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Celem artykułu jest pokazanie Tomaszowa Lubelskiego jako ośrodka władz administra-
cyjnych w dobie niewoli narodowej. Miasto to początkowo znajdowało się w cieniu leżącego 
nieopodal Zamościa. Jednak ustalenie nowego przebiegu granicy Królestwa Polskiego (Impe-
rium Rosyjskiego) w 1815 r. wpłynęło na utworzenie w Tomaszowie Lubelskim pierwszego 
organu administracji specjalnej. Rusyfikacyjne działania rządu carskiego w kolejnych dekadach 
XIX stulecia spowodowały podniesienie Tomaszowa Lubelskiego do rangi miasta powia-
towego i stopniowe tworzenie w nim kolejnych urzędów działających w ramach różnych 
struktur administracyjnych. Otrzymany przez miasto status został zachowany również przez 
austro-węgierskie władze okupacyjne. To wszystko przyczyniło się do ugruntowania pozycji 
Tomaszowa Lubelskiego jako ośrodka administracyjnego na płaszczyźnie mikroregionalnej. 
Umożliwiło analizowanemu ośrodkowi utrzymanie takiej pozycji również w odrodzonym 
państwie polskim po 1918 r.

Słowa kluczowe: Tomaszów Lubelski, administracja, urzędnicy

Wiele ośrodków miejskich na terenie Królestwa Polskiego, w dobie 
niewoli narodowej, spotkały przeróżne losy. Niektóre przeżywające swoją 
świetność w czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów uległy degradacji. 
Inne, dzięki rosyjskiemu zaborcy, zyskały na znaczeniu i stały się centrami 
administracyjnymi o zasięgu lokalnym. Kolejne znowu zdołały zachować 
swoją pozycję, niekiedy popadając w stagnację. W tym miejscu należy zadać 
sobie pytanie – jaki wpływ na rozwój Tomaszowa Lubelskiego miał fakt 
znajdowania się Królestwa Polskiego pod berłem rosyjskim?

Tomaszów w chwili rozpoczęcia okresu niewoli narodowej był ośrod-
kiem miejskim pozostającym w cieniu leżącego nieopodal Zamościa. Miasto 
założone przez Jana Zamoyskiego odgrywało bardzo ważną rolę w sferze 
politycznej, gospodarczej i kulturalnej. Leżący kilkadziesiąt kilometrów 
dalej Tomaszów nie miał zbytnich szans na podwyższenie swojej pozycji, 
a co za tym idzie – zdominowanie Zamościa.

Wraz z utworzeniem Królestwa Polskiego i przeprowadzeniem deli-
mitacji granic stało się jasne, że Tomaszów stanie się miastem o charakte-

Krzysztof Latawiec
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

TOMASZÓW LUBELSKI  
JAKO OŚRODEK WŁADZ ADMINISTRACYJNYCH 

W LATACH 1815–1918

A  R  T  Y  K  U  Ł  Y
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rze przygranicznym. Interesujący nas ośrodek miejski był zlokalizowany 
na południowo-wschodnich rubieżach obwodu zamojskiego. Leżał przy 
szlaku komunikacyjnym biegnącym od Zamościa w kierunku granicy 
z Galicją, należącą do Cesarstwa Habsburgów. Już takie położenie mogło 
pozytywnie wpłynąć na szereg decyzji o charakterze administracyjnym 
podejmowanych w przyszłości.

