane z odbywającym się wówczas XV Zamojskim Latem Teatralnym.
Kolejną z wystaw była Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Zamość
’92” z okazji 450. rocznicy urodzin hetmana Jana Zamoyskiego. Patronat
honorowy tej wystawy objął Jan Zamoyski – ówczesny senator RP, natomiast na czele komitetu honorowego stanął wicewojewoda zamojski
Bogdan Kawałko. Organizacją i przygotowaniem wystawy kierowali Józef
Herda – prezes Zamojskiego Okręgu PZF, oraz Izydor Wiśniewski – przewodniczący komitetu organizacyjnego wystawy.
Największym osiągnięciem wystawienniczym, w które zaangażował
się prezes Józef Herda, była organizacja Krajowej Wystawy Filatelistycznej
„Nauka–Kultura–Sztuka” Zamość ’94.
Odbyła się ona w dniach 14–29 maja 1994 r. w Muzeum Okręgowym
w Zamościu w ramach obchodów jubileuszu 400-lecia Akademii Zamojskiej.
Współorganizatorami wystawy byli Urząd Wojewódzki i Urząd Miasta
Zamościa, Rejonowy Urząd Poczty w Zamościu i Muzeum Okręgowe
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Józef Herda jako członek Sądu Konkursowego KWF „Rzeszów 98” (trzeci od prawej)
(fot. ze zbiorów autora)

w Zamościu. Na wystawie tej pokazano 28 eksponatów wystawców dorosłych, 6 eksponatów wystawców młodzieżowych oraz 8 eksponatów
w klasie literatury.
Następną ważną wystawą upamiętniającą historię i losy państwa polskiego była Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Drogi do Niepodległości”,
zorganizowana w dniach 22 sierpnia–30 września 1995 r. w Muzeum Barwy
i Oręża „Arsenał” w Zamościu.
Wystawa ta doszła do skutku dzięki dużemu zaangażowaniu Józefa
Herdy i członków ZO PZF w Zamościu (Izydora Wiśniewskiego, Romana
Zawrotniaka, Jerzego Palucha i Zdzisława Popławskiego). Organizatorów
wsparli: Marek Splewiński – Stowarzyszenie Internowanych Zamojszczyzny,
Andrzej Urbański – dyrektor Muzeum Okręgowego w Zamościu, Stanisław
Rudy – dyrektor Zamojskiego Domu Kultury, Bolesław Sobieszczański –
prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość.
Józef Herda, jako prezes Zarządu Okręgu PZF w Zamościu, nawiązywał współpracę z innymi placówkami kultury czy instytucjami. Stale
popularyzował filatelistykę, organizując pokazy i niekonkursowe wystawy filatelistyczne. Aktywnie uczestniczył w imprezach organizowanych
przez działaczy filatelistycznych i władze miast ówczesnego wojewódz-
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twa zamojskiego. Dobrym przykładem tej współpracy był udział Józefa
Herdy w organizowaniu Wystawy Filatelistycznej „400 lat Zwierzyńca”.
Odbyła się ona w dniach 18–30 czerwca 1993 r. w Zwierzynieckim Domu
Kultury dzięki wsparciu Urzędu Miasta i Gminy Zwierzyniec, dyrekcji
Zwierzynieckiego Domu Kultury oraz miejscowych filatelistów, na czele
z przewodniczącym Koła nr 33 PZF w Zwierzyńcu Krzysztofem Drapałą.
Na przełomie stycznia i lutego 1995 r. wspólnie z Rejonowym Urzędem
Poczty w Zamościu organizował Wystawę Filatelistyczną „Krasnobród ’95”.
Kolejną wystawą, którą współorganizował Józef Herda, była Lokalna
Wystawa Filatelistyczna z okazji 430-lecia nadania praw miejskich miastu Tarnogród. Odbyła się ona w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury
w Tarnogrodzie w dniach 12–20 września 1997 r. dzięki dużemu zaangażowaniu przewodniczącego tutejszego koła PZF Czesława Krasowskiego.
Wspierał on także działania hrubieszowskich filatelistów, szczególnie
przy organizacji lokalnych wystaw, m.in. w 1994 r. z okazji 40 lat filatelistyki w Hrubieszowie, czy w 2000 r. z okazji 600-lecia Hrubieszowa.
Józef Herda był sędzią konkursowym PZF klasy III. Uczestniczył
w pracach sądu konkursowego podczas takich wystaw, jak: OWF „Motywy
Religijne” w Tomaszowie Lubelskim w 1994 r., OWF „Drogi do
Niepodległości” w Zamościu w 1995 r., KWF „Rzeszów ’98”, OWF „Kultura
i Sztuka” w Tomaszowie Lubelskim w 2003 r. czy w OWF „Ochrona
Przyrody” w Zwierzyńcu w 2004 r.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Za działalność filatelistyczną Józef Herda wielokrotnie był wyróżniany
przez Zarząd Oddziału, a następnie Okręgu PZF w Lublinie, Zarząd Okręgu
PZF w Zamościu oraz Zarząd Główny PZF w Warszawie. Najważniejsze
z tych wyróżnień to: Dyplom Uznania za wkład pracy w rozwój polskiego ruchu filatelistycznego (1967), Medal Pamiątkowy za zasługi położone
przy organizacji obchodów 75-lecia Ruchu Filatelistycznego w Polsce
(1968), Złota Odznaka Honorowa PZF (1969), Dyplom Uznania za aktywną
działalność (1973), Medal 25-lecia PZF (1976), odznaka „100 lat filatelistyki
polskiej” (1993), odznaka 50-lecia PZF (2001), Złota Odznaka „Za zasługi
dla Polskiej Filatelistyki” (2002).
Z uwagi na dokonania dla zamojskiej filatelistyki, jak też niezaprzeczalne
zasługi w utworzeniu Zamojskiego Okręgu PZF Walny Zjazd Delegatów
Okręgu Zamojskiego w 2002 r. nadał Józefowi Herdzie tytuł „Honorowego
Prezesa Okręgu Zamojskiego PZF”.
W roku 2011 Zarząd Główny PZF w Warszawie przyznał mu Dyplom
Uznania za 50 lat społecznej pracy dla dobra polskiej filatelistyki.
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Ukoronowaniem wieloletniej działalności Józefa Herdy na rzecz polskiej
filatelistyki było nadanie mu w 2011 r. przez Walny Zjazd Delegatów PZF
w Polkowicach najwyższego wyróżnienia – godności Członka Honorowego
Polskiego Związku Filatelistów.
Józef Herda otrzymał ponadto wiele wyróżnień za pracę zawodową
i działalność społeczną. Wśród nich na szczególną uwagę zasługuje: Złota
Odznaka „Zasłużony Pracownik Łączności” (1975), Złoty Krzyż Zasługi
(1984), medal pamiątkowy „35 lat w Służbie Łączności”, nadany przez
Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności (1988), dyplom za osiągnięcia
w upowszechnianiu kultury przyznany przez ministra kultury i sztuki
(1995) czy odznaka „Zasłużony Działacz Kultury” przyznana przez ministra kultury i sztuki (1997).
Pomimo tak wysokich wyróżnień Józef Herda bardzo sobie cenił pierwsze swoje wyróżnienie, którym był dyplom uznania za pracę zawodową,
przyznany już w 1952 r. przez Dyrekcję Okręgową Poczty i Telekomunikacji
w Lublinie, oraz podziękowania za działalność filatelistyczną na rzecz
własnego regionu, np.: podziękowania za współpracę z Tomaszowskim
Domem Kultury (1986, 1989), podziękowania za popularyzację filatelistyki
wśród społeczeństwa Zamojszczyzny od wojewody zamojskiego (1992)
czy dyplom z okazji Dnia Działacza Kultury za upowszechnianie kultury
w Tomaszowie Lubelskim (1983, 1988).
OSIĄGNIĘCIA WYSTAWIENNICZE
Józef Herda posiadał kilka zbiorów filatelistycznych, które prezentował
na wielu pokazach i wystawach konkursowych.
Pierwszym z nich był eksponat „Tomaszów Lubelski i okolice w filatelistyce” oraz „Rocznice Powstania Styczniowego”, które po raz pierwszy
zaprezentował w 1968 r. na I Pokazie Filatelistycznym w Tomaszowie
Lubelskim.
Kolejny eksponat, spełniający wszelkie warunki regulaminowe, to zbiór
pn. „Lenin na znaczkach”. Był on bardzo dobrze opracowany oraz zawierał
wiele ciekawych i rzadkich walorów filatelistycznych. Z tego też względu
prezentowany był na różnorodnych wystawach, takich jak:
1) Międzyoddziałowa Wystawa Filatelistyczna „Lublin 67”, Lublin
1967 – dyplom na medal brązowy,
2) II Wystawa Filatelistyczna „Świdnik 67”, Świdnik 1967 – dyplom
II stopnia z nagrodą,
3) Wystawa Filatelistyczna z okazji 50-lecia Wielkiego Października,
Zamość 1967 – dyplom III stopnia,
4) I Wystawa Filatelistyczna Kolejarzy, Lublin 1967 – dyplom III stopnia,
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5) Wystawa Filatelistyczna „50 lat Nowej Ery”, Warszawa 1967 – dyplom uznania,
6) II Wystawa Filatelistyczna z okazji 25-lecia Ludowego Wojska
Polskiego, Zamość 1968 – dyplom III stopnia,
7) Wystawa Filatelistyczna „PRL – XXV”, Lublin 1969 – dyplom na
medal srebrny,
8) III Wystawa Filatelistyczna z okazji 25-lecia Polski Ludowej, Zamość
1969 – dyplom uczestnictwa,
9) Wystawa Filatelistyczna „Lenin i jego idea”, Świdnik 1970 – dyplom
na medal brązowy,
10) Krajowa Specjalistyczna Wystawa Filatelistyczna „Lenin i jego idea”,
Lublin 1970 – dyplom na medal posrebrzany,
11) Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna „Lenin i jego idee –
Kraków 70”, Kraków 1970 – zaświadczenie uczestnictwa,
12) Okręgowa Wystawa Filatelistyczna „Ruch robotniczy – Kraków
’72”, Kraków 1972 – dyplom w randze medalu brązowego,
13) Krajowa Wystawa Filatelistyczna „XXX rocznica powstania PRL”,
Dąbrowa Górnicza 1972 – dyplom na medal brązowy,
14) Wystawa Filatelistyczna „XXX lat TPPR”, Lublin 1974 – dyplom
w randze medalu pozłacanego,
15) XII Ogólnopolska Wystawa Filatelistyczna „Łódź ’75”, Łódź 1975
– dyplom uczestnictwa,
16) Krajowa Wystawa Filatelistyczna „60 lat Wielkiego Października”,
Sieradz 1977 – dyplom uczestnictwa.
Posiadał także zbiór pn. „Ziemia Zamojska”, który prezentował m.in. na
Wystawie Filatelistycznej „Zamość ’80” oraz na Wystawie Filatelistycznej
„Pokój dzieciom” w Zamościu w 1986 r. Ponadto zgromadził bogaty
materiał filatelistyczny do zbiorów: „Mikołaj Kopernik” i „Jan Paweł II”.
WALORY FILATELISTYCZNE POWSTAŁE Z INSPIRACJI
JÓZEFA HERDY
Józef Herda zasłużył się także w upamiętnianiu różnych rocznic i wydarzeń kulturalnych związanych z ziemią tomaszowską, zbierając stemple
i datowniki okolicznościowe oraz beznominałowe kartki pocztowe.
Jednym z pierwszych walorów filatelistycznych wydanym dzięki staraniom Józefa Herdy był okolicznościowy stempel dodatkowy upamiętniający 45. rocznicę rewolucji październikowej. Stosowany był w Urzędzie
Pocztowo-Telekomunikacyjnym Tomaszów Lubelski 7 listopada 1962 r.
Kolejnym walorem filatelistycznym upamiętniającym wydarzenia historyczne związane z Tomaszowem Lubelskim był okolicznościowy stempel
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Koperta i datownik okolicznościowy z okazji 365. rocznicy nadania praw miejskich
dla Tomaszowa Lubelskiego (ze zbiorów autora)

dodatkowy z wizerunkiem Romualda Traugutta stosowany w Obwodowym
Urzędzie Pocztowo-Telekomunikacyjnym Tomaszów Lubelski 7 lutego
1963 r. z okazji 100. rocznicy powstania styczniowego.
Na uwagę zasługują kartki i koperty oraz datowniki okolicznościowe
upamiętniające rocznicę nadania praw miejskich Tomaszowowi Lubelskiemu.
Wydane one były z okazji 350. i 365. rocznicy tego wydarzenia.
Z jego inicjatywy stosowane były także datowniki okolicznościowe,
takie jak:
1) 35. rocznica powstania Spółdzielni Inwalidów „Tomspin” – Tomaszów
Lubelski – 3 listopada 1984 r.,
2) 330. rocznica konfederacji tyszowieckiej – Tyszowce – 29 grudnia
1985 r.,
3) 100. rocznica urodzin dr. Janusza Petera – Tomaszów Lubelski –
26 listopada 1991 r.,
4) 75 lat Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego – Tomaszów
Lubelski – 20 czerwca 1992 r.,
5) 350-lecie objawień Matki Boskiej – Krasnobród – 2.07.1993 r.,
6) Krajowa Wystawa Filatelistyczna „Nauka–Kultura–Sztuka” – Zamość
– 14 maja 1994 r.,
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Kartka pocztowa z datownikiem okolicznościowym „Koronacja obrazu Matki Bożej
Tomaszowskiej” (projekt Roman Mucha) (ze zbiorów autora)

7) Koronacja obrazu Matki Bożej Tomaszowskiej – Tomaszów Lubelski
– 16 lipca 1994 r.,
8) 50 lat Liceum Ogólnokształcącego – Tyszowce – 17 września 1994 r.,
9) Rok Sienkiewiczowski – Zamość – 8 maja 1996 r.,
10) Koronacja obrazu Matki Boskiej Nabroskiej – Łaszczów – 13 lipca 2002 r.,
11) Jubileusz 350-lecia obecności Matki Bożej Szkaplerznej – Tomaszów
Lubelski –16 lipca 2002 r.
Był też inicjatorem wielu beznominałowych kartek pocztowych upamiętniających różne wydarzenia społeczno-kulturalne, jak np.: 20 lat Zamojskiego
Lata Teatralnego, 50 lat Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, 200. rocznica konsekracji kościoła w Rachaniach, 20 lat „Tygodnika Zamojskiego”
czy 400-lecie parafii św. Tomasza Apostoła w Zamościu.
Duże znaczenie dla realizacji filatelistycznych pomysłów Józefa Herdy
miała współpraca z Romanem Muchą – wybitnym artystą grafikiem
z Tomaszowa Lubelskiego, który zaprojektował wiele beznominałowych
kartek pocztowych i datowników okolicznościowych. Cieszą one oko niejednego konesera filatelistyki i są ozdobą licznych zbiorów filatelistycznych.
Aby popularyzować filatelistykę Józef Herda prowadził „kąciki filatelistyczne”. W latach 1977–1980 ukazywały się one w tygodniku „Wspólna
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Izydor Wiśniewski i Józef Herda podczas giełdy filatelistycznej w Tomaszowskim
Domu Kultury (fot. ze zbiorów autora)

Praca”, następnie przez długi czas w „Tygodniku Zamojskim” czy „Kronice
Tygodnia”. Wiadomości dotyczące informacji filatelistycznych zamieszczał w „Magazynie Kresowym”, „Zamojskim Kwartalniku Kulturalnym”,
„Zamojskiej Gazecie Pocztowej” czy też w jednodniówce „Ziemia
Tomaszowska”. W latach 1990–1994 był współredaktorem „Zamojskiego
Informatora Filatelistycznego”.
Należy podkreślić, że Józef Herda bardzo dobrze współpracował z placówkami kulturalnymi regionu. Szczególne znaczenie miała jego bardzo
dobra współpraca z Zamojskim Domem Kultury i jego ówczesnym dyrektorem Stanisławem Rudym. Te dobre relacje przyczyniły się do tego, że
w ZDK od początku istnienia okręgu znajduje się jego siedziba.
Przez cały okres swej aktywności filatelistycznej Józef Herda współpracował z Tomaszowskim Domem Kultury. Kontakty te układały się
bardzo dobrze. Było to zasługą Józefa Herdy, który na każdym etapie
działalności potrafił znajdować sprzymierzeńców dla spraw filatelistyki.
Szczególnie dobrze układała się ta współpraca, gdy dyrektorami TDK byli
Andrzej Homziak oraz Janusz Brodowski. W okresie tym organizowane
były liczne imprezy filatelistyczne, jak wystawy i pokazy filatelistyczne,
giełdy czy wernisaże.
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Do szeroko rozumianej działalności filatelistycznej angażował także
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne (TTR) oraz Towarzystwo Regionalne
Hrubieszowskie (TRH). Spośród działaczy wspomnianych towarzystw
bardzo dobrze układała mu się współpraca z Izydorem Wiśniewskim,
Andrzejem Homziakiem (TTR) i Stanisławem Jurczukiem (TRH).
Nadal aktywnie uczestniczył on w pracach okręgu. W latach 2002–2015
był przewodniczącym Sądu Koleżeńskiego Okręgu. Bez przerwy prowadził „swoje” Koło nr 15 PZF, którego był przewodniczącym przez 55 lat.
Józef Herda zmarł 21 stycznia 2015 r. Pochowany został na cmentarzu
parafialnym w Podhorcach.
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Barbara Typek*, Agnieszka Szykuła-Żygawska**
*Wożuczyn
**„Zamojski Kwartalnik Kulturalny”

POCZTÓWKI PAWŁA GAJEWSKIEGO

Wożuczyn jest to wieś w powiecie tomaszowskim położona. Tatuś wziął go w dzierżawę
od p. Wydżgi, który tam spędzał lato, a na zimę wyjeżdżał z rodziną […]1.

Tak oto rozpoczyna się jedna z części pamiętnika Marii Watson, córki
Tomasza, dzierżawcy wspomnianej miejscowości w latach 1901–1912.
Wymieniony w pamiętniku Józef Marian Tomasz Wydżga był właścicielem
Wożuczyna pod koniec XIX w. i na początku XX, aktywnie zaangażowanym w walkę z zaborcą w trudnych czasach powstania styczniowego.
Wraz z rodziną mieszkał w pałacu z pięknym otoczeniem, które tak oto
opisuje w swych dziennikach druga z sióstr Watson – Janina:
Mieszkali pp. Wydżgowie w tzw. pałacu otoczonym wspaniałym parkiem strzyżonym na
modłę parkanów francuskich, pełnych alegorycznych kamiennych figur i dywanowych klombów2.

To właśnie z tego pałacu słynął Wożuczyn w ubiegłych stuleciach.
Okazały, z pięknym otoczeniem dzięki obecności w nim na początku XX w.
fotografików i malarzy, był reprodukowany na pocztówkach i w prasie.
Był wizytówką miejscowości. W Wożuczynie byli podejmowani profesor
Akademii Zamojskiej Bazyli Rudomicz (XVII w.) i rysownik amator Seweryn
Z. Sierpiński (XIX w.). Odnotowuje się konotacje rodzinne Wydżgów
z malarzem Jackiem Malczewskim, który tu bawił i tworzył. Przytoczone
na początku pamiętniki panien Watson zawierają informacje o obecności
w Wożuczynie kolejnych twórców.
Wywodząca się ze Szkocji rodzina Watsonów herbu Presfield przybyła
na Zamojszczyznę pod koniec XVIII w. na zaproszenie ordynata Andrzeja
Zamoyskiego. Pierwszy z Watsonów pełnił w Ordynacji Zamojskiej funkcję
administratora majątku, a kolejni z rodu dzierżawili jeden z folwarków
w sąsiedztwie dominium. Wśród rodu byli też wychowankowie Akademii
Zamojskiej.
1
2

B. T y p e k, Wożuczyn, Tomaszów Lubelski 2013, s. 33.
Tamże, s. 34.

335

B. Typek, A. Szykuła-Żygawska

Rocznik Tomaszowski 5

Paweł Gajewski, Trzy pory roku – Lato, żniwa, 1928 (ze zbiorów Muzeum
im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, fot. Agnieszka Szykuła-Żygawska)

W Wożuczynie Tomasz Watson zamieszkał z żoną Władysławą
z Pomianowskich i córkami Marią, Heleną, Władysławą i synem Tomaszem.
Tutaj już urodziły się Janina i Jadwiga. Watsonowie zamieszkali w domu
wzniesionym w stylu dworkowym. W następujący sposób opisują go
dziewczęta:
Dom nasz wyglądał jak większość dworów, wysoko podmurowany długi parterowy
budynek kryty gontem z gankiem wspartym na filarach i weranda od strony ogrodu. Przed
gankiem okrągły zajazd obrzeżony żywopłotem […] na środku duży klomb, naprzeciwko
ganku brama wjazdowa3.