Sam fakt posiadania statusu miasta przez Tomaszów dobrze rokował 
możliwość rozwoju. Spójrzmy więc na Tomaszów jako na ośrodek władz 
miejskich. Zaraz po ogłoszeniu powstania Królestwa Polskiego namiestnik 
generał Józef Zajączek 3 lutego 1816 r. wydał postanowienie regulujące 
działalność administracji miejskiej. Uzupełnieniem do tego aktu praw-
nego był ukaz z 30 maja 1818 r. Oba akty prawne mówiły o utworzeniu 
urzędów municypalnych (od 1842 r. zastąpione przez magistraty). W ich 
świetle miastem kierował burmistrz lub prezydent, będący urzędnikiem 
rządowym, zatwierdzany na swoim stanowisku przez Komisję Rządową 
Spraw Wewnętrznych. Ponadto w skład władz miejskich wchodzili ław-
nicy1. Burmistrzowie w większości przypadków byli urzędnikami obcymi, 
niezwiązanymi z ośrodkiem, w którym przyszło sprawować im władze. 
Inaczej wyglądała sytuacja ławników, którzy wywodzili się zazwyczaj 
spośród miejscowych obywateli legitymujących się posiadaniem nieru-
chomości na terenie miasta2.

Tomaszów w pierwszej połowie XIX stulecia wyróżniał się pod wzglę-
dem organizacji administracji miejskiej3 na tle innych ośrodków obwodu 
(powiatu) zamojskiego. Miastem kierował burmistrz, którego wspomagali: 
kasjer, sekretarz i kancelista. Ponadto funkcjonowali ławnicy w liczbie 
trzech. O ile burmistrz był zatwierdzany przez Komisję Rządową Spraw 
Wewnętrznych, o tyle nominacja osób na pozostałe stanowiska znajdowała 
się w gestii Lubelskiego Rządu Gubernialnego4.

Zasady wyboru władz miejskich uległy nieznacznym, lecz ważnym 
zmianom w końcu 1866 r. Po wprowadzeniu nowej ustawy o ustroju ad-
ministracji ogólnej szczebla gubernialnego i powiatowego nominowanie 
urzędników na te stanowiska przekazano w ręce gubernatora lubelskiego 
(od 14 września 1913 r. gubernatora chełmskiego)5. Nieprzypadkowe było 

 1 „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. VI, Warszawa 1820, s. 25 i n.; t. XXX, Warsza-
wa 1842, s. 81–85; Historia państwa i prawa, t. III: Od rozbiorów do uwłaszczenia, red. J. Bardach, 
M. Senkowska-Gluck, Warszawa 1981, s. 104–106, 360–364.

 2 „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. VI, Warszawa 1820, s. 25 i n.
 3 Wśród miast obwodu zamojskiego dominowały te posiadające jedynie burmistrza, kasjera 

i kancelistę. Nie wszystkie ośrodki miejskie było stać na utrzymywanie stanowiska sekretarza.
 4 Tamże.
 5 Zob. „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. LXVI, Warszawa 1866, s. 118–187. To-

maszów wraz z powiatem tomaszowskim po wyodrębnieniu guberni chełmskiej znalazł się 
w jej granicach od 14 września 1913 r.



Tomaszów Lubelski jako ośrodek władz administracyjnych...

9

Rocznik Tomaszowski 7

to, że wraz z obowiązywaniem nowej ustawy na stanowisku burmistrza 
Tomaszowa Lubelskiego pojawiły się osoby wyznania prawosławnego 
(1867–1877, 1884–1886, 1889–1916), w tym Rosjanie (1867–1874, 1884–1886, 
1889–1914)6.

W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na to, że Tomaszów 
po 1867 r. wyszedł obronną ręką w kwestii zachowania statusu miasta. 
W latach 1868–1870 na terenie Królestwa Polskiego miał miejsce proces 
degradacji wielu ośrodków miejskich do roli osad. Nie należy tego utożsa-
miać z polityką represyjną rządu carskiego, lecz z chęcią uporządkowania 
i zaadaptowania ośrodków miejskich do nowych realiów administracyj-
nych i ekonomicznych. Status miasta zachowały jedynie te ośrodki, które 
ze względu na liczbę ludności i budżet miały rację bytu na początku lat 
70. XIX stulecia. Pozycja Tomaszowa była niezagrożona, gdyż miasto to, 
jak już wspomniałem, jeszcze w pierwszej połowie XIX w. wyróżniało 
się na terenie południowej Lubelszczyzny oraz otrzymało status miasta 
powiatowego7.