Watsonowie jako właściciele ziemscy przywiązywali dużą uwagę do
wykształcenia swoich dzieci. Zatrudniali nauczycieli w wielu dziedzinach.
Do Wożuczyna przyjeżdżała nauczycielka języka francuskiego i niemieckiego. Dziewczęta uczyły się pod kierunkiem Marii Kiełczewskiej, późniejszej
3

Tamże, s. 35.
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Paweł Gajewski, Trzy pory roku – Jesień, 1928 (ze zbiorów Muzeum
im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie, fot. Agnieszka Szykuła-Żygawska)

współtwórczyni szkoły rzemiosła artystycznego w Nałęczowie, i uzdolnionej
w dziedzinie rysunku i malarstwa Zofii Niedabylskiej.
Nieznany pozostawał temat obecności w Wożuczynie malarza Pawła
Gajewskiego, urodzonego w położonej kilkanaście kilometrów dalej
Drogojówce. Ten uzdolniony artysta, absolwent Instytutu Sztuk Plastycznych
we Lwowie i wychowanek Wojciecha Weissa w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, zarabiał na swoje utrzymanie, nauczając malarstwa w dworach ziemiańskich, w tym u państwa Wydżgów i Watsonów. Przyjazdy
do Wożuczyna zaowocowały przyjaźnią w późniejszych latach, gdy druga
z wymienionych rodzin była zmuszona wyjechać do Kijowa, a Gajewski
wyjechał do Krakowa.
Paweł Gajewski był dobrze zapowiadającym się twórcą. Świadczy
o tym uzyskanie stypendium w Paryżu. Malarz po zdobyciu wykształcenia
zdecydował się powrócić bliżej miejsca urodzenia, a zdobyte doświadczenie zaowocowało pomysłem powołania szkoły przemysłu ludowego
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Paweł Gajewski, Portret Marii du Château, 1942
(ze zbiorów Muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie,
fot. Agnieszka Szykuła-Żygawska)

w Horodle (ok. 30 km od Wożuczyna), gdzie nauczał m.in. wytwarzania
przedmiotów z gliny. Gajewski dał się poznać jako dobry pedagog w gimnazjum w Zamościu, gdzie nauczał w latach 1918–1922, oraz jako artysta.
Jest autorem niezachowanych polichromii w kościele pobazyliańskim
w Zamościu i sali aktowej gimnazjum żeńskiego oraz dekoracji i kurtyny w Teatrze Miejskim w Zamościu. Jego autorstwa były też malowidła
w nowym gmachu sejmu w Warszawie.
Gajewski był twórcą owocnym. W technice malarstwa olejnego tworzył
sceny rodzajowe, martwe natury i pejzaże. Znaczna część z nich została
zniszczona podczas II wojny światowej, a obecnie prace tego twórcy znajdują
się przede wszystkim w muzeum im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie
i we Lwowie (tutaj artysta jeszcze przed wybuchem wojny uczył w szkole
sztuk zdobniczych). Do zachowanego dorobku artystycznego można dołączyć pocztówki wysyłane przez niego do Wożuczyna.
Wiadomo, że artysta najpierw był zatrudniony przez państwa Wydżgów
do nauki ich dzieci: Anny, Marii i Tytusa, ale na jego lekcje uczęszcza-
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Paweł Gajewski, Maria opowiada bajki, grafika, 1910–1912 (ze zbiorów prywatnych)

ły też starsze córki zarządcy Tomasza Watsona. To im właśnie artysta
słał pocztówki, których jedyną treścią był adres. Różnorodna była ich
tematyka. Malarz reprodukował obrazy wielkich mistrzów lub malował
sceny zapamiętane z Wożuczyna. Spośród nich znane są trzy związane
z Wożuczynem: Maria Watson opowiadająca bajki, Potańcówka w Wożuczynie
i Portret Marii Watson oraz jedna, prawdopodobnie kopia dzieła przedstawiającego Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny.
Są to sceny wykonane w latach 1911–1912 (gdy Gajewski studiował
w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie) w technice czarno-białej grafiki.
Rozbudowana jest scena na pierwszej z wymienionych pocztówek,
która ukazuje Marię Watson opowiadającą bajki. Twórca posłużył się
tu kompozycją w trójkącie. Tytułowa Maria stoi na tle drzew o bujnych
koronach, przed brzegiem stawu, w którym odbija się świetliste niebo.
Wyodrębnia się jej smukła jasna sylwetka. Opowieści słuchają dwie postaci
umieszczone w dolnym rogu obrazu. Mężczyzna i kobieta przysiedli na
jednym z konarów.
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Paweł Gajewski, Potańcówka, grafika, 1910–1912 (ze zbiorów prywatnych)

Interesująca ze względów faktograficznych jest druga z wymienionych pocztówek: scena rozgrywa się w pomieszczeniu z łuną światła
z jednej strony, co nadaje przedstawieniu plastyczności. Na pierwszym
planie są przedstawieni Paweł Gajewski z Marią Watson, a w tle grupa
ludzi w urozmaiconych pozach. Wśród nich: Helena, Władysława, Janina
i Jadwiga Watson.
Portret Marii Watson – temat trzeciej pocztówki, ukazał Gajewski
w otoczeniu kwiatów. Z oświetloną z jednej strony twarzą portretowanej, z bielą jej ubioru, współgra ukazany na tym samym planie bukiet.
Wiadomo, że wizerunek zdobiący pocztówkę jest powtórzeniem obrazu
wykonanego w technice olejnej (sygnowany datą 1911, obecnie w zbiorach
prywatnych). Zarówno obraz, jak i sceny ukazane na pocztówkach utrzymane są w stylistyce impresjonistycznej i postimpresjonistycznej. By ukazać
przyrodę czy też postaci, twórca posłużył się rozmytą, wyważoną plamą
barwną. Nie ma tutaj ostrych konturów, a kontrasty mają formy miękkich
przejść kolorystycznych – co uwidacznia się na obrazie olejnym. Biała szata
portretowanej odbija wiele blików światła, w pastelowych kolorach, które
możemy odnaleźć wśród kwiatów tworzących dwa bukiety.
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Paweł Gajewski, Portret Marii Watson,
olej na płótnie, 1911 (ze zbiorów prywatnych)

Paweł Gajewski, Portret Marii Watson,
grafika, 1910–1912 (ze zbiorów prywatnych)

Tę samą formę wypowiedzi plastycznej – zastosowania odważnych, ale
wyważonych plam barwnych, widać na pocztówce ukazującej Zwiastowanie
NMP. Kompozycja sceny jest symetryczna. Z jednej strony widzimy ukazaną
bokiem, na czarnym tle, klęczącą postać Maryi w obficie marszczonych
szatach o delikatnej strukturze. Naprzeciwko niej klęczy w pozie adorującej
anioł o subtelnie podkreślonym kształcie skrzydeł. Dla odróżnienia – postać
anioła jest przedstawiona na jasnym tle.
Wszystkie trzy
pocztówki powstały w okresie, gdy
Paweł Gajewski studiował w Krakowie.
Poszukiwał jeszcze
wówczas form wypowiedzi, korzystając z doświadczeń
twórców poprzednich
epok.
Wożuczyński epizod w biografii Pawła
Gajewskiego był dotychczas nieznany.
Uzupełnia dorobek
artystyczny twórcy.
Można przypuszczać,
Paweł Gajewski, Zwiastowanie, grafika, 1910–1912
że wiele pocztówek
(ze zbiorów prywatnych)

341

B. Typek, A. Szykuła-Żygawska

Pawła Gajewskiego pozostaje jeszcze nierozpoznanych. Być może
artykuł przyczyni się do zwrócenia
uwagi na ich autorstwo, ponieważ
Gajewski sygnował swoje dzieła.
Odnalezione informacje są tym
cenniejsze, że, jak wspomniano,
wiele prac malarza zostało zniszczonych podczas II wojny światowej, a te, które się zachowały, nie
są jeszcze skatalogowane. Wśród
zbiorów jego prac w Muzeum im.
Stanisława Staszica w Hrubieszowie
są najbardziej znane Trzy pory roku
(z okresu, gdy twórca wypracował
własną formę wypowiedzi inspirowaną sztuką ludową) oraz kilimy.
Jeszcze jedna praca Pawła Gajewskiego jest przechowywana
w zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu, gdzie malarz
był nauczycielem. Jest to rysunek
– portret jednej z uczennic, powstały
w 1919 r.
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Paweł Gajewski, Portret dziewczyny, 1919
(ze zbiorów Archiwum Państwowego
w Zamościu)
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Henryk Welcz
Lublin

TRADYCJE MUZYCZNE ORKIESTR DĘTYCH
ZIEMI TOMASZOWSKIEJ

Początki działalności orkiestr dętych w środowiskach wiejskich sięgają XIX w., a ich rozpowszechnienie szczególnie na Śląsku i w Galicji
jest związane ze specyfiką życia społecznego w zaborach. Na wsiach
i w małych miasteczkach często jedyną możliwość do tworzenia i uprawiania tradycyjnych form muzycznych dawały ochotnicze straże pożarne.
Oprócz działalności dotyczącej obrony przed pożarami dawały one sposobność uprawiania i rozwijania różnych form aktywności muzycznej.
Upowszechnienie instrumentarium dętego związane jest z pojawieniem
się w połowie XIX w. sakshornów – instrumentów dętych ustnikowych
o stosunkowo łatwej technice gry.
W Galicji żywe były tradycje działalności dętych orkiestr wojskowych
i ich rozpowszechnienie miało wpływ na powstawanie podobnych zespołów
przy ochotniczych strażach pożarnych. Tomaszów Lubelski był usytuowany
na krańcach zaboru rosyjskiego, a wpływ Galicji zaznaczył się jako skutek
osadnictwa mieszkańców zaboru austriackiego, którzy przenieśli się do takich wsi, jak Majdan Górny i Nowa Wieś koło Tomaszowa, dając początek
istnienia w tym regionie licznych kapel wiejskich, zarówno o tradycyjnym
składzie instrumentalnym (skrzypce, bębenek), jak i wzbogaconych o instrumenty dęte (flet, trąbka, kornet, sakshorn, tuba, klarnet). Największą
sławę w okresie międzywojennym XX w. zdobyły kapele Bednarzy (Nowa
Wieś), Franciszka Zajmy (Przewłoka), Tomasza Wyjadacza (Podhorce), Jana
Mazurka i Stanisława Kowala (Majdan Górny).
W okresie po I wojnie światowej ożywiło się życie kulturalne małych
miasteczek i wsi. Zrodziło to zapotrzebowanie na małe zespoły muzyczne,
wykorzystywane w czasie wesel, uroczystości państwowych (akademie,
dożynki, święta) i religijnych. Pojawili się muzycy, którzy służyli w wojsku,
nabywając tam umiejętności gry w orkiestrach dętych, i po powrocie do
swoich domów, często z instrumentami, kontynuowali grę, traktując to
zajęcie jako źródło dodatkowych dochodów. Najwybitniejszy z ich grona
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był pochodzący z Majdanu Górnego Jan Mazurek (1891–1969), służący
w wojsku carskim i odznaczony orderami za zasługi w prowadzeniu wojskowej orkiestry dętej przez carycę Katarzynę. Jan Mazurek był kapelmistrzem strażackiej orkiestry dętej w Tomaszowie Lubelskim. Prowadził też
jedną z najbardziej cenionych kapel wiejskich w Majdanie Górnym (w jej
składzie grali m.in. Aleksander Kowal – skrzypce, Władysław Raczkiewicz
– trąbka, Typek – puzon, Piotr Kowal – bęben, Władysław Mazurek – bass
helicon, Antoni Mazurek – sakshorn tenor, Stanisław Mazurek – klarnet,
Paweł Zawalski – baryton).
W składzie innej znanej w tej okolicy kapeli Franciszka Zajmy (skrzypce,
trąbka), z niedaleko położonej od Majdanu Górnego wsi Przewłoka, grali:
Jan Herda na trąbce, Łuć na tenorze, Jan Bucior na tubie basowej, Józef
Kowal na skrzypcach.
W Majdanie Górnym było kilka muzykalnych rodzin, z których rekrutowali się członkowie tradycyjnych kapel (w składzie skrzypce i bęben albo
basy) i małych orkiestr dętych. Były to rodziny Kowalów (bracia Stanisław
i Józef, Aleksander, Piotr, Feliks i Mieczysław), Harbuzów (bracia Tadeusz
i Czesław, Emil), Herdów zwanych „Nyrkami” (Józef, Jan, Franciszek,
Wojciech, Marcin, Paweł). Przed II wojną światową znani też byli w tej
wsi skrzypkowie „Sobko” Krawczyk, Julian Kociubka i fleciści – Antoni
Dominik z bratem. W pobliskiej Nowej Wsi działali Bednarzowie (Ignacy
– skrzypce, Antoni – flet, Bolesław – akordeon, Piotr – bęben, Żelisław –
bęben). Do znanych też po II wojnie światowej kapel należały zespoły:
Bronisława Tora z Rogóźna (Bronisław Tor – skrzypce, Jan Fus – dżaz, perkusja, Józef Mandziuk – klarnet, Antoni Wawrzusiszyn – puzon, Stanisław
Kudyba – akordeon), Jana Baryły i Józefa Tysa z Rachań i Werechań, Józefa
Mosóra z Rogóźna, Jana Kimaka z Woli Gródeckiej (Jan Kimak – skrzypce,
Ignacy Zwolakiewicz – flet, Bronisław Frykowski – bęben, Łysiak – bas B,
Dorota – skrzypce II, Jan Knap – flet) i Władysława Kurczaba (skrzypce)
z Klekaczy (grał z nim Piotr Bednarz na bębnie).
W niedalekim od Majdanu Górnego mieście Tomaszowie Lubelskim
(7 km) przed II wojną światową były znane dwie kapele żydowskie
(Arona Bindermana i Mojsieja) i tylko jedna polska Jędrzejewskiego (grał
na akordeonie) oraz Solskiego. Z kapelą Arona grał wybitny nieżyjący już
skrzypek – Aleksander Kowal (1922–2002) i Edward Biront – akordeon,
w jej składzie był też klarnet i bęben.
Składy działających zespołów zmieniały się na przestrzeni lat, muzycy
z sąsiadujących ze sobą wsi dogadywali się między sobą w zależności od
okoliczności i zapotrzebowania na ich grę. Udział instrumentów dętych
w tych zespołach wynikał z dużej aktywności orkiestr dętych działających
w tych okolicach już po I wojnie światowej i chęci muzyków do wyżycia
się i zarobku właśnie w małych składach instrumentalnych, najczęściej od 4
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Ignacy Bednarz (skrzypce) z orkiestrą na pogrzebie (fot. ze zbiorów Wiktorii Bednarz)

Orkiestra OSP Tomaszów Lubelski pod batutą Tadeusza Harbuza
(fot. ze zbiorów Tadeusza Harbuza)
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Zespół Tadeusza Harbuza (tuba) (fot. ze zbiorów Tadeusza Harbuza)

do 12 osób w jednej kapeli. Nie bez znaczenia był też zwyczaj gry orkiestr
dętych na weselach i innych uroczystościach w tej okolicy repertuaru tanecznego zawierającego zarówno tradycyjne melodie znane i specyficzne
dla regionu (majdaniaki, suwaki), jak i popularne w tym okresie szlagiery
miejskie znane dzięki radiu i płytom pocztówkowym i winylowym.
Po II wojnie kontynuowane były te zwyczaje, a ze względów praktycznych i ekonomicznych na wesela zapraszano mniejsze składy instrumentalne, potrafiące zagrać i marsze towarzyszące orszakom ślubnym,
wolne oberki, zwane podróźniakami, polki, majdaniaki, suwaki, walczyki,
i miejskie modne wtedy tańce (fokstrot, tango). Grano je jako tak zwane
„garnitury”, czyli zestawy najczęściej trzech tańców (oberek albo suwak,
polka, walczyk) z jednym dodatkowym na życzenie gości. Zestawy instrumentów spotykane w kapelach tworzą ciekawe połączenia, np. obecność dwóch trąbek w kapeli Zajmy, w zestawieniu ze skrzypcami, tubą,
akordeonem, a w składzie kapeli Stanisława Kowala (klarnet C, akordeon,
skrzypce) z Majdanu Górnego występowały: puzon C (Antoni Mazurek),
bęben (Kowal Feliks), trąbka C (Józef Kostrubiec) i skrzypce (Aleksander
Kowal). W innym zespole z położonej bardziej na wschód od Tomaszowa
wsi Jarczów, kierowanym przez Kielara, spotykamy 2 akordeony, harmonię
guzikową, trąbkę, dwoje skrzypiec, saksofon altowy i tenorowy, bęben
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i klarnet. Jak wspominali pamiętający tamte czasy jedni z najaktywniejszych wtedy muzyków: Tadeusz Harbuz i Aleksander Kowal, składy instrumentalne wynikały z okoliczności danej chwili, fantazji też muzyków,
którzy umieli grać na różnych instrumentach i zmieniali je w zależności od
zapotrzebowania i konieczności zgrania się ze sobą. Przy większej liczbie
instrumentów melodycznych grających tę samą melodię było możliwe jej
ornamentowanie i rozbudowywanie rytmiczne. Prowadzona przez Tadeusza
Harbuza orkiestra dęta dawała przeciętnie 50 występów rocznie. W terenie
zorganizował i wyszkolił on następne orkiestry w Budach, Tarnawatce,
Źwiartowie, Wożuczynie, Ulhówku, Machnowie i Narolu. W szkołach
tworzył dziecięce zespoły mandolinowe, ze skrzypcami, gitarami, akordeonami i bandżolami. W roku 1968 tworzy kapelę tzw. stylizowaną, czyli
grającą repertuar ludowy z nut na zapotrzebowanie konkursu i występu na
Festiwalu Kapel w Kazimierzu Dolnym. Gra sam w niej na kontrabasie, na
skrzypcach natomiast Aleksander Kowal, na akordeonie Mieczysław Kowal,
a Józef Herda na bębnie. Później skład zespołu wzbogacały instrumenty
dęte, grali na nich muzycy z Majdanu Górnego, członkowie dużej orkiestry
dętej OSP Tomaszów Lubelski. Sam Tadeusz Harbuz grał praktycznie na
każdym dętym instrumencie, najczęściej na puzonie, trąbce, saksofonie,
tubie, waltorni, sięgał też po akordeon, w zależności od zapotrzebowania,

Zespół Bronisława Tora z Rogóźna (fot. ze zbiorów Tadeusza Harbuza)
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składu zespołu i własnej ochoty. Był otwarty na zapotrzebowanie w danej
chwili na określonego muzyka do gry w kapeli i sięgał wtedy chociażby
po kontrabas (kapela Kimaka z Woli Gródeckiej) czy skrzypce (kapela
Bednarzy). Grali też z nim inni znani w regionie tomaszowskim muzycy,
jak: Stanisław Kowal – skrzypce, klarnet i akordeon, Aleksander Kowal –
skrzypce, Stanisław Harbuz – trąbka, Mieczysław Kogut – saksofon altowy,
Stanisław Borowiec – saksofon tenorowy, Mieczysław Kowal – akordeon,
Józef Kowal – akordeon, Józef Mandziuk – klarnet, trąbka, bracia Michał
i Józef Czabanowie – trąbki, Antoni Cioch – dżaz, Marian Fus – klarnet,
saksofon. Po przejściu na emeryturę w 1990 r. Tadeusz Harbuz nadal prowadzi małe dęte zespoły muzyczne, gra też z Kapelą Bednarzy na skrzypcach. Dokonał wielu nagrań radiowych do tej pory trudno dostępnych,
obecnych w archiwach radiowych, telewizyjnych i prywatnych zbiorach.
Zdjęcia Tadeusza Harbuza, jego orkiestr dętych, innych grających z nim
muzykantów, obrazki z wesel, na których grał, jego wspomnienia znalazły
się w książkach Andrzeja Bieńkowskiego Sprzedana muzyka i Jadąc przez
Roztocze. Stworzył też własne utwory bazujące na miejscowym folklorze.
Najbardziej znane z nich to: Hejnał Tomaszowski – napisany na 1000-lecie
Polski, walce Biała Góra, Grażyna, marsze żałobne, m.in. Na wieki. Zbiera
też, zapisując słowa, i sporządza transkrypcje nutowe melodii z Majdanu
Górnego i okolic.
Analiza tradycji muzycznych małych orkiestr dętych nie jest możliwa
bez znajomości choćby pobieżnej dostępnych nagrań tych zespołów. Jest

Kapela Herdów i Kowalów z Majdanu Górnego (fot. ze zbiorów Tadeusza Harbuza)
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Aleksander Kowal (skrzypce), Czesław Harbuz (perkusja), Tadeusz Harbuz (akordeon)
(fot. ze zbiorów Tadeusza Harbuza)

ich tak mało, że trudno już w tej chwili wyobrazić sobie brzmienie tych
kapel i specyfikę wykonywania tradycyjnych melodii wiejskich na kilku
instrumentach dętych, realizujących jednocześnie różne ich warianty, często
też z ozdobnikami i improwizacjami muzyków. W regionie Tomaszowa
Lubelskiego nie ma już żadnej kapeli z kilkoma instrumentami dętymi,
a występująca jeszcze do niedawna Kapela Bednarzy miała w swoim
składzie skrzypce, klarnet, trąbkę, trąbę tenorową, kontrabas i akordeon,
starała się jak tylko jest to możliwe zachować najcenniejsze perełki z lokalnego tradycyjnego repertuaru.
Przedstawione w dużym zarysie tradycje wykonawcze małych orkiestr
dętych jednego małego regionu pokazują nieuchronne i nieodwracalne
przemiany, jakie nastąpiły w środowiskach wiejskich, czego nie mogą osłodzić już w tej chwili słowa popularnego kiedyś, a teraz już zapomnianego
przeboju: „Jest w orkiestrach dętych jakaś siła”.
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R E C E N Z J E

Recenzje

Ewa Niedźwiedź, Józef Niedźwiedź, Mariusz Skorniewski, Łukasz
Kłębek, Dzieje miejscowości gminy Ulhówek powiat tomaszowski,
Ulhówek–Zamość 2015, ss. 288
Okres ostatnich kilkudziesięciu lat
zaowocował licznymi inicjatywami podejmowanymi zarówno przez autorów
indywidualnych, jak i różnego rodzaju
stowarzyszenia i organizacje, dzięki którym
powstały liczne pozycje monograficzne
miejscowości, instytucji, jednostek administracyjnych, oświatowych, placówek
kultury itp. Zjawisko to zostało zapoczątkowane wraz z utworzeniem samorządów
gminnych, a nabrało wyraźnego przyśpieszenia w trakcie transformacji ustrojowej
i po wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Fakt ten stanowi wyraźne potwierdzenie,
że wiele społeczności zainteresowanych
jest opisaniem i pogłębieniem znajomości własnych dziejów, udokumentowaniem historii „małej ojczyzny”, tego niezbędnego elementu budowy
lokalnego patriotyzmu traktowanego jako akt przyznawania się do korzeni,
do lokalnej tradycji, kultury i tożsamości oraz podejmowanych działań, by
te kultywowane wartości przekazać następnym pokoleniom.
Na fali intensyfikacji działalności regionalnej, jako wyrazu wzrostu
świadomości historycznej i obywatelskiej, poszukiwania tożsamości i odrębności, znaczącemu zaktywizowaniu uległa działalność wydawnicza.
W tym zakresie na uwagę zasługuje realizowany od lat cykl „Dzieje gmin
Zamojszczyzny”, w ramach którego jesienią 2015 r. ukazał się XVI tom
zatytułowany Dzieje miejscowości gminy Ulhówek powiat tomaszowski.
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Liczące blisko 300 stron opracowanie zespół autorów opatrzył wstępem, stanowiącym wprowadzenie do tematu, po czym autorzy treściwie
i w sposób rzeczowy podali informacje o położeniu geograficznym, klimacie,
rzeźbie terenu, warunkach glebowych, świecie roślinnym i zwierzęcym
oraz stosunkach wodnych. Natomiast w warstwie historycznej opisu terenu
międzyrzecza Huczwy, Bugu i Sołokii prezentowane są dzieje gminy od
pojawienia się tu człowieka, by następnie wprowadzić czytelnika w przebieg walk o te tereny między Polską a Rusią i kontynuować ich historię
po średniowiecze, czasy rozbiorów oraz I wojny światowej, wojny 1920
roku, II wojny światowej i okupacji, aż do czasów nam współczesnych.
Twórcy monografii bynajmniej nie unikają tematów budzących kontrowersje, jak walki z bandami UPA, wysiedlenie ludności ukraińskiej, akcja
osiedleńcza i organizacja gospodarstw rolnych PGR i SHR pod zarządem
państwowym. Nadmieniają również o przeprowadzeniu wymiany odcinków granicznych, i o negatywnych skutkach transformacji ustrojowej
powodującej degradację tych gospodarstw. Autorzy pozycji, ze znajomością
rzeczy wynikającą z doświadczenia i długoletniej praktyki, zaprezentowali
w tym rozdziale zachowane artefakty i odkrycia pochodzące z wykopalisk
archeologicznych i znalezisk, poświadczające pobyt i działalność na tej
ziemi społeczeństw ludzkich na przestrzeni wieków. Odnotowali także
zachodzące zmiany gospodarcze, historyczne i administracyjne, wypełniając podanymi szczegółami i udokumentowanymi faktami dotychczasową
pustkę i niedostatki informacyjne w zakresie dziejów gminy Ulhówek oraz
wprowadzając do społecznego obiegu uporządkowane chronologicznie
i rzeczowo wydarzenia. Rozdział finalizuje tablica podsumowująca ślady
osadnictwa i wzmianki źródłowe o miejscowościach położonych na terenie
tej jednostki administracyjnej.
Najbardziej obszernym elementem składowym konstrukcji opracowania
jest rozdział trzeci obejmujący Dzieje miejscowości. Zamieszczono w nim
opisy 23 wsi sołeckich o zróżnicowanej objętości, w których autorzy zawarli
szczegółowe dane o ich przeszłości, poczynając od czasów prehistorycznych i przez następne epoki ich istnienia, aż do współczesności. Ponadto
notki te podają zmiany w przynależności wsi do kolejnych właścicieli,
informują o znajdujących się w nich budowlach sakralnych, jak kościoły
i cerkwie, obiektach rezydencjonalnych, zabudowaniach mieszkalnych
i gospodarczych, statystyki dotyczące liczby i nacji mieszkańców, a także
wiadomości o szkołach, obiektach i zespołach kulturalnych, handlowych,
stowarzyszeniach wyższej użyteczności i organizacjach, jak OSP, KGW,
podejmowanych inwestycjach i inicjatywach. Integralną częścią opracowania
jest zamieszczony w jego fragmencie końcowym wykaz użytych skrótów,
bibliografia, źródła archiwalne, kartograficzne, opracowania, literatura oraz
indeks nazwisk znakomicie ułatwiający korzystanie z pracy. Publikację za-
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mykają zamieszczone w niej kopie map archiwalnych von Miega, odnoszące
się do kilku miejscowości gminy, oraz kilkadziesiąt fotografii archiwalnych
i współczesnych związanych bezpośrednio z tematyką opracowania.
Gdy chodzi o konstrukcję pracy, powstała ona według sprawdzonego
już i stosowanego wielokrotnie w poprzednich wydaniach schematu, zaś
autorzy zamieścili w niej multum szczegółowych informacji opartych na
solidnej kwerendzie przeprowadzonej w archiwach Lublina i Zamościa
oraz wykorzystując szeroki zestaw opracowań źródłowych i literatury
tematycznej, a także wiadomości z Internetu.
Warto też zauważyć, że najnowsza edycja korzystnie prezentuje się na
tle początkowych wydań tego cyklu, które ukazały się na rynku jeszcze
w okresie funkcjonowania cenzury. W nowych warunkach, kiedy ten
pozamerytoryczny i uciążliwy element został wyeliminowany, autorzy
mogli zawrzeć w nim w sposób nieskrępowany wszystkie zasoby posiadanej wiedzy, zaś faktów i wydarzeń nie musieli traktować w sposób
instrumentalny i koniunkturalny, uzależniony od aktualnej ideologii czy
poprawności politycznej. Uzyskaną dzięki temu swobodę i wolność twórczą ograniczał jedynie dostęp do materiałów źródłowych, szczegółowa
znajomość problematyki i reguły zastosowania warsztatu naukowego, co
w sumie zaowocowało wielowymiarowym i wielobarwnym zarysowaniem
historii opisywanego obszaru, a jednocześnie pozwoliło to uniknąć stereotypowego potraktowania dziejów.
Zawarte w części opisowej opinie dotyczące pogmatwanych losów
dziejów tej gminy są wyważone i nie powinny budzić kontrowersji nawet
w najszerszym i krytycznym gronie czytelników. Dla powstania dzieła
i zapewnienia mu należytego poziomu merytorycznego pomocna okazała
się pozaźródłowa wiedza autorów wykazujących dobrą znajomość lokalnego środowiska, co zaowocowało łatwiejszym dostępem do materiałów
ikonograficznych i relacji. Pozwoliło to na głębsze i bardziej wnikliwe
poznanie miejscowych uwarunkowań, dzięki czemu treści i opisy zawarte
w publikacji stały się bardziej interesujące, zrozumiałe, przemawiają autentyzmem i przez to dodatkowo potwierdzają profesjonalizm twórców.
Ponadto w ocenie dzieł na szczególną uwagę zasługuje zarówno jego wieloaspektowość, jak i osiągnięta komplementarność ujęcia w traktowaniu
historii miejscowości gminy Ulhówek. Stąd też należałoby życzyć zarówno
autorom, jak i czytelnikom kolejnych edycji podejmujących zagadnienie
dziejów Zamojszczyzny, by kontynuując je, wzorowali się na formule
i poziomie problematyki zaprezentowanej w opiniowanej pozycji
Mocną stroną edycji jest także fakt, że wypełnia ona dotychczasowe
„białe plamy” w historii tego terenu, dostarczając o nim udokumentowanej wiedzy w całym opisywanym okresie. Na plus dla opracowania
przemawia również nie tylko jego interesująca koncepcja strukturalna oraz
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metodologiczna, ale i zastosowany w niej język, zrozumiały w odbiorze
nawet dla laików, co zapewne poszerzy krąg czytelników zainteresowanych tą pozycją. Można też sądzić, że nowo powstała publikacja to po
części ziszczenie marzeń, oczekiwań oraz ambicji nie tylko władz gminy
Ulhówek, ale i miejscowego społeczeństwa, które otrzymało wiarygodny
podręcznik lokalnej historii ukazujący wyczerpująco zarówno dzieje tego
terenu, jak i poszczególnych miejscowości. Jest to wiedza uporządkowana,
usystematyzowana i zgodna z prawidłami chronologii, przypominająca
nie tylko fakty i wydarzenia, ale i znaczące postacie ludzi, którzy wnieśli pozytywny wkład w historię i rozwój gminy. Formułując całościową
ocenę nowo wydanego opracowania, należy z uznaniem podkreślić, że
charakteryzuje się ono wysokimi wartościami poznawczo-edukacyjnymi
i promocyjnymi. Dzięki temu, obok kształtowania pozytywnego wizerunku
gminy na zewnątrz, edycja ta przez zawarty w niej bogaty materiał faktograficzny może być z powodzeniem wykorzystana w praktyce szkolnej
w realizacji ścieżki regionalnej w ramach programu nauczania historii.
Spośród uchybień występujących w opracowaniu należy wymienić pewne
niedostatki korekty – nieliczne tzw. literówki oraz wadliwy opis ryc. 134
na s. 137. Fotografia ta nie przedstawia uczestników walk pod Rzeczycą,
lecz jest to pozowane zdjęcie żołnierzy Drużyny Wschodniej wykonane
w Puszczy Solskiej w maju 1944 r. Potwierdza to autentyczne świadectwo
autora fotografii, Stanisława Minora, na odwrocie oryginału. W rozmowie
i złożonej relacji oświadczył, że nigdy nie ryzykował życiem dla wykonania zdjęcia w warunkach bojowych. Wymienione uchybienia, trudne do
uniknięcia w tak obszernym opracowaniu, są nieistotne i w niczym nie
umniejszają wartości publikacji.
Podsumowując nowo wydaną pozycję, która ma charakter naukowy,
należy podkreślić, że popularyzuje ona wiedzę historyczną na wysokim
poziomie merytorycznym. Jest dobrze przygotowana od strony redakcyjnej
i edytorskiej, a na uznanie zasługuje jej estetyka – szata graficzna nawiązująca do formuły zastosowanej we wcześniej wydanych pracach z tej serii,
dotyczących innych miejscowości Zamojszczyzny. Można mieć pewność,
że opracowanie to, obejmujące swą tematyką całokształt życia i działalności zamieszkałej tu ludności na przestrzeni wieków oraz przywracające
życiu nieznane i zapomniane elementy historii, spotka się z życzliwym
przyjęciem nie tylko mieszkańców gminy Ulhówek, ale i wielu innych
czytelników. Być może skłoni ich także do pogłębionej refleksji i dyskusji
w gronie zainteresowanych oraz do podjęcia dalszych poszukiwań i badań.
Wojciech Dziedzic
(Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera)
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Tomasz Żeleźny, Lubycza Królewska i okolice – podróż sentymentalna,
Lubycza Królewska 2015, ss. 100
W ostatnich latach obserwujemy wzrost
zainteresowania starą fotografią. Materiały
zdjęciowe z różnych okresów dziejowych
publikowane są w wydawnictwach historycznych, regionalnych, albumach, przewodnikach turystyczno-krajoznawczych,
lokalnej i ogólnopolskiej prasie, na stronach
internetowych o różnej tematyce, portalach społecznościowych itp. Utrwaleni
w kadrach ludzie, a także obiekty kultury materialnej widziane w obiektywie
aparatu dokumentują różne wydarzenia
z przeszłości. Fotografie takie pełnią funkcję
informatywną i retrospektywną. Dzięki
nim można przenieść się w minione czasy i wydarzenia, w których uczestniczyła
miejscowa społeczność. Stare zdjęcia mogą
mieć duże znaczenie w badaniach historycznych i regionalnych. Nierzadko
bowiem przedstawiają ludzi, architekturę sakralną lub świecką, której bądź
już dzisiaj nie ma, bądź też została w znacznym stopniu przebudowana.
Fotografie takie traktowane są często jako pamiątki minionej epoki. Poza ich
doniosłą rolą w badaniach naukowych są również świadectwem, a nawet
historycznym testamentem, który zapisała ówczesna społeczność zamieszkująca dane terytorium. Dawny klimat minionych czasów jest powodem
do wspomnień, wzruszeń czy też sentymentalnej podróży w przeszłość.
W nurt tych badań wpisuje się po części publikacja Tomasza Żeleźnego
zatytułowana Lubycza Królewska i okolice – podróż sentymentalna. Jej autor –
lubyczanin, wieloletni dziennikarz i fotografik – dokonał próby pokazania
swojej „małej ojczyzny” przez pryzmat starych fotografii nie tak odległego
zresztą życia mieszkańców kilku miejscowości gminy Lubycza Królewska.
Zdjęcia przedstawiają zarówno osoby, które już odeszły, jak i te uczestniczące w życiu społecznym po dzień dzisiejszy. Jak pisze autor, jest to
„historia śmieszna i straszna, trywialna i wzniosła – jak życie” (s. 3). Na
potrzeby wydawnictwa albumowego autor wykorzystał zdjęcia z kronik
szkolnych nieistniejących już placówek oświatowych: Zespołu Szkół nr 6
w Lubyczy Królewskiej, Szkoły Podstawowej w Hrebennem. W publikacji
znalazły się również materiały zdjęciowe z kroniki klubu sportowego GLKS
Granica Lubycza Królewska oraz z Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej.
Ostatnią grupę fotografii stanowią prywatne archiwa Andrzeja Bożyka,
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Mieczysława Hawryły, Zbigniewa Kawałki, Adama Krzyszychy, Jadwigi
Podolak, Franciszki Pizun, Stanisława Watraka, Piotra Wojciechowskiego,
Stanisławy Wołoszyn i Bronisławy Żeleźnej. W sumie daje to zróżnicowany
zbiór zarówno pod względem tematycznym, jak i czasowym. Biorąc pod
uwagę czas wykonania tych zdjęć, można zauważyć, iż zdecydowana ich
większość powstawała w latach powojennych aż do przemian ustrojowych,
które miały miejsce w Polsce w 1989 roku. Są jednak i pewne wyjątki
w postaci fotografii przedstawiających ludzi bądź wydarzenia z czasów
późniejszych. Przykładem mogą być zdjęcia kolorowe dokumentujące
wydarzenia z życia lubyckiej szkoły średniej (s. 76–77).
Żałować należy, że w publikacji zabrakło szczególnie cennych fotografii
z czasów przedwojennych oraz samej II wojny światowej. Wiele z nich
zdeponowanych jest w archiwach Polski i innych krajów. Ich pozyskanie
wymaga jednak szczegółowych kwerend archiwalnych, a także nierzadko
sporego nakładu finansowego. Autor albumu ma zresztą tego świadomość,
pisząc np. o zdjęciach w Instytucie Pamięci Męczenników i Bohaterów
Holocaustu Yad Vashem. Listę podobnych instytucji, w których znajdują
się stare zdjęcia, można by znacznie poszerzyć. Stare fotografie kolekcjonują też regionaliści, historycy itp. Wiele z tych zdjęć udostępnianych jest
w Internecie. Niestety, w tym przypadku nie zawsze działania te funkcjonują w trybie prawnym.
Publikacja albumowa Tomasz Żeleźnego nie ma spisu treści. Mimo tego
braku pod względem kompozycyjnym można w niej wyodrębnić kilka
części. W słowie wstępnym autor przedstawia cele, jakie przyświecały mu
w wydaniu tej książki. Jak zaznacza, nie jest to publikacja historyczna. „To
jedynie próba pokazania życia mieszkańców gminy Lubycza Królewska.
Taka podróż sentymentalna w lata minione, dziś nie tak znowu odległe”
(s. 3). W części tej podkreśla również, iż nie jest to historia PRL-u, chociaż
opowieść ta kończy się na latach dziewięćdziesiątych minionego stulecia.
Druga część publikacji poświęcona jest lubyckim legendom oraz historii
terenu. Autor przedstawia jedno z podań funkcjonujących w przekazach
ludowych – podanie o królu Władysławie Jagielle, który zabłądził w okolicznych borach. W odróżnieniu od zamieszczonej w innych wydawnictwach
regionalnych legendy dodaje tutaj motyw lubczyku, którym miała leczyć
schorowanego króla piękna białogłowa. W obieg powszechnie znanego
podania wszedł w tym przypadku wątek ziołoleczniczy. Nie dziwi ten
fakt, zważywszy na uwagę, że mama autora książki jest emerytowaną
nauczycielką historii oraz jedną z członkiń i założycielek Koła Gospodyń
Wiejskich Lubczyk. Ziele to w pewnym momencie miało stać się produktem
turystycznym gminy Lubycza Królewska. Konsekwencją takich działań jest
m.in. włączenie do legendy lubczyku, a nawet niesłuszne wywodzenie
gminnej miejscowości od tej rośliny.
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Kolejne części książki i zawarte w nich fotografie oraz archiwalne materiały prasowe dokumentują powstanie Państwowego Ośrodka
Maszynowego w Lubyczy Królewskiej, Międzyzakładowego Ludowego
Klubu Sportowego Granica Lubycza Królewska, lubyckiej szkoły, kościoła,
nieistniejącego Zespołu Szkół nr 6 oraz życia codziennego mieszkańców
Machnowa Nowego i Hrebennego. W przypadku tych dwóch ostatnich
miejscowości szczególnie wyeksponowane jest życie i działalność dwóch
placówek oświatowych. Podyktowane jest to zapewne tym, że autor korzystał z podobnego źródła, tj. kronik szkolnych. W publikacji pojawiają
się też wątki związane z Urzędem Gminy w Lubyczy Królewskiej i jego
pracownikami oraz granicą państwową między Polską a ZSRR (dziś przejście graniczne Hrebenne–Rawa Ruska).
Publikacja napisana jest poprawnym językiem. Dominuje styl publicystyczny, czasem potoczny, gawędziarski, bardzo rzadko naukowy.
Książka nie jest jednak wolna od uchybień. Są wśród nich zarówno błędy
rzeczowe (Mieszkowi zamiast Miczce na s. 6, błędny podział Lubyczy
Królewskiej na dzielnice na s. 11, Waissa zamiast Weissa na s. 15), ortograficzne (lat 60. tych zamiast lat 60. na s. 11), interpunkcyjne (s. 3, 6, 70),
językowo-stylistyczne, redakcyjne (różnego typu na s. 5, 41, 43, 75, 77), jak
i typowe literówki (paterze zamiast pasterze na s. 5, Sobiesi zamiast Sobieski
na s. 9, Luzek zamiast Łużek na s. 9 itp.). Szczególnie tych ostatnich jest
stanowczo za dużo jak na książkę o stu stronach. Piszący te słowa odnotowuje je nie po to, aby wytknąć autorowi te niedociągnięcia, ale raczej
w celu uniknięcia błędów w kolejnym wydaniu publikacji albumowej.
Publikacja wymaga drobiazgowej korekty, w niektórych zaś sytuacjach
konsultacji historycznej. Pewną niekonsekwencją są też podpisy pod zdjęciami. Autor bowiem nie zawsze informuje, jakie osoby bądź wydarzenia
przedstawiane są na fotografiach. Tomasz Żeleźny najprawdopodobniej
świadomie zrezygnował z umieszczenia twórców fotografii bądź też osób
lub instytucji, które udostępniły mu zdjęcia. W sposób bardzo ogólny informuje o tym jedynie na jednej ze stron tytułowych. Skład publikacji oraz
konwencja umieszczania wielu fotografii wpisuje się po części w charakter
obrazkowego komiksu. Świadczy o tym m.in. duża dowolność i swoboda
w umieszczaniu zdjęć na kartach poszczególnych stron książki. Być może
jest to jeden ze świadomych zabiegów pomysłodawcy książki. Inny, który
warto w tymi miejscu zauważyć, to krój czcionki, nieco trącący myszką,
a stylizowany na dawną maszynę do pisania.
Niewątpliwą zaletą publikacji jest zebranie zróżnicowanych pod
względem tematycznym fotografii oraz historycznych materiałów gazetowych i kronikarskich udostępnionych w formie skanów zdjęciowych.
W tym celu po pozycję tę mogą sięgnąć zarówno badacze-regionaliści,
jak i osoby bezpośrednio zainteresowane treścią książki oraz zamieszczo-
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nymi w niej fotografiami. Jak pisała niegdyś amerykańska pisarka Susan
Sontag, wszystkie zdjęcia to swoiste memento mori, a ich kolekcjonowanie
to zbieranie całego świata w postaci utrwalonych kadrów pamięci. Są one
faktem świadczącym o nieustannie przemijającym czasie, nieuniknionych
zmianach, a także postępującym procesie starzenia. W tej mierze zadanie,
jakie sobie postawił autor tej publikacji albumowej, należy uznać za częściowo zrealizowane.
Mariusz Koper
(Katedra Języka Polskiego, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
*
Ks. Edward Koperwas, Chłopak z Roztocza, Świętajno 2015, ss. 363
Ks. Edward Koperwas urodził się
w 1937 r. w kolonii Wieprzowe Jezioro.
Po ukończeniu szkoły podstawowej naukę kontynuował w Niższym Seminarium
Duchownym w Lublinie, gdzie w 1956 r.
uzyskał świadectwo dojrzałości. Jednocześnie ukończył kurs katechetyczny i przez
następny rok uczyl religii w szkołach na
terenie rodzimej parafii Zwiastowania
Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie
Lubelskim. W roku 1958 wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Olsztynie, gdzie 13 czerwca 1965 r. w Katedrze
Olsztyńskiej z rąk pochodzącego z Lubelskiego biskupa Tomasza Wilczyńskiego1
otrzymał święcenia kapłańskie. Odtąd cały
czas związany był z Warmią. Pracę duszpasterską rozpoczął w Reszlu,
jako wikariusz parafii św. Piotra i Pawła. Od 1968 r. przez 44 lata był wikariuszem, a następnie proboszczem parafii św. Andrzeja Boboli w Świętajnie. Po ukończeniu 75. roku życia z dniem 30 czerwca 2012 r. przestał
pełnić funkcję proboszcza. Władze gminy na prośbę parafian w dowód
Tomasz Wilczyński, ur. 18 września 1903 r. w Parczewie. Po ukończeniu gimnazjum
wstąpił do seminarium duchownego w Lublinie i skierowano go na studia do Rzymu. 1 sierpnia 1926 r. w Lublinie przyjął święcenia kapłańskie. Do wojny pracował w seminarium. Po
wybuchu II wojny światowej objął parafię w Bełżycach. 12 czerwca 1952 r. został mianowany
biskupem pomocniczym diecezji lubelskiej. Dekretem prymasa Polski z 1 grudnia 1956 r. został
mianowany ordynariuszem diecezji warmińskiej. Zmarł 5 sierpnia 1965 r. w Olsztynie.
1

358

Recenzje

Rocznik Tomaszowski 5

wdzięczności za długoletnią posługę zapewniły mu mieszkanie, w którym
do dzisiaj wiedzie życie emeryta.
W roku 2012 po wielu namowach zdecydował się, aby spisać wspomnienia, które w brudnopisie liczyły 5 stukartkowych zeszytów. Zredagowane
zostały i wydane w formie książkowej w 50. rocznicę święceń kapłańskich.
Książka jest swoistą autobiografią, a pierwszy, ale znaczący jej fragment
dotyczy ziemi tomaszowskiej. W dalszej części przedstawiona jest sylwetka
księdza z Wieprzowa, który już ponad pół wieku związany jest z Kościołem
na Warmii. Już we wstępie autor napisał:
Moje rodzinne strony to wspaniałe pagórki oraz doliny, urwiste zbocza, tryskające źródełka. Gdy tak rozmyślałem o pięknie tego cudownego terenu, przyszła mi do głowy myśl,
że memu pisaniu dam tytuł Chłopak z Roztocza2.