Administracja miejska w całym omawianym okresie spełniała bardzo 
ważną funkcję w systemie struktur zarządu ogólnego. W jej rękach znalazły 
się zadania: związane z nakładaniem i egzekwowaniem podatków oraz 
innych opłat skarbowych; ze sprawowaniem nadzoru nad ruchem ludności, 
co wiązało się z prowadzeniem ksiąg ludności stałej i niestałej. Ponadto 
były to: prowadzenie ksiąg stanu cywilnego dla ludności żydowskiej, jakże 
licznie zamieszkującej Tomaszów; ewidencja ludności płci męskiej pod ką-
tem odbywania powszechnego obowiązku służby wojskowej; prowadzenie 

 6 Na funkcji burmistrza w latach 1815–1918 znajdowali się: Jakub Kaczorowski (1814–1832), 
Ignacy Syroczyński (1832–1833), Kajetan Szczeciński (1833), Bernard Zienkiewicz (1833–1839), 
Aleksander Połtawski (1839–1863), Feliks Przybuszewski (1863), Józef Kalicki (1863–1867), Piotr 
Fomin (1867–1869), Teodor Żilinskij (1869–1870), Paweł Sokolnikow (1870–1874), Andrzej Ko-
naszewskij (1874–1877), Bolesław Rachalewski (1877–1879), Aleksander Ułasiewicz (1879–1880), 
Karol Romanowski (1880–1884), Maurycy Łappo (1884–1885), Julian Żuromskij (1885–1886), 
Julian Lutnicki (1886–1889), Julian Waśkowskij (1889–1896), Ignacy Cholawin (1896–1898), 
Aleksander Wozniesienskij (1898–1899), Aleksander Owsiadowskij (1899–1902), Bazyli Nadasz-
kiewicz (1904–1907), Mikołaj Jastrebiłow (1909–1910), Aleksander Malarczuk (1910–1913), Ser-
giusz Kirsanow (1913–1914), Bronisław (Borys) Plebański (1914–1916). Archiwum Państwowe 
w Lublinie (dalej: APL), Rząd Gubernialny Lubelski (dalej: RGL) (1867–1918), sygn. A I 1867: 
137; sygn. osobowe 603; sygn. osobowe 719; sygn. osobowe 1085; sygn. osobowe 1223; sygn. 
osobowe 1635; sygn. osobowe 2043; Rząd Gubernialny Chełmski (dalej: RGCh), sygn. 240; 
sygn. 1068; sygn. 1110; Zarząd Powiatu Tomaszowskiego (dalej: ZPT), sygn. 248; sygn. 272; 
sygn. 300; S. W i ś n i e w s k i, Skłóceni z miastem. Rzecz o burmistrzach Tomaszowa Lubelskiego 
w latach 1809–1867, „Rocznik Tomaszowski” 1981, 1, s. 27–39; T. O s i ń s k i, Obwód (powiat) 
zamojski w latach 1815–1867. Studium z dziejów administracji i historii społeczno-gospodarczej Króle-
stwa Polskiego, Lublin 2005, s. 314, maszynopis pracy doktorskiej przechowywany w Bibliotece 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

 7 M. M ą d z i k, Od powstania styczniowego do końca I wojny światowej 1866–1918, [w:] To-
maszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 342.
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nadzoru nad stanem sanitarnym miasta i jego mieszkańców, co wiązało 
się z bezpieczeństwem sanitarnym na tym terenie itd.8.