Tomaszowskie opuścił bardzo wcześnie, po skończeniu szkoły podstawowej, jednak jeśli tylko ma możliwość, powraca na ukochane Roztocze,
zachwycony pod każdym względem jego wyjątkowością. Niezmiernie
fascynuje go swym krajobrazem, przyrodą i zabytkami. Wsie i przysiółki
są wspaniale wkomponowane w krajobraz, na który składają się wąskie
pasma pól ciągnące się wzdłuż łagodnie pofałdowanych wzniesień. To
wszystko sprawia, że kilka razy do roku tu przyjeżdża, nawet teraz, gdy
podeszły wiek i nie najlepszy stan zdrowia nie pozwalają mu na tak dalekie wyjazdy.
Ksiądz Edward Koperwas napisał wspomnienia liczące blisko 400 stron.
Książka składa się z 5 rozdziałów, będących niejako kolejnymi etapami jego
życia. Rozpoczyna od dzieciństwa, które przypada na trudny czas wojny
i jeszcze trudniejszy okres powojenny. Drugi rozdział to Droga do kapłaństwa, prowadząca przez lubelski „Biskupiak”, który w 1949 r. przyjmuje
tytuł Niższego Seminarium Duchownego. Okres nauki przypada na czas,
gdy nauczycieli i uczniów dotykały liczne represje i szykany władz komunistycznych. Skutkiem tego było m.in. odebranie przywileju wydawania
świadectw maturalnych3. Zanim wstępuje do olsztyńskiego seminarium,
przez rok jest nauczycielem religii. Święceń kapłańskich bp Wilczyński
udzielił mu 13 czerwca 1965 r. w Katedrze Olsztyńskiej. Trzy kolejne
rozdziały przedstawiają ponad 50-letnią drogę księdza pełniącego posługę na styku Warmii i Mazur. Całość pracy wieńczy zakończenie, gdzie
autor podsumowuje dorobek własnego życia, kreśląc sukcesy, które stały
się jego udziałem, ale także nie ucieka od niepowodzeń, które mu towarzyszyły. Stawia im czoło, niczego nie chowając pod dywan (jak choćby
chwile zwątpienia, które miał w seminarium czy trudne relacje z innymi
duchownymi w czasie pracy duszpasterskiej).
E. K o p e r w a s, Chłopak z Roztocza, Świętajno 2015, s. 13.
Szkołę w tym okresie opisuje uczęszczający do niej pochodzący z Siemierza Marian
Krupa. Zob. więcej: Pamiętniki nowego pokolenia chłopów polskich, t. 3, Warszawa 1997, s. 96–99.
2
3
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Czytelnika ziemi tomaszowskiej najbardziej będą interesować dwa
pierwsze rozdziały, bezpośrednio odnoszące się do Roztocza, z którym
autor cały czas się utożsamia, nie zapominając, skąd pochodzą jego korzenie. Utożsamia się do tego stopnia, że jego życzeniem jest, gdy już znajdzie się po tamtej, stronie spocząć obok swoich rodziców na Cmentarzu
Komunalnym w Tomaszowie Lubelskim.
W pierwszym rozdziale opisuje dzieciństwo, bogato przeplatane losami rodziny ze strony mamy (ród Hassów z Polesia k. Majdanu Górnego
i Łaszczówki) i ojca (Koperwasowie, wywodzący się z położonej wśród
lasów wsi Zielone, którzy w początkach XX w. osiedlili się w folwarku
ordynackim w Wieprzowie). Z wielką pieczołowitością charakteryzuje
skomplikowane losy rodziny swojej mamy. Z trzech jej braci Józef w 1913 r.
wyemigrował za chlebem do USA, gdzie już pozostał na stałe. Drugi,
Władysław, w czasie II wojny światowej z uwagi na niemiecko brzmiące
nazwisko zgłosił się do hitlerowskiego wojska. Natomiast najmłodszy,
Andrzej, stateczny, poważny, oszczędny, nigdy niemający czasu, nie ruszając się z rodzinnej Łaszczówki dożył blisko 100 lat. Nie mniej ciekawa
jest rodzina po mieczu. Jego dziadkowie, Mikołaj i Agata z Furniaków
małżonkowie Koperwasowie, mieli pięcioro dzieci. Wszyscy na początku
XX w., mając niewielkie gospodarstwo, aby przeżyć, musieli znaleźć zajęcie
poza rolnictwem. Praca była tylko w folwarkach, dlatego przenieśli się do
Wieprzowa. Zostali fornalami w niewielkim majątku ziemskim formalnie
należącym do Ordynacji Zamojskiej, a dzierżawionym przez Halinę i Feliksa
Frąckiewiczów. W czasie I wojny światowej zmuszeni zostali do wyjazdu
do dóbr ordynackich na Wileńszczyźnie. Niestety tam jego babcia Agata
zaraziła się cholerą i zmarła. Pozostali członkowie rodziny szczęśliwie
wrócili do Wieprzowa. Pozycja rodziny Koperwasów w folwarku była
bardzo mocna, pełnili najważniejsze funkcje. Bez wyjątku każdy z fornali
musiał się liczyć z ich zdaniem. Najwyżej stojącym w tej hierarchii i zaufanym dziedzica był Wojciech Koperwas. Najbardziej wykształcony i przede
wszystkim przedsiębiorczy, dlatego po wojnie, mimo że mieszkał nadal
w Wieprzowym Jeziorze to prowadzeniem gospodarstwa zajmowała się
żona, a on pracował w Nadleśnictwie4. W roku 1930 majątek rozparcelowano, nadając fornalom 4,5 ha działki i tworząc w ten sposób dolną i górną
kolonię Wieprzowe Jezioro. Wśród nabywców znalazła się cała 5-osobowa
rodzina Koperwasów. Wszyscy otrzymali swój kawałek ziemi5. Różnie poW 1920 r. w folwarku Wieprzowe Jezioro mieszkało 20 rodzin fornali, w tym 14 ordynariuszy i 6 komorników. Zob. więcej: Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Ordynacja
Zamojska, sygn. 7325 (folwark Wieprzowe Jezioro), s. 21.
5
Folwark w Wieprzowym Jeziorze rozparcelowano w 1930 r. 27 fornali pochodzących
z folwarków ordynackich: Wieprzowe Jezioro, Majdan Górny i Szopowe otrzymało łącznie
121,6 ha ziemi z terminem spłaty wynoszącym 35 lat. Pozostała część została rozparcelowana
przez 20 miejscowych gospodarzy. Wzorcowe gospodarstwo stworzył dotychczasowy dzier4
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toczyły się ich losy, najtragiczniej los obszedł się z rodziną wspomnianego
Wojciecha, on sam zmarł w męczarniach dwa lata po zakończeniu wojny.
Kilka lat później u wylotu z Tomaszowa samochód ciężarowy śmiertelnie
potrącił jego żonę Janinę i syna Władysława.
Autor odkrywa zawiłości powojenne, które doprowadziły do zabójstwa jego brata Jana zastrzelonego 11 sierpnia 1945 r. w Maziarni. Wysoce
prawdopodobne jest to, że jego śmierć miała związek z latami okupacji.
W czasie wojny był w akowskiej partyzantce. W tym czasie zbrodnicza
kula dosięgła także jego dowódcę Józefa Gaja ps. Bomba.
W drugim rozdziale kreśli swoją drogę do kapłaństwa rozpoczętą 3-letnią
edukacją w Niższym Seminarium Duchownym w Lublinie, gdzie przeżył
zryw października 1956 r. Będąc maturzystą, uczestniczył w wiecu w miasteczku studenckim za KUL-em, gdzie każdy z całego serca śpiewał „Boże,
coś Polskę, spraw, aby nasza Ojczyzna stała się wolna”. Tym powiewem
wolności wszyscy szybko się zachłysnęli, wówczas ostatecznie dojrzało
w nim pragnienie, aby zostać księdzem. Zanim wstąpił do seminarium
w Olsztynie, 1 września 1957 r. przez rok uczył katechezy. Proboszcz ks.
Stanisław Krynicki przydzielił mu 4 szkoły (Wieprzów, Szarowola, Sabaudia
i Żyłka). Na kartach książki możemy przeczytać:
[…] nauczanie religii wtedy miało charakter czysto misyjny ze względu na odległości do
każdej ze szkół. Z Wieprzowa do Szarowoli to 8 km (w tym 6 km przez las). Do Żyłki 16 km
i aby się tam dostać to najpierw 4 km pieszo, następnie 9 km autobusem i 3 km pieszo6.

Późniejszy ksiądz Koperwas był aktywnym uczestnikiem budowy kaplicy w rodzinnej wsi Wieprzów, która powstawała wbrew woli władzy.
Mieszkańcy wsi pod przewodnictwem Stefana Lechmana wykazali się
wielką odwagą i determinacją w dążeniu do celu. Budowano nocą, w dzień
przyjeżdżali z Tomaszowa urzędnicy, którzy sznurkami oznaczali, ile zostało już zbudowane i zakazywali prowadzenia dalszych prac. Specjalnie
się tym nie zrażano i budowano dalej. Po zakończeniu budowy sznurki
wisiały jeszcze dość długo jako świadek komunistycznej głupoty. Gdy
w ciągu jednej nocy postawiono dach, rankiem przyjechał sekretarz partii,
który oglądając kaplicę, powiedział do Stefana Lechmana: „Zwyciężyliście,
to kończcie swoje dzieło”7.
żawca F. Frąckiewicz, kupując od Ordynacji 60,3 ha ziemi. Pomimo to że Koperwasowie mieli
już własne gospodarstwa nadal pracowali w folwarku. Zob. więcej: APL, Ordynacja Zamojska,
sygn. 17568, brak strony.
6
E. K o p e r w a s, Chłopak z Roztocza, s. 106.
7
Stefan Lechman zmarł 20 czerwca, dwie godziny przed pierwszą prymicyjną mszą
ks. Koperwasa w wieprzowskim kościele. „Podczas kazania w Wieprzowie ks. prałat S. Wrzołek
wymienił aktywnych mieszkańców wsi. Między innymi wspomniał o radnym S. Lechmanie,
który wiele wysiłku włożył w budowę kaplicy, gdy Kościół był prześladowany. Miał on wtedy
80 lat. Złożyło się tak, że na tę uroczystość znalazł się w szpitalu, prałatowi Wrzołkowi wypowiedziało się, że zmarł. I choć za to przepraszał, że tak mu się powiedziało, to jednak była
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Ksiądz E. Koperwas święcenia kapłańskie przyjął w połowie lat sześćdziesiątych XX w., gdy o odwilży października 1956 r. dawno już zapomniano. Komuna szalała i kombinowała, co by tu jeszcze wymyśleć, aby
utrudnić działania Kościołowi, szukając nawet banalnych spraw. Dotknęło
to także autora książki. Diakoni po święceniach kapłańskich mieli w zwyczaju rozdawać obrazki prymicyjne. Autor 5 tys. sztuk otrzymał od wujka
z USA. Niestety paczka została zatrzymana przez urząd celny w Warszawie.
Zainteresowanego poinformowano, że obrazki zostaną pocięte, na co ten
nie chciał się zgodzić i wystosował pismo z prośbą o odesłanie paczki do
Ameryki, bo inaczej wujek, aktywny działacz Polonii w Chicago, będzie
dochodził, co się z nimi stało. Urzędnicy nie bardzo wiedzieli, co mają
z tą sprawą zrobić i ostatecznie całą paczkę z obrazkami przesłali do
Seminarium w Olsztynie. Po święceniach ks. Koperwas otrzymał przydział
do parafii w Reszlu. Całe swoje kapłaństwo związał z diecezją warmińską.
Po II wojnie światowej na tych terenach nastąpiła nie tylko zmiana struktury
narodowościowej, ale i wyznaniowej. Osiedliła się tutaj ludność z Wołynia
i Wileńszczyzny. W wyniku Akcji „Wisła” przesiedlono tam blisko 60 tys.
Ukraińców. Szczególnie pierwsze lata kapłaństwa ks. Edwarda Koperwasa
to czas napiętych stosunków państwo–Kościół, przejawiających się w utrudnieniach w budownictwie sakralnym, wspieraniem przez władzę księży
należących do Zrzeszenia Katolików „Caritas”. Ksiądz E. Koperwas zawsze
był wierny ślubowaniu, jakie złożył bp. Wilczyńskiemu w dniu święceń:
„Będę posłuszny Tobie i Twoim następcom”, chociaż wcale niemała grupa
księży podporządkowywała się władzy, co możemy przeczytać na kartach
książki. Instrumentem nacisku na Kościół był wprowadzony w 1962 r.
przez Ministerstwo Finansów wymóg prowadzenia ksiąg inwentarzowych,
gdzie wpisywano cały majątek ruchomy i nieruchomy. W ten sposób
władze chciały przez dokładną rejestrację mienia kościelnego usprawnić
egzekucję ciągle rosnących zaległości podatkowych. Ksiądz Koperwas
należy do kapłanów, którzy swą posługę pełnili nieugięcie, nie godząc się
na choćby niewielkie odstępstwo od wyznawanych zasad. W zakończeniu
książki napisał:
Moje wspomnienia o władzy są takie, że niewiele miałem z nią do czynienia. Traktowałem ją zawsze w jednakowy sposób. Nigdy nie walczyłem z władzą, ani przeciw człowiekowi
sprawującemu władzę, ale stawałem w obronie za każdym człowiekiem, a zwłaszcza za tymi,
którzy byli bezbronni. Broniłem dzieci i młodzież w ich prawie do korzystania z wolności
wyznania i uczestniczenia w nauczaniu religii. Tu były problemy i nadużycia władzy, która
patrzyła oczami, żeby jak najwięcej mieć, dlatego urywało się nieprawnie lekcje religii. To był
mój największy problem przez długie lata. Ale cóż, w ciągu mej bytności w parafii władza kilkanaście razy się zmieniała, a ja trwałem nieugięcie do końca mego biegu w parafii Świętajno8.
to prawda. Uczestniczyłem w jego pogrzebie, który był moją pierwszą mszą pogrzebową”,
tamże, s. 131.
8
Tamże, s. 352.
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Podobnie jak prymas J. Glemp wyznaje zasadę, że nigdy nie można
walczyć z człowiekiem, a o człowieka. Z domu rodzinnego wyniósł umiłowanie do ziemi, dlatego po objęciu probostwa prowadził liczące 16 ha
gospodarstwo rolne z licznym inwentarzem żywym i pasieką. Większość
prac wykonywał sam, z czasem nikt się nie dziwił, kiedy widział księdza
jadącego traktorem. Pracował w diecezji, gdzie przeprowadzono akcję zajmowania kościołów poewangelickich stojących bezczynnie na tym terenie.
Uczestniczył w niej aktywnie. Jak napisał:
Było dla mnie dziwne i nieludzkie, aby patrzeć na ulegający zniszczeniu kościół stojący
w środku wsi i na dodatek zamknięty. Ścieżka do kościoła zarosła trawą i krzakami. Taki
obraz można było zobaczyć niemal w każdej większej wiosce, gdy tymczasem jej mieszkańcy
musieli nieraz pokonywać kilka ładnych kilometrów, aby dojść do swego katolickiego kościoła.
Mimo że były to czasy, gdy szalał jeszcze totalitarny komunizm, skrzyknęło się nas czterech
księży i jak z przysłowiową motyką na słońce postanowiło zajmować poewangelickie kościoły9.

Niejednokrotnie wspomnienia księdza odnoszą się do życia Kościoła od
kuchni. Bez ogródek piętnuje naganne zachowania, przyzwyczajenie nijak
mające się do otaczającej rzeczywistości czy preferowanie przez duchownych konformistycznego stylu życia. Raz jeszcze zacytujmy jego słowa:
Zawsze starałem się, aby nie walczyć z człowiekiem, ale wyłącznie o sprawę, która mnie
dotyczyła, jako przedstawiciela Kościoła. Byłem nieustępliwy, ale zawsze zachowywałem
zasadę szacunku dla każdego człowieka. Starałem się postępować zgodnie z zasadą, „jeśli
będziesz szanował każdego człowieka, to oni uszanowani zapłacą ci swoim szacunkiem”. Tak
było mogę powiedzieć przez wszystkie lata mojej działalności duszpasterskiej, a zaznaczam
z pełną odpowiedzialnością, że były to czasy bardzo niespokojne, jeżeli chodzi o działalność
Kościoła. Często stało się na boku i bacznie obserwowało bieg różnych akcji przeciwników.
I tym milczeniem bardzo często odnosiło się zwycięstwo10.

W książce autor pokazuje prosty ludzki wymiar kapłańskiej posługi.
Przedstawia księdza w jego różnorodnym życiu codziennym, takim, jakim
ono jest. Mówiąc najkrócej, jest to książka o prostym wiejskim proboszczu
kochającym przyrodę i przywiązanym do swoich parafian, będącym z nimi
w chwilach radosnych i smutnych.
Książka napisana przez księdza Edwarda Koperwasa w 50-lecie kapłaństwa jest ciekawą lekturą, pomimo to że w dużej mierze opisuje
wydarzenia dziejące się blisko 500 km od ziemi tomaszowskiej. Ksiądz
Koperwas należy do postaci nietuzinkowych, dlatego dobrze się stało, że
zdecydował się na napisanie wspomnień. Znajduje się w niej kilkanaście
fotografii dokumentujących życie księdza i jego rodziny. Do unikatowych
należą nie tylko fotografie rodzinne z okresu międzywojennego, ale i te
z mszy prymicyjnej w kaplicy w Wieprzowie, z przyjęcia po święceniach
w rodzinnym domu. Prawdziwym rarytasem jest jednak zdjęcie jego brata
9
10

Tamże, s. 216.
Tamże, s. 156.
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Jan Koperwas (brat księdza) jako woźnica u Feliksa Frąckiewicza w Wieprzowym
Jeziorze w okresie okupacji. (Źródło: E. Koperwas, Chłopak z Roztocza…, s. 64)

Jana z ostatnim właścicielem folwarku Feliksem Frąckiewiczem. Jest to jak
na razie jedyne zdjęcie z postacią wieprzowskiego dziedzica, które ujrzało
światło dzienne.
Oddając czytelnikom do rąk swoją książkę, ks. Koperwas żywi nadzieję, że może zachęci czytelników do lepszego zapoznania się z życiem
księdza, a przez to pozwoli lepiej zrozumieć Kościół. Zagłębiając się w jej
lekturę, ma się wrażenie, że pozwala nie tylko prawdziwie spojrzeć na
księdza, ale jest rodzajem współczesnej kultury alergicznie reagującej na
kapłana, nie szanującej takich wartości, jak choćby wierność powołaniu,
i sprzeciwiającej się ludzkiej pamięci, w której zazwyczaj zapisane jest
doświadczenie spotkania z księdzem w różnych momentach życia, na tyle
ważne, by uznać je za znaczące dla własnej historii.
21 czerwca 2015 r. w Wieprzowie odbył się jubileusz 50-lecia kapłaństwa
ks. E. Koperwasa. Dostojny jubilat przybył w towarzystwie ks. bp. seniora
Jana Śrutwy, wieloletnich proboszczów w Podhorcach – ks. Eugeniusza
Tatarczaka i Krasnobrodzie – ks. Romana Marszalca oraz miejscowego
proboszcza ks. Czesław Grzyba. Homilii przewodniczył i kazanie wygłosił
ksiądz biskup, który nawiązał do jubilata, wręczając mu wspólne zdjęcie
sprzed tomaszowskiego Sanktuarium zrobione zaraz po jego święceniach 50 lat temu. Mówił o tym, że ksiądz Edward miał z kogo czerpać
wzorce w swej kapłańskiej posłudze, przywołując kapłanów pracujących
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Kaplica św. Józefa w Wieprzowie. Od lewej ks. E. Koperwas,
ks. bp J. Śrutwa i ks. C. Grzyb (Źródło: zbiory autora)

Przejażdżka po rodzinnej wsi w towarzystwie bp. seniora J. Śrutwy
(Źródło: zbiory autora)
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w Tomaszowie11. Po nabożeństwie były życzenia od uczniów szkoły podstawowej, rodziny i kolegów ze szkolnej ławy – Romana Piskorowskiego
i Czesława Gromy, te ostatnie niewątpliwie zaskoczyły jubilata.
Dziękując, ks. Koperwas przywołał swoje lata kapłaństwa, radował się
tym, że jeden z jubileuszy może obchodzić w Wieprzowie. Wspomniał,
że na mszę prymicyjną został przywieziony końmi z Tomaszowa i teraz
w dniu jubileuszu też na granicy wsi czekała na niego dorożka. Historia
zatoczyła więc koło, znajdując się po 50 latach w tym samym miejscu.
Mówił, że dzięki swemu siostrzeńcowi (w trzecim pokoleniu) odwiedził
wszystkie bliskie jego sercu miejsca młodości, za co jest bardzo wdzięczny.
W czasie mszy przygrywała gminna orkiestra strażacka, po niej jubilat
w asyście strażaków przy dźwiękach orkiestry strażackiej dorożką udał się
na przejażdżkę po rodzinnej wsi. Właśnie w czasie uroczystości można było
nabyć opisywaną książkę, wiele osób z tego skorzystało, bo szczególnie jej
pierwsza część opisuje wydarzenia bezpośrednio związane z Wieprzowem
i jego najbliższymi okolicami. Niestety nabycie teraz tej pozycji może
nastręczyć pewnych trudności, chyba że ktoś pofatyguje się na Warmię.
Robert Czyż
(Tomaszów Lubelski)

11
Ks. E. Koperwas na kartach książki napisał: „Na swoim obrazku prymicyjnym motto
brzmiało Czego pragnęło moje serce dałeś mi Panie. To moje pragnienie powstało z obserwacji
mało że zacnych, ale wręcz świetnych kapłanów. Bogu niech będą dzięki za to, że pozwolił mi
w swoim młodym życiu poznać i spotkać w mojej parafii świetnych kapłanów, którzy oddawali
swoje życie za wiarę, np. ksiądz Orzeł zginął w Dachau, bo nie zaparł się swojej wiary, albo
ksiądz kanonik Krynicki, który za to, że nie chciał zdjąć łańcuszka z szyi w perfidny sposób
został pobity”, tamże, s. 270.
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K A R T Y

Janusz Adam Frykowski (1964–2015).