Pozostając przy kwestiach związanych z administracją ogólną, należy 
dotknąć następnej ważnej sprawy związanej z Tomaszowem jako ośrodkiem 
władz administracyjnych. W roku 1865 w kręgach rosyjskich skupionych 
wokół Komitetu Urządzającego w Warszawie pojawił się pomysł wprowa-
dzenia reformy administracyjno-terytorialnej w Królestwie Polskim. Została 
ona podpisana 31 grudnia 1866 r. i weszła w życie z dniem 13 stycznia 
1867 r. Według niej Królestwo Polskie miało być podzielone na 10 guberni 
i 85 powiatów. Jednym z nowych powiatów (jako jednostka podziału ad-
ministracyjno-terytorialnego) miał być ten noszący nazwę „tomaszowski”, 
z siedzibą władz w Tomaszowie. Dlaczego władze rosyjskie zdecydowały 
się na taki krok? Zagęszczenie struktur administracyjnych szczebla po-
wiatowego ułatwiało prowadzenie bliższego nadzoru administracyjnego 
nad obszarem i jego ludnością, której przedstawiciele wystąpili zbrojnie 
przeciw władzy carskiej w latach 1863–1864. Należy dodać, że w tym sa-
mym czasie wprowadzono reformę struktur policyjnych – tworząc straż 
ziemską. Nadzór nad tą formacją policyjną został wkomponowany w nowy 
kształt powiatowych struktur administracji ogólnej (pomocnik naczelnika 
powiatu był naczelnikiem straży ziemskiej)9.

Wróćmy jednak do tego doniosłego faktu, którym było utworzenie na 
mapie administracyjnej powiatu tomaszowskiego. Z dniem 13 stycznia 
1867 r. zaczął działać zarząd powiatu tomaszowskiego na czele z Flegontem 
Fiałkowskim, jako naczelnikiem powiatu. Należy dodać, że nowa reforma 
administracyjna miała sprzyjać wymianie kadr administracyjnych, której 
celem było wyeliminowanie Polaków z funkcji kierowniczych na rzecz Rosjan 
lub Niemców pochodzących z głębi Imperium Romanowów. Oczywiście 
do końca obecności Rosjan na terenie Królestwa Polskiego stanowisko 
naczelnika powiatu tomaszowskiego znajdowało się wyłącznie w rękach 
rosyjskich (1867–1917 – 10 osób)10. Zarząd powiatowy w Tomaszowie zajął 

 8 Zob. szerzej: „Dziennik Praw Królestwa Polskiego”, t. LXVI, Warszawa 1866, s. 118–187.
 9 Tamże, s. 194–201.
10 Stanowisko naczelnika powiatu tomaszowskiego w latach 1867–1915 zajmowali: Flegont 

Fiałkowskij (1867–1869), Michał Szelistow (1869–1876), Mikołaj Wielikopolskij (1876–1884), 
Mikołaj Sachackij (1884–1886), Piotr Bogojawlenskij (1886–1889), Mikołaj Szantgaj (1889–1896), 
Bazyli Chudzinskij (1896–1898), Dymitr Szalimow (1898–1914), Aleksander Repojto-Dubjago 
(1914–1917), Wiktor Grudinskij (1917). Archiwum Państwowe w Białymstoku, Rząd Gubernialny 
Łomżyński, sygn. 310; APL, RGL (1867–1918), sygn. A I 1867: 137; sygn. osobowe 127; sygn. 
osobowe 233; sygn. osobowe 373; sygn. osobowe 1551; sygn. osobowe 1745; RGCh, sygn. 172; 
sygn. 277; sygn. 326; ZPT, sygn. 234; sygn. 240; K. L a t a w i e c, Naczelnicy powiatów guberni 
lubelskiej w latach 1867–1915. Próba charakterystyki grupy, „Annales UMCS”, sectio F (historia), 
vol. LVIII, 2003, s. 91; K. L a t a w i e c, A. G ó r a k, J. L e g i e ć, S. B o g d a n o v, Naczelnicy 
organów rosyjskiej administracji specjalnej w Królestwie Polskim w latach 1839–1918. Słownik bio-
graficzny, t. 1: Ministerstwo Oświecenia Publicznego, Lublin 2015, s. 134.
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się sprawowaniem szeroko rozumianego administrowania obszarem po-
wiatu tomaszowskiego – nowej jednostki administracyjnej wyodrębnionej 
z dotychczasowych powiatów: hrubieszowskiego i zamojskiego. W zakresie 
jego kompetencji znajdowały się m.in. sprawy: gospodarki finansowej, 
gospodarki miejskiej, ubezpieczeń (do 1901 r.), ewidencji ludności, ewi-
dencji mężczyzn w celach związanych z odbywaniem służby wojskowej, 
budownictwa i architektury, opieki medycznej, wyznaniowe wszystkich 
religii, bezpieczeństwa publicznego, nadzoru weterynaryjnego, egzekucji 
zaległych podatków i opłat skarbowych, nadzoru nad administracją szczebla 
gminnego, kwaterunku oddziałów wojskowych11.