Janusz Brodowski
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

JANUSZ ADAM FRYKOWSKI (1964–2015).
WSPOMNIENIE POŚMIERTNE*

26 listopada 2015 r. tomaszowski regionalizm poniósł niepowetowaną
stratę. Tego dnia zmarł przedwcześnie dr Janusz Adam Frykowski – aktywny działacz Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza
Petera, zastępca redaktora naczelnego „Rocznika Tomaszowskiego”, historyk, pedagog, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim.1
Janusz Adam Frykowski urodził
się 25 kwietnia 1964 r. w Tomaszowie Lubelskim. W roku 1979 ukończył
Szkołę Podstawową w Podlodowie,
a w latach 1979–1982 uczył się w Zawodowej Szkole Żeglugi Śródlądowej
we Wrocławiu. W roku 1985 ukończył
Technikum Mechaniczne przy Zespole
Szkół Mechanicznych w Tomaszowie
Lubelskim. Całe swoje życie zawodowe
związał z oświatą, podejmując 1 września
1985 r. pracę na stanowisku nauczyciela
w Szkole Podstawowej w Łaszczowie
(1985–1991, 1992–2000). Uczył także w Zespołach Szkół w Lubyczy Królewskiej
(1991–1992) oraz w Suścu (2000–2001).
W latach 1989–1994 studiował zaocznie
historię na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia
zakończył pracą magisterską Stanisław Żółkiewski wobec Mołdawii. W roku
1998 ukończył Studium Pedagogiczne przy Instytucie Kształcenia Nauczycieli – Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie. W roku 1997 uzyskał
pierwszy, a w 1998 r. drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie
* Podczas pisania wykorzystano materiały udostępnione przez p. Angelikę Jędrzejewską
– córkę śp. Janusza Adama Frykowskiego.
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nauczani historii. W roku 2000 uzyskał stopień nauczyciela mianowanego.
Posiadając odpowiednie kwalifikacje zawodowe, po odbyciu szkolenia dla
kandydatów na egzaminatorów z zakresu przedmiotów humanistycznych
w gimnazjum w maju 2002 r. został wpisany do ewidencji egzaminatorów
okręgowej komisji egzaminacyjnej i jako przedmiotowy egzaminator oceniający prace uczniów klas III gimnazjum w części humanistycznej oceniał
nieprzerwanie do maja 2015 r. W latach 2002–2013 pracował w Wydziale
Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim, w ostatnim okresie tej pracy jako dyrektor wydziału.
W roku 2009 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej na podstawie dysertacji Niegrodowe starostwo
tyszowieckie w latach 1519–1768. Studium społeczno-gospodarcze, napisanej pod
kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Orłowskiego. Prof. dr hab. Ryszard
Szczygieł w recenzji rozprawy doktorskiej stwierdził:
Janusz A. Frykowski obecnie zajął się nieczęsto podejmowaną problematyką historii gospodarczej i społecznej okresu przedrozbiorowego, koncentrując uwagę na dziejach niegrodowego
starostwa tyszowieckiego. Wybrał więc trudny temat, wymagający wielu kwerend archiwalnych oraz znajomości szerokiego kontekstu ówczesnych realiów życia codziennego. W całości
oceniana rozprawa, będąca rezultatem dużego nakładu pracy Autora, wnosi istotny wkład do
zasobu naszej wiedzy o funkcjonowaniu majątków domeny monarszej, a także prowadzonej
tam gospodarki. Zawarty w niej obraz społeczności wiejskiej i miejskiej starostwa tyszowieckiego oraz zajęć tej ludności […] będzie trwałym elementem historiografii tej problematyki.

W roku 2013 Janusz Frykowski wygrał konkurs na dyrektora Zespołu
Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, na którym
to stanowisku pracował do śmierci.
28 stycznia 1984 r. poślubił Barbarę Elżbietę Żabicką. Z tego związku
urodziły się dwie córki: Angelika i Liwia.
Przez całe swoje życie zawodowe systematycznie podnosił kwalifikacje,
kończąc następujące formy doskonalenia zawodowego: kurs kwalifikacyjny w zakresie zarządzania i kierowania oświatą zorganizowany przez
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu, kurs „Awans zawodowy
nauczyciela mianowanego – dokumentowanie dorobku zawodowego”,
kurs kierowników wycieczek szkolnych, studia podyplomowe „Legislacja
samorządowa”, seminarium „Zarządzanie sobą w czasie”, seminarium
„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz ustalenie wartości zamówienia – planowanie”, szkolenie „Prawo zamówień publicznych”, kurs
„Wiedza kluczem awansu i sukcesu zawodowego”, kurs „Język angielski
dla początkujących”, kurs „Szkoła wobec zagrożeń a wspólna płaszczyzna
prowadzenia zajęć w promocji zdrowia fizycznego, psychicznego i społecznego w oparciu o program »Życie i miłość«”, podstawowy kurs udzielania
pierwszej pomocy, kurs przedmiotowo-metodyczny nt. „Wiedza o regionie
w nauczaniu historii”, kurs w zakresie historii najnowszej (1939–1991).
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Pragnąc lepiej pracować na stanowisku dyrektora najstarszej tomaszowskiej szkoły średniej, tylko w ciągu ostatnich dwóch lat pracy wziął
udział w ośmiu szkoleniach: „Ocenianie kształtujące”, „Praca z systemem
informacji oświatowej”, „Nasza wspólna przeszłość – uczniowie adoptują
zabytki”, „Matura z wiedzy o społeczeństwie”, „Sztuka właściwej emisji
głosu w pracy nauczyciela”, „Zasady bezpieczeństwa w sieci komputerowej w kontekście korzystania z e-dziennika”, „Edukacyjna wartość dodana w szkole ponadgimnazjalnej”, „Organizacja egzaminu maturalnego
w szkole”, czterech warsztatach: „Zarządzanie projektami europejskimi
– krok po kroku”, „Metody nauczania i środki dydaktyczne w strukturze lekcji historii”, „Pomiar dydaktyczny w historii”, „Nauczanie historii
i wiedzy o społeczeństwie w zreformowanej szkole” oraz wziął udział
w I Konferencji Naukowo-Metodycznej „Dziedzictwo historyczne i kulturowe Zamojszczyzny oraz jego rola w dydaktyce szkolnej”.
W materiałach, które przygotowywał w związku z ubieganiem się
o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, pisał:
Do największych moich osiągnięć w pracy zawodowej zaliczam uzyskanie tytułu doktora
nauk humanistycznych w zakresie historii nowożytnej Polski. W swojej pracy jako nauczyciel
historii i dyrektor szkoły podejmowałem także różnorodne inicjatywy, które przyczyniły się
do znacznych osiągnięć, do których zaliczam:
1. Powołanie do Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. dra Janusza Petera
w Tomaszowie Lubelskim, gdzie pełnię funkcję wiceprzewodniczącego rady (Uchwała Nr
176/2012 Zarządu Powiatu w Tomaszowie Lubelskim z 26 kwietnia 2012 r.).
2. Zaproszenie na międzynarodową konferencję naukową „Roztocze: pogranicze–ludzie–
wielokulturowość” (listopad 2013 r.), gdzie miałem wykład nt. Grekokatolicy na Roztoczu. Dzieje
parafii unickiej w Maziłach w XVIII w.
3. Zawarcie 12 listopada 2013 r. umowy o współpracy z Instytutem Historii UMCS
w Lublinie.
4. Zawarcie 5 lutego 2014 r. umowy o współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie.
5. Zawarcie 11 kwietnia 2014 r. umowy o współpracy z Instytutem Kulturoznawstwa
UMCS w Lublinie.
6. Uczestnictwo szkoły w standaryzacji zadań w szkołach ponadgimnazjalnych w ramach
Projektu VII „Budowa banków zadań” (X 2014 r.).
7. Otrzymanie przez Szkołę Certyfikatu „Szkoła Innowacji 2014”.
8. Otrzymanie w październiku 2014 r. Nagrody Starosty Tomaszowskiego za osiągnięcia
dydaktyczno-wychowawcze.
9. Awansowanie do II etapu eliminacji pisemnych XLI Olimpiady Historycznej w Lublinie
(październik 2014 r.) dwóch uczniów z uczonej przeze mnie klasy, Adriana Panasa i Łukasza
Ziobera. Wśród 47 uczniów zakwalifikowanych do etapu ustnego znalazł się Łukasz Ziober.
10. Podpisanie 12 stycznia 2015 roku umowy z Miejską Biblioteką Publiczną im. Tomasza
Zamoyskiego na realizację programu „Tomaszowski udostępniacz historii”.
11. Uzyskanie przez Edytę Krupę I miejsca w Wojewódzkim Konkursie Tłumaczenia
Poezji Obcojęzycznej. Edyta tłumaczyła na język polski wiersz niemieckiego poety Johanna
Wolfganga von Goethe: Andasgoldene Herz.
12. Wyróżnienia solistki szkolnej grupy wokalnej „The one” Izabeli Putkowskiej w finale
XIII Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Anglojęzycznej.
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13. Zdobycie I miejsca w kategorii prac plastycznych przez Michała Nowackiego i wyróżnienia przez Patrycję Portka na Ogólnopolskim konkursie „Żołnierze Wyklęci”.
14. Osiągnięcie przez uczniów szkoły zdawalności matury w 2015 r. na poziomie 97,1%.

Praca nad doktoratem rozbudziła w Januszu A. Frykowskim duszę
naukowca i regionalisty. Podczas kwerend archiwalnych zebrał pokaźny
materiał, który po opracowaniu zaczął publikować w postaci książek
i artykułów naukowych. Jest współautorem i autorem trzech publikacji
zwartych: J. Frykowski, E. Niedźwiedź, J. Niedźwiedź, Dzieje miejscowości
gminy Łaszczów, powiat tomaszowski, Łaszczów–Zamość 2004; J. Frykowski,
E. i J. Niedźwiedź, Dzieje miejscowości gminy Tyszowce powiat tomaszowski,
Tyszowce, Zamość 2008; J. Frykowski, Niegrodowe starostwo tyszowieckie
w latach 1519–1768. Studium społeczno-gospodarcze, Tomaszów Lubelski 2009.
Napisał 50 artykułów (cztery jako współautor) dotyczących historii
naszego regionu, które publikował w czasopismach naukowych, wszystkie
(część została opublikowana już po Jego śmierci) prezentujemy poniżej:
1. Sobieszczańscy w Podlodowie, (napisany wspólnie z córką Liwią), „Zamojski Kwartalnik
Kulturalny” 2008, nr 4 (97).
2. Zarys dziejów oświaty w gminie Łaszczów, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2008, nr 4 (97).
3. Rzemiosło chrześcijańskie w Tyszowcach w XVI–XVIII stuleciu, „Zamojskie Studia i Materiały” 2010, nr 33.
4. Gmina Żydowska w Tyszowcach w XVI–XVIII w., „Kwartalnik Historii Żydów” 2011,
nr 1 (237).
5. Dzieje parafii w Nabrożu w XV–XVIII w., „Roczniki Wydziału Nauk Prawnych i Ekonomicznych KUL” 2011, t. VII, z. 1.
6. Tomaszów Lubelski w latach 1990–2010. Kronika wydarzeń, (napisany wspólnie z J. Brodowskim i T. Zielińskim), [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–
Tomaszów Lubelski 2011, s. 501–527.
7. Parafie prawosławne i unickie w Tyszowcach XVI–XVIII wieku, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2012, t. 10, s. 33–48.
8. Szkody wyrządzone przez jazdę polską w starostwie tyszowieckim w XVII i XVIII wieku,
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. F: Historia, 2012, vol. LXVII, nr 1,
s. 25–34.
9. Parafia unicka w Rachaniach do 1811 roku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. F: Historia, 2012, vol. LXVII, nr 2, s. 7–24.
10. Przestępstwa okazjonalne żydów tyszowieckich w latach 1611–1807 w świetle ksiąg miejskich
i grodzkich., „Kwartalnik Historii Żydów” 2013, nr 4 (248).
11. Z dziejów Diecezji Unickiej w Chełmie. Parafia unicka w Łaszczowie do 1863 r., „Rocznik
Chełmski” 2013, t. 17, s. 53–69.
12. Parafia unicka w Podlodowie w XVII–XVIII wieku, „Rocznik Tomaszowski” 2013, nr 1(2),
s. 33–43.
13. Wydarzenia w mieście i powiecie w latach 2011–2012, (napisany wspólnie z Januszem
Brodowskim i Tomaszem Zielińskim), „Rocznik Tomaszowski” 2013, nr 1(2), s. 279–303.
14. Parafia unicka w Werechaniach, „Rocznik Lubelski” 2013, t. XXXIX, s. 30–47.
15. Dzieje Parafii Gródek w XVII–XVIII wieku, „Nasza Przeszłość” 2013, nr 119, s. 149–175.
16. Parafia unicka w Korhyniach w XVIII wieku, „Rocznik Tomaszowski” 2014, nr 3, s. 45–64.
17. Wydarzenia w mieście i powiecie w 2013 roku, (napisany wspólnie z Januszem Brodowskim
i Tomaszem Zielińskim), „Rocznik Tomaszowski” 2014, nr 3, s. 315–328.
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18. Przypadki i formy przestępstw okazjonalnych mieszczan tyszowieckich w latach 1608–1807,
„Historia i Świat” 2013, nr 2, s. 39–75.
19. Reaktywacja parafii ruskiej w Żernikach w drugiej połowie XVII wieku, „Radzyński Rocznik
Humanistyczny” 2013, t. 11, s. 13–18.
20. Dzieje parafii unickiej w Pienianach, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2014, nr 12,
s. 23–49.
21. Dzieje parafii unickiej w Jarczowie w XVIII wieku, „Nasza Przeszłość” 2014, nr 122, s. 67–85.
22. Dzieje parafii unickiej pw. św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim w świetle osiemnastowiecznych protokołów wizytacji kościelnych, „Rocznik Lubelski” 2014, t. XL, s. 28–41.
23. Dzieje parafii Łaszczów do końca XVIII w., „Roczniki Teologiczne” 2014, t. LXI, z. 4.
24. Duchowni unickiego dekanatu w Tyszowcach w latach 1810–1866. Charakterystyka grupy,
„Wschodni Rocznik Humanistyczny” 2014, t. X, s. 239–269.
25. Z dziejów diecezji unickiej w Chełmie. Parafia unicka pw. Wniebowzięcia NMP (Uspieńskiej)
w Tomaszowie Lub. w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych, „Rocznik Chełmski” 2014,
t. 18, s. 11–27.
26. Dzieje parafii unickiej pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Maziłach w świetle
osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych, „Historia i Świat” 2014, nr 3, s. 135–152.
27. Parafia unicka pw. św. Mikołaja w Muratynie w świetle osiemnastowiecznych wizytacji
kościelnych, „Nasza Przeszłość” 2015, nr 123, s. 197–223.
28. Parafia unicka pw. Praksedy Męczenniczki w Hubinku w świetle XVIII-wiecznych wizytacji
kościelnych, „Rocznik Tomaszowski” 2015, nr 4, s. 67–85.
29. Z dziejów dekanatu tomaszowskiego. Parafia unicka pw. św. Tomasza Apostoła w Majdanie
Sopockim w XVIII i XIX wieku, „Rocznik Bialskopodlaski” 2015, t. 23.
30. Parafia unicka pw. Przemienienia Pańskiego w Nabrożu do 1875 roku, „Rocznik Lubelski”
2015, t. XLI, s. 33–53.
31. Z dziejów parafii unickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łykoszynie w świetle
wizytacji kościelnych, „Kultura – Media – Teologia” 2015, nr 6 (22), s. 96–123.
32. Parafia unicka pw. św. Jerzego Męczennika w Steniatynie w świetle osiemnastowiecznych
wizytacji kościelnych, „Radzyński Rocznik Humanistyczny” 2015, nr 13, s. 41–58.
33. Z dziejów parafii unickiej w Grodysławicach, „Roczniki Teologiczne” 2015, t. LXII, z. 4,
s. 23–68.
34. Parafia unicka pw. św. Michała Archanioła w Dutrowie w świetle osiemnastowiecznych
wizytacji kościelnych, „Rocznik Przemyski Historia” 2015, t. 51, z. 3 (18).
35. Dzieje parafii unickiej pw. św. Demetriusza Męczennika w Nedeżowie w świetle XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych, „Rocznik Teologiczny” 2015, R. LVII, z. 3, s. 319–346.
36. Z dziejów miejscowości powiatu tomaszowskiego. Parafia unicka w Hopkiem w XVIII w.,
„Region Lubelski” 2015, 10–12 (15).
37. Dzieje parafii unickiej pw. św. Michała w Łosińcu do 1875 r., „Historia i Świat” 2015, nr 4.
38. Z dziejów dekanatu unickiego w Tyszowcach. Parafia pw. św. Mikołaja w Dubie w XVII w.,
„Teologia i Człowiek” 2015, vol. 31, nr 3.
39. Z przeszłości parafii unickiej pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Wieprzowie w świetle
XVIII-wiecznych wizytacji kościelnych, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2015, t. 24, nr 1.
40. Z kart parafii unickiej pw. Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Gródku w świetle
osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych, „Saeculum Christianum” 2015, nr XXII.
41. Z dziejów parafii unickiej pw. św. Kuźmy i Damiana w Przeorsku do 1875 r., „Nasza Przyszłość” 2015, nr 124.
42. Stosunki Żydów z magistratem i władzami cechowymi Tyszowiec w XVII–XIX w., „Kwartalnik
Historii Żydów” 2015, nr 2 (254).
43. Parafia unicka w Michalowie w latach 1711–1747, „Studia Teologiczne” 2015, nr 33.
44. Szkoła Podstawowa w Podlodowie, „Wiadomości Historyczne. Muzeum Szkolne”, nr 221.
45. Szkoła Podstawowa w Pukarzowie, „Wiadomości Historyczne. Muzeum Szkolne”, nr 223.
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46. Łacińska parafia w Tyszowcach do końca XVIII w., „Warszawskie Studium Pastoralne”
2016, nr 1 (30).
47. Dzieje parafii unickiej pw. Kuźmy i Damiana w Klątwach do 1875 roku, „Rocznik Teologii
Katolickiej” 2016, t. XV/1.
48. Z XVIII-wiecznych kart historii parafii unickiej pw. św. Ducha w Wasylowie, „Drohiczyński
Przegląd Naukowy” 2016, nr 8.
49. Parafia unicka pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Siemnicach w świetle osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych (mps złożony w Redakcji „Forum Teologiczne”).
50. Duchowni unickiego dekanatu tomaszowskiego w latach 1810–1875. Charakterystyka grupy
(mps złożony w Redakcji „Przegląd Wschodnioeuropejski”).

Jako członek Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra
Janusza Petera brał bardzo czynny udział w jego pracach, szczególnie aktywnie współpracował przy pracach nad kolejnymi numerami „Rocznika
Tomaszowskiego”. Nie tylko jako autor artykułów, ale także zastępca redaktora naczelnego. W Jego gabinecie organizowaliśmy spotkania Redakcji.
To właśnie Janusz Adam Frykowski, aby podnieść prestiż wydawnictwa,
zaproponował, by „Rocznik” stał się punktowanym przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego czasopismem naukowym. W tym celu z Jego
inicjatywy Redakcja podjęła współpracę z aktualnym redaktorem naczelnym
„Rocznika Tomaszowskiego” – pracownikiem naukowym Instytutu Historii
UMCS w Lublinie dr. hab. Markiem Siomą. Pozyskiwał także nowych
autorów artykułów, m.in. państwa Elżbietę i Macieja Sobieszczańskich
z Bielska-Białej, którzy napisali teksty do trzech pierwszych numerów
„Rocznika” po jego wznowieniu o swojej ziemiańskiej rodzinie wywodzącej
się z Podlodowa. Zawsze służył dobrą radą, a w trudnych chwilach nad
pracami „Rocznika” wspierał i dopingował do pracy. Jeszcze na kilka dni
przed śmiercią snuliśmy wspólnie z Januszem rozważania o przyszłości
naszego Towarzystwa w kontekście mojej rezygnacji z funkcji prezesa
z powodów zawodowych. Janusz był poważnym kandydatem na to stanowisko. Powiedzmy za księdzem poetą: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak
szybko odchodzą”. Przedwczesne odejście Janusza Adama Frykowskiego,
gdy zaczął spełniać się zawodowo i społecznie, napełniło smutkiem serca wszystkich, którzy Go znali: rodzinę, uczniów i nauczycieli Zespołu
Szkół nr 1, znajomych, ale szczególnie nas, tomaszowskich regionalistów,
oraz setki osób biorących udział w ceremonii pogrzebowej na cmentarzu
parafialnym w Tomaszowie Lubelskim. Tak jak dr Janusz Peter – patron
naszego Towarzystwa, odchodząc do wieczności, mógł powiedzieć: Non
omnis moriar, tak też Janusz Adam Frykowski „Nie umarł wszystek”.
Pozostały po nim: dorobek historyka regionalisty i pamięć o dobrym
człowieku, z którym przyszło mi współpracować.
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w mieście i powiecie w 2015 roku
K R O N Wydarzenia
I K A

WYDARZENIA W MIEŚCIE I POWIECIE
W 2015 ROKU

DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2015
Powiat tomaszowski: Ludność: 86 385 osób; mężczyźni – 42 581;
kobiety – 43 804. Liczba mieszkańców na 1 km2 – 58. Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym – 15 323, produkcyjnym – 54 052, poprodukcyjnym –
17 010. Liczba zawartych w roku małżeństw – 504. Urodzenia żywe – 752.
Zgony – 934. Przyrost naturalny – –182. Migracje ludności: napływ ogółem
– 740, w tym: z miast – 304, ze wsi 436; odpływ ogółem – 1060, w tym do
miast – 593, na wieś 467, za granicę – 0; saldo migracji – –320. Bezrobotni:
ogółem – 4975, mężczyźni – 2621, kobiety – 2354; stopa bezrobocia rejestrowanego – 13,1%. Podmioty gospodarki narodowej: ogółem – 6567,
w tym rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 283; przemysł – 531;
budownictwo – 816; handel, naprawa pojazdów samochodowych – 2145;
transport i gospodarka magazynowa – 363; zakwaterowanie i gastronomia – 182; obsługa rynku nieruchomości – 110; działalność profesjonalna,
naukowa i techniczna – 387. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 3439. Dochody na 1 mieszkańca (gminy razem) – 3058,09 zł;
wydatki na 1 mieszkańca (gminy razem) – 3062,86 zł. Szkolnictwo: szkoły
podstawowe – 56, gimnazja – 23, szkoły ponadgimnazjalne – 11. Uczniowie
w szkołach: podstawowe – 4896, gimnazja – 2658, ponadgimnazjalne – 2511.
Wychowanie przedszkolne: liczba placówek – 62; liczba dzieci – 2188.
Gospodarka komunalna: wodociągi – 920,7 km, kanalizacja – 249,8 km.
Mieszkania oddane do użytkowania – 104.
Miasto Tomaszów Lubelski: Ludność: 19 824 osób; mężczyźni – 9446;
kobiety – 10 378. Liczba mieszkańców na 1 km2 – 1492. Ludność w wieku:
przedprodukcyjnym – 3383, produkcyjnym – 12 581, poprodukcyjnym –
3860. Liczba zawartych w roku małżeństw – 120. Urodzenia żywe – 157.
Zgony – 170. Przyrost naturalny – –13. Migracje ludności: napływ ogółem
– 323, odpływ ogółem – 345, saldo migracji – –22. Bezrobotni: ogółem – 980,
mężczyźni – 556, kobiety – 424; stopa bezrobocia rejestrowanego – 7,79%.
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Podmioty gospodarki narodowej: ogółem – 2935, w tym rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo – 18; przemysł – 240; budownictwo – 227,
handel, naprawa pojazdów samochodowych – 1042; transport i gospodarka
magazynowa – 162; zakwaterowanie i gastronomia – 94; obsługa rynku
nieruchomości – 65; działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 256.
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 1472. Dochody
na 1 mieszkańca – 2996,61 zł; wydatki na 1 mieszkańca – 2818,91 zł.
Szkolnictwo: szkoły podstawowe – 4, gimnazja – 4. Uczniowie w szkołach:
podstawowe – 1431, gimnazja – 791. Wychowanie przedszkolne: liczba
placówek – 5; liczba dzieci – 782. Gospodarka komunalna: wodociągi –
58,5 km, kanalizacja – 60,5 km. Mieszkania oddane do użytkowania – 57.
1 stycznia (Lubycza Królewska): Na podstawie rozporządzenia Rady
Ministrów, Lubycza Królewska uzyskała prawa miejskie.
4 stycznia (Lubycza Królewska): W kościele parafialnym odbył się
V Wieczór Kolęd. W koncercie udział wzięły miejscowe zespoły: „Lubyckie
Jutrzenki”, Strażacki Zespół Wokalno-Instrumentalny, „Pasja”, „Pogranicze”,
„Vivo”, „Rapsodia”, „Miriam”, duet „W&W” oraz goście: zespół „Marase”
z Bełżca i kwartet męski „Awemis” z Tomaszowa Lubelskiego.
6 stycznia (Jarczów): Gminny Orszak Trzech Króli połączony z I Gminnym Przeglądem Kolęd i Pastorałek zorganizowany przez SOK Jarczów
i Gminne Przedszkole w Jarczowie.
11 stycznia (Tomaszów Lubelski): Mieszkańcy miasta podczas XXIII
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali 36 745 zł 78 gr.
Najbardziej aktywnym wolontariuszem została Agata Wawrzusiszyn, która
zebrała 1590 zł 14 gr.
11 stycznia (Tarnawatka): W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce
odbył się koncert kolęd, w którym wzięły udział chóry: „Tarna-Vox”
z Tarnawatki i „Tomaszowiacy” z Tomaszowa Lubelskiego.
19 stycznia (Tomaszów Lubelski): Na ręce Iryny Wereszczuk, mer Rawy
Ruskiej, przekazano produkty żywnościowe oraz ubrania dla mieszkańców
objętej wojną wschodniej Ukrainy.
23 stycznia (Tarnawatka): W Gminnym Ośrodku Kultury w Tarnawatce
zorganizowane zostało Spotkanie Noworoczne, w którym wzięły udział
delegacje sołectw z terenu gminy. Uczestnicy imprezy wysłuchali koncertu
kolęd i pastorałek w wykonaniu „Małego Chórku” ze Szkoły Podstawowej
w Tarnawatce oraz laureatów IX Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda”.
26 stycznia (Tomaszów Lubelski): Burmistrz Wojciech Żukowski
podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dofinansowanie zadań:
„Rewitalizacja parku miejskiego wraz z budową amfiteatru: Muszli koncertowej” i „Rewitalizacja Miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek
starego miasta oraz parku miejskiego”. Wartość projektu 10 445 387,95
złotych, w tym 25% wkładu własnego.
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29 stycznia (Tomaszów Lubelski): Renata Miziuk, prezes PGKiM
podpisała umowę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie projektu pod nazwą
„Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Tomaszowie Lubelskim” w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko 2007–2013. Dofinansowanie stanowi 85% kwoty
wydatków kwalifikowanych i wynosi 2 933 962,54 zł.
1 lutego (Tomaszów Lubelski): Zespół „Tamburino” pod kierunkiem
Jolanty Wiśniewskiej świętował jubileusz V-lecia. Z tej okazji w Tomaszowskim
Domu Kultury odbył się uroczysty koncert zespołu.
2 lutego (Krynice): W Krynicach odbyły się uroczystości patriotyczne
z okazji 72. rocznicy Bitwy pod Zaborecznem, podczas której oddziały
BCh i AK broniły wysiedlanej ludności Zamojszczyzny. Główne punkty
uroczystości to: msza święta, salwa honorowa, złożenie kwiatów pod
Pomnikiem BCh w Krynicach, wystąpienia okolicznościowe oraz część
artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Krynicach.
4 lutego (Tomaszów Lubelski): Odbyło się spotkanie Stowarzyszenia
Samorządów Powiatu Tomaszowskiego, na którym podjęto decyzję o szczegółowych rozstrzygnięciach dotyczących budowy Zakładu Zagospodarowania
Odpadów. Zgodnie z przyjętymi rozstrzygnięciami w roku 2015 zostanie
wyłoniony wykonawca, który wybuduje oraz będzie eksploatował zakład
przyjmujący odpady z terenu gmin powiatu tomaszowskiego oraz gminy
Krasnobród.
5 lutego (Tomaszów Lubelski): Z okazji 152. rocznicy wybuchu powstania styczniowego i tzw. Krwawego Dnia w Tomaszowie Ordynackim
złożono wieńce pod krzyżem powstańczym i tablicą pamiątkową na ulicy
Żeromskiego.
Burmistrz miasta Wojciech Żukowski podpisał umowę z firmą PPHU
Koper Jan na zaprojektowanie i wykonanie systemu monitoringu miejskiego. Prace te są realizacją części zadania związanego z rewitalizacją miasta.
10 lutego (Jarczów): Podpisanie umowy na modernizację w szkołach
podstawowych gminy Jarczów (organizacja placów zabaw w miejscowościach Gródek, Chodywańce, Wierszczyca oraz wyposażenie sal lekcyjnych
w ww. miejscowościach w sprzęt dydaktyczny). 10 marca zakończono
modernizację – wartość dofinansowania 261 810,00 zł.
11 lutego (Tomaszów Lubelski): W siedzibie Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego odbyło się zebranie sprawozdawcze członków TTR
za 2014 rok.
12–16 lutego (Tomaszów Lubelski): Podczas Ogólnopolskiej Olimpiady
Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2015 w Zakopanem narciarze
MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski pod kierunkiem Waldemara
Kołcuna zdobyli 5 medali.
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14–15 lutego (Tomaszów Lubelski): Artur Rachański zdobył tytuł wicemistrza Polski w kategorii wiekowej 40–49 lat podczas VI Grand Prix
Weteranów Polski w Tenisie Stołowym w Warszawie.
17 lutego (Tomaszów Lubelski): W Lublinie podpisana została umowa
pomiędzy wojewodą lubelskim Wojciechem Wilkiem a burmistrzem miasta
Tomaszów Lubelski Wojciechem Żukowskim na dofinansowanie zadania
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez
przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym
z drogą krajową nr 17, drogą wojewódzką nr 853 i drogą powiatową nr
3260L w Tomaszowie Lubelskim”.
W Urzędzie Miasta burmistrz miasta podpisał umowę na wykonanie
robót przewidzianych w projekcie: „Rewitalizacja parku miejskiego wraz
z budową »Muszli koncertowej« w ramach zadania rewitalizacja miasta
Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek Starego Miasta oraz parku
miejskiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego. Planowany termin zakończenia prac – 10 lipca 2015 r.
20 lutego (Tomaszów Lubelski): Burmistrz miasta podpisał umowę
z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych w Tomaszowie Lubelskim
na wykonanie prac w ramach zadania pn. „Rewitalizacja miasta Tomaszów
Lubelski poprzez remont uliczek Starego Miasta oraz paru miejskiego –
Remont ulic, budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego, rozbudowa
parkingu przy ul. Królewskiej”. Planowany termin zakończenia prac
10 lipca 2015 r.
20–22 lutego (Tomaszów Lubelski): Narciarze MULKS Grupa Oscar
Tomaszów Lubelski pod kierunkiem Waldemara Kołcuna zdobyli dwa
złote, pięć srebrnych, trzy brązowe medale podczas Mistrzostw Polskich
Młodzików i Ogólnopolskich Zawodów UKS-ów rozgrywanych w Ustianowej.
23 lutego (Tomaszów Lubelski): Jagoda Madejczyk, uczennica Gimnazjum
nr 1 im. Orląt Lwowskich, została pierwszym Tomaszowskim Mistrzem
Ortografii, wygrywając dyktando zorganizowane przez Miejską Bibliotekę
Publiczną im. Tomasza Zamoyskiego.
26 lutego–1 marca (Tomaszów Lubelski): Juniorki „Tomasovii” awansowały do półfinałów Mistrzostw Polski w piłce siatkowej, zajmując II miejsce
w turnieju ćwierćfinałowym w Tomaszowie.
1 marca (Tomaszów Lubelski): Z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych odbyły się uroczystości patriotyczne. W ramach obchodów m.in. odsłonięto tablicę z nazwą „Żołnierzy Wyklętych” umieszczoną na rondzie przy zbiegu ulic Piłsudskiego, Wojska Polskiego, Lipowej,
Józefowskiej i Chrobrego.
5 marca (Tomaszów Lubelski): Podczas XIX Zgromadzenia Ogólnego
Związku Powiatów Polskich w Poznaniu starosta Jan Kowalczyk odebrał
puchar za zajęcie I miejsca w rankingu powiatów do 120 tys. mieszkańców.
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5 marca (Ulhówek): Już po raz XIII Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Ulhówku gościło uczestników Diecezjalnego Turnieju Tenisa Stołowego
Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, do którego przystąpiło ponad 100 zawodników z 9 szkół.
8 marca (Tomaszów Lubelski): Na zakończenie sezonu narciarskiego
w klasyfikacji szkół podstawowych Szkoła Podstawowa nr 3 zajęła III miejsce w Polsce, zaś wśród gimnazjów Gimnazjum nr 1 zajęło III miejsce,
Gimnazjum nr 2 zajęło VI miejsce.
11 marca (Tomaszów Lubelski): W wieku 99 lat zmarł porucznik
Franciszek Kobielarz, weteran 2. Pułku Strzelców Konnych, bohater Wojny
Obronnej Polski 1939 roku, żołnierz Armii Krajowej, ps. Śliski.
40 uczniów tomaszowskich gimnazjów otrzymało z rąk burmistrza
miasta stypendia naukowe lub sportowe za wysokie wyniki w nauce oraz
znaczące sukcesy sportowe.
13 marca (Jarczów): Powiatowy Memoriał w tenisie stołowym im.
J. Kostura o Puchar Starosty Tomaszowskiego i Wójta Gminy Jarczów.
14 marca (Tomaszów Lubelski): W 20. Wyborach Miss Nastolatek
Tomaszowa Lubelskiego zwyciężyła Monika Jurek. Miss Publiczności została Zuzanna Kuceł, Miss Gracji Izabela Putkowska. Galę poprowadziła
Dorota Gardias.
16 marca (Tomaszów Lubelski): Burmistrz miasta podpisał umowę
z prezesem Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Lublinie na dofinansowanie projektu ekologicznego
„Młodzi ekolodzy” realizowanego w trzech przedszkolach samorządowych.
17 marca (Rachanie): Na Mistrzostwach Województwa Lubelskiego
Piłki Halowej Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka” w Piaskach drużyna
Gimnazjum Publicznego w Rachaniach zajęła V miejsce, walcząc z dwunastoma mistrzowskimi zespołami powiatów województwa lubelskiego.
20 marca (Tomaszów Lubelski): 100. urodziny świętowała Marianna
Jastrząb.
20 marca (Bełżec): 17 palm wielkanocnych z powiatu tomaszowskiego
zgłoszono do XVIII konkursu na palmę wielkanocną, był to trzeci konkurs
w randze powiatowego. Tuż po ocenie palm przez jury w GOK wszyscy
uczestnicy konkursu wraz z palmami przeszli pod kaplicę Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Bełżcu. Następnie wyruszyła uroczysta procesja
z palmami do kościoła parafialnego. Po uroczystej sumie ogłoszono wyniki
konkursu i wręczono nagrody.
21 marca (Tomaszów Lubelski): Siatkarki „Tomasovii” przegrały ostatni
mecz sezonu 0:3 z „Bronowianką” Kraków, zajmując na koniec II ligi IV miejsce.
22 marca (Tomaszów Lubelski): Stowarzyszenie Upamiętnienia Polaków
Pomordowanych na Wołyniu zorganizowało spotkanie z ks. Tadeuszem
Isakowiczem-Zaleskim, autorem książki Żywa historia.
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22 marca (Ulhówek): Uroczystości w kościele w Tarnoszynie upamiętniające pomordowanych w nocy z 17 na 18 marca 1944 r. przez UNS-UPA
kilkudziesięciu mieszkańców Tarnoszyna i okolicznych wiosek. Mszę
świętą koncelebrowaną w intencji ofiar odprawili ks. Władysław Gudz
i ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który wygłosił również kazanie.
22–28 marca (Tomaszów Lubelski): Tomaszowscy szachiści Antonina
Góra i Marcin Molenda wywalczyli ósme miejsca w finałach Mistrzostw
Polski Juniorów i Juniorek do lat 16 i 18 w Karpaczu.
23 marca (Tomaszów Lubelski): Ewa Korkosz została wybrana przewodniczącą Miejskiej Rady Sportu.
29 marca (Jarczów): Misterium Męki Pańskiej zorganizowało Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Szyszła” w Jarczowie.
29 marca (Tarnawatka): Rozstrzygnięto konkurs na palmę wielkanocną.
W kategorii dzieci zwyciężyła Sandra Tymczuk, a w kategorii dorosłych
KGW Sumin, którego palma przekroczyła 7 metrów.
1 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Uniwersytet Trzeciego Wieku, burmistrz miasta byli organizatorami konferencji „Miejsce seniora w nowoczesnej Polsce”, gościem specjalnym spotkania był Andrzej Duda, europoseł,
kandydat na Prezydenta RP.
10 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Odbyły się uroczystości poświęcone 75. rocznicy zbrodni katyńskiej i 5. rocznicy katastrofy smoleńskiej.
Uczniowie szkół uczestniczyli w biegach ulicznych poświęconych tragicznym wydarzeniom.
12 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Gwiazdą VII Stachuriady była
grupa „Bez Jacka”.
12 kwietnia (Telatyn): Uroczystości religijno-patriotyczne w 71. rocznicę
mordów, jakich dokonano na mieszkańcach Poturzyna oraz kilkudziesięciu miejscowości południowo-wschodniej Zamojszczyzny i Podkarpacia.
Uroczystość rozpoczęła się mszą św. przy Pomniku Ku Czci Pomordowanych
w Poturzynie. Ceremoniał wojskowy (warta przy mogile – pomniku, salwa honorowa) wykonał 2. Hrubieszowski Pułk Rozpoznawczy im. mjr.
Henryka Dobrzańskiego „Hubala”.
17 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Katarzyna Sztokfisz została wybrana
sportowcem roku, a Waldemar Kołcun trenerem roku w XXI Plebiscycie
„ReWizji Tomaszowskich” na najpopularniejszego sportowca i trenera
Tomaszowa Lubelskiego. Laureaci reprezentują narciarstwo biegowe.
18–19 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Tomaszowscy motocykliści
uczestniczyli w XII Motocyklowym Zlocie Gwiaździstym na Jasnej Górze.
20 kwietnia (Tomaszów Lubelski): W ramach VII Tygodnia Biblijnego
w Tomaszowskim Sanktuarium 107 osób publicznie odczytało teksty Dziejów
Apostolskich. Organizatorem czytania była Parafia pw. Zwiastowania NMP,
burmistrz miasta i Miejska Biblioteka Publiczna.
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25 kwietnia (Tomaszów Lubelski): W Agencji Rozwoju Roztocza odbyło się spotkanie z Pawłem Kukizem, znanym muzykiem, kandydatem
na Prezydenta RP.
1 maja (Susiec): Po raz czwarty odbył się Jarmark Susiecki, podczas
którego można było podziwiać rękodzieło wykonane przez twórców ludowych, wystawców, a także skosztować regionalnych potraw, pysznych
ciast oraz posłuchać lokalnych i zaproszonych zespołów artystycznych.
2 maja (Tomaszów Lubelski): Podczas uroczystości Dnia Flagi Rzeczypospolitej została podsumowana IV edycja programu realizowanego
w przedszkolach „Mały Patriota”.
3 maja (Tomaszów Lubelski): Uroczystości religijno-patriotyczne
z okazji 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.
4 maja (Tomaszów Lubelski): Burmistrz miasta Wojciech Żukowski na
zaproszenie konsula generalnego RP Jarosława Drozda, ambasadora tytularnego, wziął udział w uroczystościach poświęconych rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 maja zorganizowanych w konsulacie we Lwowie.
6 maja (Tomaszów Lubelski): W Urzędzie Miasta odbyło się podsumowanie roku narciarskiego. Na szczególne wyróżnienie zasługuje zajęcie
po raz szósty z rzędu I miejsca w Biegu na Igrzyska przez zawodników
MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, których trenerem jest Waldemar
Kołcun.
10 maja (Tomaszów Lubelski): Pierwszą turę w wyborach na Prezydenta
RP wygrał w mieście Andrzej Duda, zdobywając 3203 głosy (38,96%).
Także w powiecie wybory wygrał Andrzej Duda, zdobywając 14 238
głosów (45,18%).
16–17 maja (Lubycza Królewska): 200 rowerzystów z Polski i Ukrainy
wzięło udział w IX Międzynarodowym Roztoczańskim Rajdzie Rowerowym.
Pierwszego dnia uczestnicy pokonali odcinek trasy ok. 42 km na Ukrainie,
a drugiego dnia 52 km po Roztoczu Wschodnim, częściowo znajdującym
się na terenie gminy Lubycza Królewska oraz gminy Narol.
17 maja (Bełżec): Na Powiatowy Dzień Strażaka do Bełżca zjechali
strażacy z wszystkich jednostek OSP i PSP z terenu powiatu. Nie zabrakło
odznaczeń strażackich i strażackiej grochówki. Mszę w intencji strażaków
odprawił miejscowy proboszcz, a zarazem powiatowy kapelan strażaków
ksiądz kanonik Stanisław Szałański.
20 maja (Ulhówek): Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Ulhówku
już po raz szósty gościło uczestników „Powiatowego Konkursu Sztuki
Recytatorskiej i Pieśni Papieskiej Jan Paweł II – wciąż jest wśród nas”.
22 maja (Ulhówek): Na boisku Gimnazjum w Ulhówku został rozegrany
turniej o Mistrzostwo Powiatu Tomaszowskiego LZS w piłce nożnej dziewcząt. Turniej wygrała drużyna MUKS „Orlik” z Tomaszowa Lubelskiego i to
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ona reprezentowała powiat na mistrzostwach wojewódzkich LZS. IImiejsce
zajęła drużyna z Gimnazjum w Telatynie, a III drużyna z Ulhówka.
23–24 maja (Tomaszów Lubelski): Podczas Ulicznych Mistrzostw
Polski we wrotkarstwie rozgrywanych w Dusznikach-Zdroju zawodnicy TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski zdobyli indywidualnie 8 medali
złotych, 12 srebrnych i 7 brązowych oraz 2 złote i 1 brązowy w biegach
sztafetowych.
24 maja (Tomaszów Lubelski): Drugą turę w wyborach na Prezydenta
RP wygrał w mieście Andrzej Duda, zdobywając 5402 głosy (62,76%).
Także w powiecie wybory wygrał Andrzej Duda, zdobywając 24 257
głosów (71,39%).
Zespół Artystyczny „Sonata” prowadzony przez Annę Pilipiec świętował jubileusz 5-lecia. Z tej okazji w Tomaszowskim Domu Kultury odbył
się uroczysty koncert zespołu.
24 maja (Rachanie): W kościele parafialnym pw. NNMP w Wożuczynie
odbył się jubileuszowy X Przegląd Piosenki Religijnej i Patriotycznej. Zespoły
z terenu powiatu i dekanatu tomaszowskiego występowały w trzech
kategoriach wiekowych: dzieci, młodzież i dorośli. Wszyscy wykonawcy
otrzymali pamiątkowe dyplomy i statuetki.
25 maja (Tarnawatka): W kościele w Hucie Tarnawackiej miała miejsce uroczystość patriotyczna w hołdzie żołnierzom poległym w obronie
ojczyzny. Część artystyczną przygotowała młodzież ze Szkoły Podstawowej
w Hucie Tarnawackiej. Po mszy świętej delegacje uczestników złożyły
wieńce na cmentarzy wojennym w Podhuciu.
26 kwietnia (Ulhówek): Dzięki staraniom władz gminy Ulhówek oraz
przychylności władz i odpowiednich służb Polski i Ukrainy otwarto czasowe przejścia graniczne celem dokonania prac porządkowych na mogiłach
oraz wspólnej modlitwy za pomordowanych przez UPA mieszkańców
Worochty, Machnówka, Korczmina, Staj.
27 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.
29 maja (Tomaszów Lubelski): Podczas sesji Rady Miasta burmistrz
miasta przekazał zastępcy komendanta KPP w Tomaszowie Lubelskim
stacjonarny alkomat zakupiony ze środków przeznaczonych na profilaktykę
alkoholową. Alkomat zakupiono w odpowiedzi na prośbę policji.
30 maja (Tomaszów Lubelski): Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała po raz pierwszy Noc Bibliotek, połączoną z prowadzoną przez
Muzeum Regionalne Nocą w Muzeum.
31 maja (Tomaszów Lubelski): Sekcja Haftu i Rękodzieła Artystycznego
działająca przy Tomaszowskim Domu Kultury obchodziła jubileusz 40-lecia.
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31 maja (Lubycza Królewska): Ponad 200 mieszkańców wzięło udział
w „Pikniku Organizacji Pozarządowych”, podczas którego zaprezentowało się
11 organizacji, zespołów i kół. Atrakcją były występy zespołów: „Pogranicze”,
„Lubyckie Jutrzenki”, „Rapsodia”, Zespół Strażacki, „GRAJdoŁOWCY”
i „Silver Band” oraz stoiska z regionalnymi przysmakami kół gospodyń
wiejskich „Lubczyk” i KGW Hrebenne.
Maj (Telatyn): Gmina Telatyn wzięła udział w Ogólnopolskim Konkursie
Modernizacja Roku. W I etapie „Polska się Modernizuje 2014” znalazły się
następujące obiekty: modernizacja Świetlicy Wiejskiej w Żulicach, rewitalizacja centrum wsi Telatyn, rewitalizacja centrum wsi Poturzyn, modernizacja
drogi gminnej nr 111778L w Wasylowie, modernizacja drogi gminnej nr
111667L Wasylów–Nowosiółki, tranzytowy odcinek sieci wodociągowej
łączącej wodociąg grupowy Telatyn i Nowosiółki. Wyżej wymienione
obiekty uzyskały prawo udziału w finale konkursu.
2 czerwca (Tomaszów Lubelski): Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu
w IV edycji Programu Promocji Gmin „Business Excelence” wyróżniło
miasto Tomaszów Lubelski tytułem Laureata programu Promocji Gmin.
3 czerwca (Tomaszów Lubelski): Odbyło się spotkanie władz samorządowych powiatu tomaszowskiego z delegacją z Żółkwi. Spotkanie zorganizowano z okazji przypadającej w roku bieżącym 15. rocznicy współpracy
powiatu tomaszowskiego z rejonem żółkiewskim na Ukrainie.
6 czerwca (Jarczów): Powiatowe Święto Ludowe.
7 czerwca (Rachanie): W Pawłówce odbył się VIII Powiatowy Przegląd
Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. Koła z terenu gminy i powiatu przygotowały występy artystyczne oraz tradycyjne
regionalne potrawy. Imprezie towarzyszyła wystawa twórców ludowych
z terenu gminy Rachanie.
8 czerwca (Tomaszów Lubelski): 8 czerwca 2015 r. burmistrz miasta
Wojciech Żukowski podpisał umowę z prezesem PRDiM sp. z o.o. Marią
Zatorską na wykonanie robót w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępność poprzez przebudowę dróg
gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym z drogą krajową
nr 17, drogą powiatową nr 3260L w Tomaszowie Lubelskim”. Prace obejmą przebudowę dróg gminnych: ulicę Sybiraków, ulicę Ogrodową, ulicę
Chrobrego oraz dwa sięgacze ulicy Wojska Polskiego o łącznej długości
1103,8 mb., a także budowę linii kablowej oświetlenia ulicznego.
10 czerwca (Tomaszów Lubelski): W sali konferencyjnej Urzędu
Miasta odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia samorządu terytorialnego w Tomaszowie Lubelskim. Tomaszowscy samorządowcy zostali
odznaczeni przez Wojciecha Wilka, wojewodę lubelskiego, Krzyżami
Zasługi i Medalami za Długoletnią Służbę. Z okazji jubileuszu burmistrz miasta przyznał Romanie Kłoczkowskiej, wieloletniej radnej miej-
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Uroczystości XXV-lecia Samorządu Terytorialnego w Tomaszowie Lubelskim
10 czerwca 2015 r. (fot. archiwum Urzędu Miasta)

skiej, Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego imienia Tomasza
Zamoyskiego.
Piłkarze „Tomasovii” Tomaszów Lubelski remisem 0:0 z „Izolatorem”
Boguchwała zakończyli sezon piłkarski, zajmując ostatecznie 14. miejsce
w tabeli.
11 czerwca (Tomaszów Lubelski): Laureatami X edycji Gali „Srebrny
Gryf” zostali Firma Handlowo-Usługowa „Fadpol” Jerzego i Doroty
Fedziorynów z Tyszowiec, Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie G6
„Grzęda Sokalska” z Łaszczowa, zaś laureatem X-lecia firma „Roztocze”
Zakład Usługowo-Produkcyjny Romana Raka.
12–14 czerwca (Tomaszów Lubelski): Aż 38 medali zdobyli zawodnicy
klubu TUKS Roztocze Rollerblade podczas Torowych Mistrzostw Polski
we wrotkarstwie szybkim w Słomczynie.
13 czerwca (Ulhówek): Już po raz jedenasty w sobotę 13 czerwca odbyła się pielgrzymka z Dynisk do Uhnowa w ramach Transgranicznych
Uroczystości Odpustowych ku czci św. Antoniego.
13–14 czerwca (Tomaszów Lubelski): Bardzo dużym zainteresowaniem
mieszkańców cieszył się tegoroczny Jarmark Ordynacki.
14 czerwca (Tomaszów Lubelski): Uczniowie Zespołu Szkół nr 4 im.
Jarosława Dąbrowskiego zajęli III miejsce w Międzynarodowym Finale
Biegów Rozstawnych w Łodzi.
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14 czerwca (Bełżec): 72. rocznica mordu pod Zatylem polskich pasażerów
pociągu relacji Bełżec–Lwów dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich.
Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w intencji pomordowanych. Po
mszy złożono wieńce na grobie pomordowanych na bełżeckim cmentarzu
i przy pomniku w Zatylu. W bełżeckiej cerkwi przygotowano wystawę
zdjęć z miejsca mordu, które wykonał na zlecenie wywiadu Armii Krajowej
Antoni Iwólski – bełżecki fotograf.
14 czerwca (Łaszczów): W Gospodarstwie Agroturystycznym w Dobużku
odbył się Piknik z Muzyką Country. Na scenie wystąpiły: „Fermata”
z Telatyna, Kapela Krasnobrodzka, „Country Zamość”, Kapela Bełżecka,
Tomaszowska Kapela Podwórkowa oraz Kapela Dobużecka. Gwiazdą
wieczoru był Andrzej Rybiński, wykonawca nieśmiertelnego przeboju Nie
liczę godzin i lat.
14 czerwca (Telatyn): Uroczystość obchodów 71. rocznicy bitwy pod
Posadowem, Rzeczycą, Podlodowem, Ulhówkiem stoczonej 2 czerwca 1944 r.
W wielu publikacjach określana jest ona jako największa na Zamojszczyźnie
bitwa z wojskami Ukraińskiej Powstańczej Armii. W tym dniu poległo
po stronie polskiej 71 żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, w tym
4 oficerów, zaś około 100 zostało rannych.
20 czerwca (Tomaszów Lubelski): Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk” zorganizowało XV Ogólnopolskie Zawody Osób
Niepełnosprawnych. Z okazji 15-lecia funkcjonowania Stowarzyszenia
wręczono pamiątkowe dyplomy.
21 czerwca (Krynice): W kościele parafialnym w Krynicach odbył
się IV Festiwal Pieśni ku Czci Serca Jezusowego, w którym wystąpiło osiem zespołów: Chór Kameralny Łabunie, Zespół Folklorystyczny
„Wójtowianie” z Krasnobrodu, „Zagórzanki” z Łuszczarza, „Pojednanie”
z Krynic, Chór Nauczycielski „Rapsodia” z Lubyczy Królewskiej, „Krynice
Szuwarki” z GOK Krynice, zespół z Zespołu Szkół w Krynicach oraz zespół
„Quazar”.
21 czerwca (Rachanie): Na placu przy GS w Rachaniach odbyło się
I Gminne Święto Truskawki. Degustację smakołyków truskawkowych
przygotowały panie z poszczególnych kół: KGW Rachanie, Werechanie,
Józefówka, Pawłówka, Grodysławice, Siemierz, Wożuczyn-Cukrownia I i II,
Michalów, Siemnice. Imprezie towarzyszyły stoiska tematyczne, wystawa
maszyn i środków do produkcji rolnej, park rekreacyjny dla dzieci oraz
występy artystyczne.
21 czerwca (Susiec): W Paarach odbył się „VII Powiatowy Piknik
Sołtysów”, podczas którego wręczono podziękowania i upominki dla sołtysów z powiatu tomaszowskiego. Wiele emocji dostarczyły uczestnikom
konkursy dla sołtysów, dyscypliny z pozoru nieskomplikowane – wymagały nie tyle siły, ile sprytu, a przede wszystkim dużo poczucia humoru.
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21 czerwca (Tarnawatka): W Tarnawatce odbył się XIX Dzień Kultury
Chrześcijańskiej. W ramach festynu rozegrano między innymi mecz pomiędzy drużyną księży i Old Boys Tarnawatka. Wygrali księża 9:5.
23 czerwca (Jarczów): Targi Produktów Lokalnych (w ramach projektu
G6 Grzędy Sokalskiej).
24 czerwca (Tomaszów Lubelski): W Przedszkolu Samorządowym nr 2
Sportowo-Artystyczna Akademia Uśmiechu uroczyście otwarto nowy tor
rowerowo-rolkowy.
25 czerwca (Tarnawatka): Podczas VIII sesji Rady Gminy odbyły się
uroczystości związane z 25-leciem samorządu terytorialnego w Polsce.
Zasłużeni samorządowcy, w tym byli wójtowie i przewodniczący rady,
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Uroczystość uświetnił koncert chóru
„Tarna-Vox”.
26 czerwca (Tomaszów Lubelski): W arboretum przy ścieżce przyrodniczo-edukacyjnej „Siwa Dolina” odsłonięta została pamiątkowa tablica
poświęcona Wiesławowi Wośkowi, nadleśniczemu Nadleśnictwa Tomaszów
w latach 1956–1987.
27 czerwca (Krynice): Zorganizowano imprezę plenerową – Sobótka
Wędkarska, w ramach której odbyły się: zawody wędkarskie dla dzieci,
młodzieży i osób dorosłych, Świętojański Turniej Kół Gospodyń Wiejskich,
konkurs „Wianki Sobótkowe” dla młodzieży do 18 lat, konkurs „Poszukiwanie
Kwiatu Paproci”, konkurs na najlepszą potrawę z ryby. Imprezie towarzyszyły występy artystyczne.
27 czerwca (Tarnawatka): Absolwent Gimnazjum w Tarnawatce Tomasz
Kornat zagrał rolę Romea w spektaklu wystawionym w Rynku Wielkim
w Zamościu w ramach czterdziestolecia Zamojskiego Lata Teatralnego.
27–28 czerwca (Tomaszów Lubelski): Henryk Ostrykiewicz zdobył
dwa brązowe medale podczas XXV Mistrzostw Polskich Lekkiej Atletyki
Weteranów w Toruniu.
27–28 czerwca (gmina wiejska Tomaszów Lubelski): W miejscowości
Łaszczówka-Kolonia odbył się Międzynarodowy Festiwal Kultury Antycznej
Gotania 2015. Podczas festiwalu była okazja, aby obejrzeć wielu artystów
z polskiej sceny muzycznej oraz członków grup rekonstrukcyjnych, którzy
zaprezentowali obyczaje, rzemiosła, obrzędy, stroje i uzbrojenie z okresu
rzymskiego i antycznego. Główną atrakcją były pokazy walk gladiatorów
i legionistów z barbarzyńcami. Odbył się również targ niewolników.
27–28 czerwca (Łaszczów): Dni Łaszczowa. Pierwszego dnia zaprezentowały się: Orkiestra Dęta z Łaszczowa oraz zespół „Happy End”. Następnego
dnia na Stadionie Sportowym w Łaszczowie odbyły się mecze z okazji
5-lecia kobiecej drużyny Korony Łaszczów. W czasie trwania rozgrywek
na placu targowym prezentowały się zespoły artystyczne. Gwiazdami
wieczoru były zespoły: „MeGustar” oraz „Soleo”.
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28 czerwca (Tomaszów Lubelski): Zarząd Oddziału NSZZ „Solidarność”
Ziemia Tomaszowska oraz Urząd Miasta były organizatorami uroczystości
związanych z 35-leciem powstania „Solidarności”. Uroczystości powiązane
były z peregrynacją relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki
– patrona związku.
28 czerwca (Susiec): Jednostka OSP z Wólki Łosinieckiej obchodziła jubileusz 40-lecia. Po mszy świętej w intencji strażaków odbył się ceremoniał
jubileuszu 40-lecia OSP, podczas którego przedstawiono rys historyczny
OSP Wólka Łosiniecka oraz wręczono odznaczenia pożarnicze. W części
artystycznej udział wzięli: dzieci ze Szkoły Podstawowej z Łosińca, miejscowy Zespół Śpiewaczy oraz Orkiestra Dęta z Łosińca.
29 czerwca (Tomaszów Lubelski): Leon Słoboda obchodził jubileusz
100. urodzin.
3 lipca (Tomaszów Lubelski): Waldemar Wiater został nowym trenerem piłkarzy „Tomasovii” Tomaszów Lubelski (zrezygnował 8 lipca
z przyczyn osobistych).
Miasto Tomaszów podpisało umowę na budowę toru wrotkarskiego,
balustrad, odwodnienia ze studniami chłonnymi, przyłącza energetycznego
Nn i oświetlenia terenu, kontenerów socjalnych oraz trybun i utwardzeń
na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie Lubelskim.
3–4 lipca (Jarczów): „Kino na Sianie” w miejscowościach Wierszczyca
i Jarczów (plenerowe projekcje filmowe).
4 lipca (Tomaszów Lubelski): Zespół Folklorystyczny „Roztocze”, prowadzony przez Stanisławę Kowalską, obchodził jubileusz 35-lecia. Podczas
uroczystego koncertu na rynku miejskim wystąpiły wszystkie grupy wiekowe
zespołu. Z okazji jubileuszu burmistrz miasta przyznał „Roztoczu” Medal
za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego imienia Tomasza Zamoyskiego.
4–8 lipca (Tarnawatka): Chór „Tarna-Vox” uczestniczył w międzynarodowym festiwalu Balkan Folk Fest, który odbywał się w Złotych Piaskach
w Bułgarii, skąd przywiózł tytuł The Best of the Best.
5 lipca (Jarczów): Gminne Święto Sportu połączone z Gminnymi
Zawodami Sportowo-Pożarniczymi – I miejsce zajęła jednostka OSP
Wierszczyca, a wśród drużyn młodzieżowych MDP z Łubcza.
5 lipca (Susiec): Otwarcie Letniska w Majdanie Sopockim. Zagrała Kapela
„Wygibusy” z Biłgoraja, były gry i zabawy dla najmłodszych. Na scenie
wystąpiły także: Zespół „Ostrowiacy” z Ostrówka, Kapela „Wykrętasy”
z Ukrainy, Kapela „The Black Rose”.
5 i 26 lipca (Telatyn): Odbyły się dwie uroczystości, podczas których
dokonano otwarcia dwóch nowoczesnych obiektów powstałych w 2015 r.
na terenie gminy Telatyn – Wiejskiego Centrum Turystyki i Promocji Wsi
w Telatynie i Łykoszynie. Inwestycje zostały sfinansowane ze środków
Unii Europejskiej z Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich

385

Kronika

Rocznik Tomaszowski 5

i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działanie „Odnowa i rozwój wsi”
oraz z budżetu gminy Telatyn.
6 lipca (Tomaszów Lubelski): Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej otrzymało tytuł „Jakość Roku 2015” w kategorii „Usługa”
przyznawane przez Fundację Qualitas Europejskie Centrum Promocji
Dobrych Praktyk Biznesowych.
7–19 lipca (Tomaszów Lubelski): W ramach realizowanego przez
Świetlicę Środowiskową „Krokus” projektu na półkoloniach w Tomaszowie
przebywała 20-osobowa grupa dzieci polskich z Ukrainy.
10 lipca (Tomaszów Lubelski): Funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji uroczyście obchodzili Święto Policji, wręczono awanse, medale
i odznaczenia.
Konrad Malinowski, student Uniwersytetu Warszawskiego, wyruszył
autostopem z Tomaszowa do Kambodży. Cel swój zrealizował w ciągu
3 miesięcy, pokonując 14 000 km.
10–12 lipca (Telatyn): Po raz czwarty zorganizowano Letnią Akademię
Artystyczną „Chopin w Poturzynie”. W koncercie finałowym wystąpili:
Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Hrubieszowskiej, koncerty fortepianowe zagrali: Jekaterina i Stanisław Drzewieccy, Joanna Ławrynowicz wraz z synem
Józefem Domżal i Piotr Banasik. Koncert zakończył recital Barbary Rabiegi,
której akompaniował na gitarze Waldemar Kondraciuk.
12 lipca (Ulhówek): W kościele parafialnym w Dyniskach zorganizowano koncert pt. „Znak Pokoju” w wykonaniu: Cezarego Chmiela, Tomasza
Kudyka, Łukasza Chmiela oraz Tomasza Schimscheinera.
14 lipca (Tomaszów Lubelski): Nowym trenerem piłkarzy „Tomasovii”
Tomaszów Lubelski został Jacek Paszkiewicz – były piłkarz i wychowanek
klubu.
17 lipca (Łaszczów): W ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu
Folklorystycznego Eurofolk Zamość 2015 do Łaszczowa zawitał Zespół
Cercle Celtique Mibien ar mor z Francji.
19 lipca (Lubycza Królewska): Na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji
odbyło się Święto Sportu Powiatu Tomaszowskiego. W klasyfikacji końcowej po rozegraniu 25 konkurencji zwyciężyła gmina Tyszowce – 347 pkt.,
wyprzedzając większą liczbą zwycięstw gminę Rachanie – 347 pkt.
20 lipca (Tomaszów Lubelski): W wyniku burzy doszło do uszkodzenia i zniszczenia charakterystycznego kilkudziesięcioletniego kasztanowca,
który rósł przy posesji Zarządu Dróg Powiatowych przy ulicy Lwowskiej.
26 lipca (gmina wiejska Tomaszów Lubelski): Podczas XVI Wojewódzkich
Igrzysk Rekreacyjno-Sportowych LZS 2015 w Parczewie gmina Tomaszów
Lubelski zdobyła I miejsce. Rywalizowało 46 gmin w 23 konkurencjach.
26 lipca (Susiec): Zorganizowano XIV Transgraniczny Festiwal Pieśni
o Roztoczu, do którego zgłosiły się 3 kapele i 11 zespołów. W kategorii
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zespoły I miejsce zdobył zespół „Parzanki” z Paar, a wśród kapel –
„Tomaszowska Kapela Podwórkowa”.
30 lipca (Tomaszów Lubelski): Lucyna Rebizant została wybrana prezesem Zarządu Koła Rejonowego Światowego Związku Żołnierzy Armii
Krajowej.
1 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Koncertem pieśni powstańczych
uczczono 71. rocznicę powstania warszawskiego. Wieczorem członkowie
Tomaszowskiego Klubu Miłośników Historii przedstawili rekonstrukcje
walk powstańczych.
2 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Mszą świętą w Sanktuarium pod
przewodnictwem księdza prałata Czesława Grzyba rozpoczęła się XXXIII
Pielgrzymka Zamojsko-Lubaczowska na Jasną Górę.
8 sierpnia (Tomaszów Lubelski): 19 par świętowało jubileusz 50i 60-lecia pożycia małżeńskiego.
8 i 9 sierpnia (Bełżec): Odbył się kolejny, dziewiąty już, Jarmark Świętego
Wawrzyńca. Przez dwa dni na bełżeckiej scenie prezentowały się zespoły
artystyczne, a wśród nich „Czerwone Gitary”. Jak na prawdziwy jarmark
przystało, nie zabrakło stoisk z rękodziełem i tradycyjnymi potrawami.
9 sierpnia (Łaszczów): Święto Kalafiora i Brokułu. Imprezę uatrakcyjniły: Bractwo Srebrnego Miecza z Cieszanowa i Narola, Kapela Dobużecka,
Zespół Fermata z Telatyna, Kapela Krasnobrodzka i Zespół WokalnoInstrumentalny z Ukrainy.
15 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Na tomaszowskim rynku po raz
czwarty odbył się Piknik Służb Mundurowych z okazji Święta Wojska
Polskiego.
20 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Delegacja Związku Piłsudczyków
pod dowództwem Stanisława Kopra na Jasnej Górze uczestniczyła w uroczystościach związanych z 80. rocznicą śmierci Józefa Piłsudskiego oraz
95. rocznicą Bitwy Warszawskiej.
21 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Burmistrz miasta złożył życzenia
państwu Janinie i Stanisławowi Majdanikom, którzy obchodzili 64. rocznicę ślubu.
23 sierpnia (Jarczów): Dożynki Gminno-Parafialne w miejscowości
Jarczów połączone z jubileuszem 90-lecia OSP Jarczów.
23 sierpnia (Krynice): We wsi Zadnoga zorganizowano GminnoParafialne Święto Plonów. Uroczystości dożynkowe rozpoczął barwny
korowód delegacji z wieńcami z poszczególnych miejscowości gminy,
następnie odbyła się msza święta z podziękowaniem za tegoroczne plony.
Delegacje z poszczególnych miejscowości gminy zaprezentowały okazałe
wieńce dożynkowe, wykonane z różnorodnych materiałów pochodzących
z tegorocznych zbiorów. Imprezie towarzyszyły: konkurs na najpiękniejszy
wieniec dożynkowy, liczne stoiska regionalne i występy artystyczne.
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Jubileusz Romana Muchy (fot. archiwum Urzędu Miasta)

23 sierpnia (Lubycza Królewska): W miejscowości Mosty Małe odbyły
się Dożynki Gminne. Święto Plonów rozpoczęło się uroczystą mszą świętą.
Podczas Dożynek uczestnicy i goście mogli skosztować tradycyjnych potraw
i dań regionalnych przygotowanych przez członkinie KGW. Dożynkom
towarzyszyły liczne atrakcje oraz prezentacje tradycyjnych rzemiosł.
23 sierpnia (Susiec): Dożynki Gminno-Parafialne w Łuszczaczu.
23 sierpnia (Tarnawatka): W Wieprzowie odbył się VI Festyn Dni
Wieprza.
27 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Roman Mucha, znany tomaszowski
grafik, świętował jubileusz 50-lecia pracy artystycznej. Liczni goście mogli
zwiedzić wystawę 70 prac jubilata.
27–29 sierpnia (Rachanie): Jedenastoosobowa ekipa z gminy Rachanie:
Bogusław Piłat, Krzysztof Majdański, Kamil Kopytko, Mariusz Kulik,
Mariusz Bondyra, Janusz Piwko, Mateusz Tarański, Tomasz Wasyluk,
Adrian Chudyga, Karolina Chudyga, Katarzyna Łuczak reprezentowała
województwo lubelskie podczas XVIII Ogólnopolskich Igrzysk LZS 2015,
które odbyły się w Zamościu. Zawodnicy startowali w konkurencji przeciągania liny mężczyzn, sztafecie sprawnościowej i przetaczaniu opony,
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zajmując odpowiednio: I miejsce w konkurencji przeciąganie liny mężczyzn,
I miejsce w sztafecie sprawnościowej i II miejsce w przetaczaniu opony.
28 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Chór „Tomaszowiacy” obchodził
jubileusz 30-lecia, zaś kierownik chóru Marian Gumiela obchodził jubileusz
45-lecia pracy artystycznej. Z okazji jubileuszu burmistrz miasta przyznał
chórowi Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego imienia Tomasza
Zamoyskiego.
28 sierpnia (Jarczów): „Kino na Sianie” dla dzieci w Jarczowie (pierwsza
edycja plenerowych projekcji filmowych skierowana do dzieci).
28–30 sierpnia (Ulhówek): W miejscowościach Korczmin, Liski, Białystok,
Ulhówek Krzywica, Bełz zorganizowano Dni Dobrosąsiedztwa – 2015 pn.
„Pamięć, która łączy”.
29 sierpnia (Tomaszów Lubelski): W tomaszowskim muzeum otwarto
wystawę „Bursztyn bałtycki i żywice świata”.
29–30 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Uroczyście otwarto Park Miejski
im. Augusta Krzyżanowskiego po zakończeniu realizacji projektu: „Rewitalizacja miasta Tomaszów Lubelski poprzez remont uliczek Starego Miasta
oraz parku miejskiego”. Wśród wielu koncertów wystąpiły m.in. Orkiestra
Symfoniczna im. K. Namysłowskiego z Zamościa, zespół „Boney M” oraz
„Pectus”.

Oficjalne otwarcie parku im. Augusta Krzyżanowskiego w Tomaszowie Lubelskim
(fot. archiwum Urzędu Miasta)
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30 sierpnia (Łaszczów): Dożynki Gminno-Parafialne. Rozpoczęły się
uroczystą mszą św. dziękczynną w kościele parafialnym w Łaszczowie.
Po mszy odbył się przemarsz korowodu dożynkowego na plac targowy
przy Stadionie Miejskim, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie, przekazanie
chleba, prezentacja wieńców dożynkowych oraz występy artystyczne.
30 sierpnia (Tarnawatka): W Tarnawatce odbyły się Dożynki GminnoParafialne.
31 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Burmistrz miasta wręczył akty
nadania na stopień nauczyciela mianowanego Katarzynie Wojciechowskiej
i Magdalenie Borek – nauczycielom, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego.
Jan Zgardziński, pełniący od 25 lat stanowisko sekretarza miasta, odszedł na emeryturę.
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 1413 uczniów, a w gimnazjach 791 uczniów.
Janusz Brodowski został powołany na stanowisko sekretarza miasta.
1 września (Bełżec): Gimnazjum w Bełżcu otrzymało imię Sprawiedliwych
Wśród Narodów Świata. Szkoła jest jedyną w regionie oraz trzecią w Polsce
szkołą upamiętniającą osoby, które w czasie Holokaustu bezinteresownie
i z narażeniem życia niosły pomoc i ratowały Żydów przed Zagładą.
Tytuł „Sprawiedliwych” jest przyznawany przez Instytut Yad Vashem
w Jerozolimie. Tym mianem uhonorowano już ok. 6,5 tys. Polaków, również mieszkańców Bełżca: Cecylię i Macieja Brogowskich oraz Julię Pępiak,
którzy ukrywali żydowskie dzieci.
2 września (Tomaszów Lubelski): Piłkarze „Tomasovii” byli sparingpartnerami drużyny z ekstraklasy „Górnika” Łęczna. Na tomaszowskim
stadionie „Tomasovia” przegrała 0:7.
3–6 września (Tomaszów Lubelski): W mieście przebywała delegacja
niemieckich strażaków i samorządowców, którzy przekazali 3 samochody
pożarnicze dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu
tomaszowskiego.
4 września (Łaszczów): Zorganizowano inscenizację historyczną „Łaszczów – Boże Narodzenie 1942”. Udział wzięli: Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej „Irma”, Grupa Rekonstrukcji Historycznych
„Wolf”, Stowarzyszenie Lubelska Grupa Rekonstrukcji Historycznych „Front”,
Radzyńskie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. Rotmistrza Zawadzkiego,
Batalion Obrony Narodowej „Żywiec”, Grupa Rekonstrukcyjno-Historyczna 9. Pułku Piechoty Legionów, Tomaszowski Klub Miłośników Historii,
Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Wir”.
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4 września (Rachanie): Przed budynkiem GOK w Rachaniach odbyła się
uroczysta zbiórka strażaków OSP z okazji przekazania samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rachaniach,
przez jednostkę straży pożarnej z Freudenstadt w Niemczech.
5 września (Tomaszów Lubelski): W strojach z epoki wystąpili uczestnicy Narodowego Czytania Lalki Bolesława Prusa.
5–6 września (Tomaszów Lubelski): Zawodnicy MULKS Grupa Oscar
Tomaszów Lubelski zdobyli 11 medali w Mistrzostwach Polski na nartorolkach w Jeleniej Górze.
6 września (Ulhówek): W Tarnoszynie odbyła się uroczystość Powiatowego Święta Plonów. Starostami Dożynek byli Marta Kawalec z Dynisk
oraz Zbigniew Ozdoba z Tarnoszyna.
6 września (Bełżec): Na Dożynkach Powiatowych w Tarnoszynie panie
z Koła Gospodyń Wiejskich w Brzezinach zdobyły I miejsce w kategorii
wieniec tradycyjny, natomiast panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bełżca I
zdobyły w tej samej kategorii III miejsce.
11 września (Tomaszów Lubelski): W Miejskiej Bibliotece Publicznej
udostępniono dla czytelników reprinty tzw. Kronik Jana Mazurka oraz
wszystkich przedwojennych numerów „Ziemi Tomaszowskiej”.
12–13 września (Tomaszów Lubelski): Urząd Miasta oraz Katolicki
Uniwersytet Lubelski zorganizowali I Międzynarodowe Wschodnie Forum
Samorządowo-Gospodarcze. Podczas forum podpisane zostało porozumienie
w sprawie utworzenia Transgranicznej Sieci Współpracy Samorządowej.
18–20 września (Tomaszów Lubelski): Odbyły się uroczystości związane
z 76. rocznicą bitew pod Tomaszowem. W ramach cyklu imprez odbyło
się spotkanie autorskie z Adamem Sikorskim, koncerty patriotyczne, prezentacje grup rekonstrukcyjnych, biegi przełajowe oraz półmaraton.
20 września (Bełżec): W Bełżcu II odbył się Piknik – Święto Pieczonego
Ziemniaka. Nie zabrakło ogniska, a w nim pieczonych ziemniaków. Każdy
uczestnik pikniku mógł spróbować potraw z ziemniaka przygotowanych
przez panie z KGW Brzezinianki z Brzezin, KGW Bełżec I, KGW Bełżec II
oraz Sołectwa Chyże, jak również KGW z Podlodowa.
20 września (Susiec): Na stadionie GOSiR odbyło się otwarcie ścieżki
zdrowia z wieloma stacjami do gimnastki. Trasa została zrealizowana
przez gminę Susiec w ramach projektu pn. „PZU Trasy Zdrowia” współfinansowanego przez Fundację PZU ZDROWIE.
20 września (Susiec): Na Cmentarzu Wojennym w Łosińcu odbyła
się uroczystość patriotyczno-religijna w 76. rocznicę bitwy pod Łosińcem.
Akademię patriotyczną przedstawili uczniowie Szkoły Podstawowej im.
Żołnierzy Armii „Kraków” w Łosińcu. Mszę świętą odprawił ks. proboszcz
Zenon Góra. Na koniec uroczystości poszczególne delegacje złożyły wieńce
pod pomnikiem poległych żołnierzy.
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21 września (Tomaszów Lubelski): Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie zdobyło tytuł
Super Lodołamacza 2015. Wyróżnienie wręczono podczas PodkarpackoLubelskiej Regionalnej Gali Jubileuszowej X Edycji Konkursu – Lodołamacze
2015 w Rzeszowie.
25–27 września (Tomaszów Lubelski): 70 zawodników uczestniczyło
w VIII Ogólnopolskim Mityngu Wrotkarskim Olimpiad Specjalnych.
29 września (Tomaszów Lubelski): W Miejskiej Bibliotece Publicznej
Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci im. płk. Ryszarda Kuklińskiego,
wygłosił wykład będący podsumowaniem wystawy „Pułkownik Ryszard
Kukliński – Polska Samotna Misja”.
30 września (Tomaszów Lubelski): Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych
i Autostrad w Warszawie ogłosiła przetarg w celu wyłonienia wykonawcy
obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.
30 września (Rachanie): Świętowano dożynki gminne w Siemierzu.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą dziękczynną w intencji rolników.
Zorganizowano pokaz narzędzi rolniczych i pracy rolnika od najdawniejszych
czasów do współczesności przygotowany przez mieszkańców Siemierza.
W dalszej kolejności odbyły się prezentacje zespołów artystycznych, przeplatane konkursami i zabawami rekreacyjnymi.
1 października (Tomaszów Lubelski): Zbigniew Skawiński, przewodniczący Rady Seniorów, uczestniczył w pierwszym posiedzeniu Obywatelskiego
Parlamentu Seniorów w Sejmie.
3 października (Tomaszów Lubelski): Tomaszowski Dom Kultury
obchodził jubileusz 50-lecia istnienia. Z tej okazji wręczono pracownikom
medale, odznaczenia, listy gratulacyjne. Burmistrz miasta odznaczył instytucję Medalem za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego imienia Tomasza
Zamoyskiego.
7 października (Tomaszów Lubelski): Z okazji 394. rocznicy nadania
prawa miejskiego burmistrz Wojciech Żukowski wręczył Medale za Zasługi
dla Tomaszowa Lubelskiego imienia Tomasza Zamoyskiego. Medal otrzymali: Jan Zgardziński, były sekretarz Urzędu Miasta, Waldemar Bednarski,
historyk i regionalista, Henryk Ostrykiewicz, trener i działacz sportowy,
firma „TomNet” Dariusz Koper i Radosław Koper. Podczas uroczystości
dr hab. Marek Sioma i dr Monika Napora wygłosili referaty związane
z przedwojennym czasopismem „Ziemia Tomaszowska”. Janusz Brodowski,
prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, zaprezentował czwarty
tom „Rocznika Tomaszowskiego”.
7 października (Lubycza Królewska): Polskie Towarzystwo Przesyłu
i Rozdziału Energii Elektrycznej ogłosiło zwycięzców konkursu „Samorząd
Przyjazny Energii”. Decyzją Kapituły konkursu zwycięzcą reprezentującym obszary działania, PGE Dystrybucja S.A., została gmina Lubycza
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Obchody 50-lecia Tomaszowskiego Domu Kultury (fot. archiwum Urzędu Miasta)

Królewska, która otrzymała pamiątkową statuetkę oraz grant inwestycyjny
w wysokości 15 tys. zł.
8 października (Tomaszów Lubelski): Na zaproszenie Klubu „Gazety
Polskiej” już po raz drugi odbyło się spotkanie z Cezarym Gmyzem, znanym dziennikarzem śledczym.
9 października (Tomaszów Lubelski): Podczas Indywidualnych
Mistrzostw Województwa Lubelskiego w Biegach Przełajowych Monika
Skinder zdobyła złoty medal na dystansie 1500 m w kategorii II i III klas
gimnazjum, Anna Berezecka zdobyła srebrny medal na dystansie 1000 m
w kategorii I klas gimnazjum.
10 października (Tomaszów Lubelski): Na szkoleniu przebywali przewodnicy PTTK z Oddziału PTTK w Zamościu. Spotkanie z przewodnikami
miało na celu zainteresowanie ich ofertą turystyczną, którą posiada miasto
Tomaszów.
12 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. Listy
gratulacyjne otrzymali pedagodzy odznaczeni w bieżącym roku.
Zawarto porozumienie pomiędzy Instytutem Pamięci Narodowej
Oddział w Lublinie, reprezentowanym przez Jacka Weltera – dyrektora IPN,
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Spotkanie przewodników PTTK (fot. archiwum Urzędu Miasta)

a Miejską Biblioteką Publiczną, reprezentowaną przez Tomasza Zielińskiego
– dyrektora MBP. Przedmiotem porozumienia jest współpraca w zakresie
organizacji i prowadzenia punktu działalności edukacji historycznej pod
nazwą „Przystanek historia IPN Tomaszów Lubelski”. Jest to pierwszy
taki punkt IPN w województwie lubelskim.
13 października (Susiec): W Gminnym Ośrodku Kultury w Suścu odbyła się Regionalna Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej. Organizatorem
uroczystości był lubelski kurator oświaty oraz wójt gminy Susiec. Zebrani
nauczyciele i pracownicy oświaty usłyszeli wiele ciepłych słów pod swym
adresem oraz odebrali podziękowania, nagrody, wyróżnienia i odznaczenia
za swoją pracę.
14 października (Tomaszów Lubelski): W Zespole Szkół nr 3 im. Macieja
Rataja odbyło się Powiatowe Święto Edukacji Narodowej, podczas którego
18 nauczycieli otrzymało nagrody starosty. Akty mianowania otrzymali
ks. Krzysztof Krukowski, Monika Nowak, Monika Semczuk-Sołek, Robert
Gis, Daniel Jędrzejewski, Mariusz Kuryło, Monika Iwanicka-Górnik, Marta
Węglińska, Iwona Bełż-Wrona.
14 października (Susiec): W Gminnym Ośrodku w Suścu odbył się
Integracyjny Festiwal Piosenki Ludowej na Roztoczu, w którym wzięło
udział 9 zespołów.
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14–17 października (Tomaszów Lubelski): Drużyna piłkarzy Gimnazjum
nr 2 trenowana przez Mariusza Skawińskiego zajęła III miejsce w finale
VI Turnieju o Puchar Premiera RP.
15 października (Tomaszów Lubelski): Odbyła się uroczystość 10-lecia
nadania Gimnazjum nr 2 imienia Papieża Jana Pawła II.
16 października (Tomaszów Lubelski): W Urzędzie Miasta podsumowano sezon piłkarski zawodników „Tomasovii” z rocznika 2003, którzy
pod kierunkiem trenera Bartosza Stefanika wygrali Ligę Wojewódzką
Młodzików Młodszych.
Beata Zieziulewicz, nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 3, podczas Gali
Nauczycieli – Opiekunów SKO w Warszawie została odznaczona Srebrną
Odznaką SKO za wieloletnie propagowanie idei oszczędzania wśród
uczniów.
17 października (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowskim Domu Kultury
odbył się wernisaż wystawy „Barwy Roztocza”, będącej wynikiem pracy IX
Międzynarodowego Pleneru Malarsko-Rzeźbiarskiego. Wernisaż połączony
był z jubileuszem 15-lecia pracy artystycznej Marzeny Mazurek-Jędrak.
17 października (Lubycza Królewska): W miejscowości Siedliska odbył
się III Półmaraton „Bieg po Roztoczu”. Trasa biegu, na dystansie 21 097,5 m,
została wytyczona w Siedliskach, ze startem przed miejscowością Siedliska
i metą przy Muzeum Skamieniałych Drzew.
17–18 października (Tomaszów Lubelski): 3 medale zdobyli zawodnicy
Tomaszowskiego Klubu Karate Tradycyjnego podczas IV Pucharu Europy
Dzieci w Karate Tradycyjnym w Wilnie.
18 października (Ulhówek): Już po raz szósty Wiejski Dom Kultury
w Tarnoszynie gościł uczestników Przeglądu Zespołów Folklorystycznych
„Jesień na ludową nutę”. Zaprezentowały się: miejscowa „Tarnina”,
„Czeremcha” z Pienian, „Jaśmin” z Rzeplina, „Honoratki” z Kolonii Gródek
oraz „Młodzieżowy zespół z Tarnoszyna”.
25 października (Tomaszów Lubelski): Ośrodek Interwencji Kryzysowej
obchodził jubileusz 10-lecia działalności. W tym okresie ze specjalistycznego poradnictwa w Ośrodku skorzystało 3205 osób pochodzących z 2352
rodzin z powiatu tomaszowskiego.
25 października (Tomaszów Lubelski): Wybory do Sejmu i Senatu
RP. W mieście oddano 8120 głosów ważnych (50,80%), największe poparcie uzyskał Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 3659
ważnie oddanych głosów (45,06%). W powiecie oddano 29 740 głosów
ważnych (43,41%), największe poparcie uzyskał Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość, uzyskując 14 476 ważnie oddanych głosów (48,68%).
28 października (Tomaszów Lubelski): Burmistrz miasta uczestniczył
we Lwowie w uroczystościach związanych z objęciem przez Wiesława
Mazura obowiązków konsula.
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Pochówek Nieznanego Żołnierza (fot. archiwum Urzędu Miasta)

29 października (Tomaszów Lubelski): Na placu Przedszkola nr 5
otwarto siłownię zewnętrzną.
1–2 listopada (Tomaszów Lubelski): Z inicjatywy Społecznego Komitetu
Odnowy Miejsc Pamięci na tomaszowskich cmentarzach odbyła się IV
Tomaszowska Kwesta pod hasłem „Odnawiamy żołnierskie groby”. Zebrano
19 484 zł 51 gr.
4 listopada (Krynice): Gminny Ośrodek Kultury zorganizował
Minifestiwal Artystyczny: Koncert Poezji Śpiewanej w wykonaniu członków
Ogniska Muzycznego działającego w GOK Krynice oraz VIII Mały Krynicki
Konkurs Recytatorski – „Wisława Szymborska”. Konkurs adresowany był
do uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu
gmin Tarnawatka i Krynice. Wzięło w nim udział 24 recytatorów.
7 listopada (Tomaszów Lubelski): Na cmentarzu parafialnym w kwaterze wojskowej zostały pochowane szczątki żołnierza Wojska Polskiego,
który w wyniku ran otrzymanych w bitwie pod Tomaszowem w 1939 r.
zmarł i był pochowany w nieoznakowanym grobie na cmentarzu w Leliszce.
Zespół Szkół nr 3 imienia Macieja Rataja obchodził jubileusz 50-lecia.
8 listopada (Tomaszów Lubelski): Po 23 latach posługi pasterskiej
na emeryturę przeszedł ksiądz Jan Krawczyk, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
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9 listopada (Tomaszów Lubelski): Muzeum Regionalne pozyskało od
poszukiwacza amatora wyjątkowy skarb z Czermna złożony z 96 przedmiotów ze srebra i brązu pochodzący z X w.
10 listopada (Tomaszów Lubelski): Z okazji zbliżającego się Święta
Niepodległości harcerze ZHR i ZHP zorganizowali grę miejską.
W Szkole Podstawowej nr 2 oddano do użytku multimedialną pracownię szachową.
11 listopada (Tomaszów Lubelski): Odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne związane z 97. rocznicą Odzyskania Niepodległości.
W Tomaszowskim Domu Kultury zaprezentowano sztukę Niepewność jutra
w reżyserii Marii Kozyry.
Delegacja uczniów Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich pod opieką
Mirosława Fusa uczestniczyła w uroczystościach 11 Listopada we Lwowie.
14 listopada (Tomaszów Lubelski): Zwycięstwem 2:0 nad „Resovią”
Rzeszów zakończyli piłkarze „Tomasovii” rundę jesienną rozgrywek.
14 listopada (Tarnawatka): Chór „Tarna-Vox” zajął I miejsce w Międzypowiatowym Festiwalu Zespołów Śpiewaczych Werbkowice 2015.
15 listopada (Krynice): Podsumowanie projektu „Stawiamy na kulturę – Inicjatywy lokalne”. Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach był
beneficjentem programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015, którego
celem była aktywizacja społeczno-kulturalna społeczności gminy Krynice
opierająca się na współpracy międzypokoleniowej. Program podsumowania:
prezentacja multimedialna przedstawiająca wszystkie inicjatywy, koncert
Ludowego Zespołu Śpiewaczego „Pojednanie”, spektakl Wesele na wsi.
Swaty, występ kabaretowy Kabarecik jak Berecik – Kobieta aktywna na wsi.
19 listopada (Telatyn): Dorota Lepionka, uczennica klasy IV Szkoły
Podstawowej imienia Fryderyka Chopina w Poturzynie, została zwyciężczynią V Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Fryderyku Chopinie
organizowanego przez NIFC w Warszawie.
20 listopada (Tomaszów Lubelski): Zmarł Edward Żuk, starosta tomaszowski w latach 1998–2006, pierwszy starosta utworzonego urzędu po
reformie administracyjnej kraju.
22 listopada (Tomaszów Lubelski): Ksiądz Jerzy Sopel uroczyście objął
urząd proboszcza w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
26 listopada (Tomaszów Lubelski): Zmarł dr Janusz Frykowski, dyrektor Zespołu Szkół nr 1, historyk, członek Tomaszowskiego Towarzystwa
Regionalnego im. dra Janusza Petera, autor wielu artykułów historycznych,
zastępca redaktora naczelnego „Rocznika Tomaszowskiego”.
28 listopada (Tomaszów Lubelski): W siedzibie Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego otwarto Centrum Edukacyjno-Kongresowe KUL.
5 grudnia (gmina wiejska Tomaszów Lubelski): KGW z gminy Tomaszów
Lubelski wzięły udział w Święcie Kiszonek i Kwaszonek w Krzczonowie.
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Otwarcie lodowiska przy TDK (fot. archiwum Urzędu Miasta)

W kategorii produkty kiszone i kwaszone I miejsce zajęło KGW Rabinówka
za krężałki z brukselki z burakiem, w kategorii ciasta i desery II miejsce
Zespół Artystyczny „Vocantes” z Podhorzec za szarpaki kwaśne, w kategorii na najładniejsze stoisko II miejsce KGW Ruda Wołoska.
6 grudnia (Tomaszów Lubelski): Na placu Tomaszowskiego Domu
Kultury otwarto sztuczne lodowisko.
8 grudnia (Tomaszów Lubelski): W Gimnazjum nr 2 otwarto nowoczesną pracownię języków obcych.
W budynku Starostwa odbyło się seminarium „Programy i instrumenty wsparcia dla przedsiębiorstw w perspektywie finansowej UE na lata
2014–2010”. W seminarium uczestniczyli przedsiębiorcy zainteresowani
możliwością otrzymania wsparcia finansowego na rozwój lub założenie
działalności gospodarczej.
11 grudnia (Tomaszów Lubelski): W siedzibie Związku Nauczycielstwa
Polskiego odsłonięto tablicę poświęconą Marianowi Buremu, wieloletniemu
działaczowi Związku i regionaliście.
Na zaproszenie Klubu „Gazety Polskiej” odbyło się spotkanie z Piotrem
Goćkiem, dziennikarzem Telewizji Republika i Tygodnika „Do Rzeczy”.
12 grudnia (Tarnawatka): Chór „Tarna-Vox”, po eliminacjach w Krasnobrodzie, zakwalifikował się do udziału w finale XXII Międzynarodowego
Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie
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Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Mariana Burego (fot. archiwum Urzędu Miasta)

13 grudnia (Tomaszów Lubelski): W kościele pw. Zwiastowania
NMP odbyły się uroczystości upamiętniające 34. rocznicę wprowadzenia
stanu wojennego. Na rynku miejskim mieszkańcy miasta mogli oglądać
wystawę zorganizowaną przez Miejską Bibliotekę Publiczną i IPN „Wasza
Solidarność – Nasza Wolność”, która prezentuje reakcje polskiej emigracji
i światowej opinii na wprowadzenie w Polsce stanu wojennego.
14–15 grudnia (Tarnawatka): Kacper Litwińczuk, uczeń klasy VI Szkoły
Podstawowej w Tarnawatce, zdobył wyróżnienie w finale Ogólnopolskiego
Konkursu Polskiej Poezji Religijnej w Bochni.
20 grudnia (Tomaszów Lubelski): Na rynku miejskim odbyło się spotkanie opłatkowe mieszkańców miasta. Gośćmi specjalnymi byli: Przemysław
Czarnek, wojewoda lubelski, i Sławomir Zawiślak, poseł na Sejm RP.
23 grudnia (Tomaszów Lubelski): W sali konferencyjnej Urzędu Miasta
odbyło się spotkanie podsumowujące sezon 2014/2015 w narciarstwie biegowym. W trakcie spotkania Waldemar Kołcun, wiceprezes Tomaszowskiego
Uczniowskiego Klubu Sportowego „Roztocze”, zaprezentował sukcesy
osiągnięte w mijającym roku. Arkadiusz Pilarz, dyrektor Narodowego
Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”, wręczył najlepszym biegaczom i biegaczkom nagrody oraz listy gratulacyjne.
Opracowali: Janusz Brodowski, Tomasz Zieliński
(Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera)
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