Bardzo interesująco przedstawiał się skład personalny zarządu po-
wiatowego tomaszowskiego. Analogicznie jak w przypadku naczelnika 
powiatu na etat pomocnika naczelnika powiatu ds. policyjnych, czyli 
wspomnianego już naczelnika straży ziemskiej, zatrudniani byli wyłącznie 
Rosjanie (15 osób)12. Również druga funkcja, ważna z punktu widzenia 
zakresu kompetencji, pomocnika naczelnika powiatu ds. administracyjno-
-gospodarczych, stała się docelowym miejscem pracy urzędników pocho-
dzenia rosyjskiego. Na 16 osób zajmujących to stanowisko aż 15 (w latach 
1869–1917) było Rosjanami13. Godne zauważenia jest to, że Zarząd Powiatu 

11 Szerzej o kompetencjach zarządu powiatowego w Królestwie Polskim w latach 1867–1915 
zob. K. L a t a w i e c, Radomski Zarząd Powiatowy w latach 1867–1917, „Biuletyn Kwartalny Ra-
domskiego Towarzystwa Naukowego”, t. XL, 2006, z. 1–4, s. 83–101.

12 Stanowisko naczelnika straży ziemskiej w powiecie tomaszowskim zajmowali: Atanazy 
Jakowlew (1867), Konstanty Skabiczewskij (1867–1868), Eugeniusz Zaturskij (1868–1873), Michał 
Zielenko (1873–1886), Eugraf Stepanow (1886–1890), Aleksander Niechoroszkow (1890–1892), 
Iwan Akimow (1892–1893), Michał Fiodorow (1893–1895), Bazyli Fomienko (1895–1900), Alek-
sander Kołłojani (1900–1904), Aleksander Rutczin (1904–1909), Aleksander Howwe (1909–1912), 
Osip Zbojczik (1912–1913), Piotr Stegeman (1913–1914) i Włodzimierz Michalewicz (1915–1917). 
APL, Kancelaria Gubernatora Chełmskiego, sygn. 3; RGL (1867–1918), sygn. A I 1867: 162; 
sygn. osobowe 8; sygn. osobowe 381; sygn. osobowe 394; sygn. osobowe 544; sygn. osobowe 
769; sygn. osobowe 1541; sygn. osobowe 1615; sygn. osobowe 1701; sygn. osobowe 1792; sygn. 
osobowe 2091; sygn. osobowe 2103; sygn. osobowe 2112; ZPT, sygn. 241; sygn. 242; sygn. 247; 
sygn. 288.

13 Stanowisko pomocnika naczelnika powiatu ds. administracyjno-gospodarczych zaj-
mowali: Aleksander Nikołajew (1869–1870), Mikołaj Leweszko (1870–1876), Orest Kobyleckij 
(1876–1877), Mikołaj Aleksandrowicz (1877–1884), Jakow Kirkin (1885–1888), Bazyli Uspienskij 
(1888–1889), Włodzimierz Płaksin (1889–1891), Piotr Gonieckij (1891–1893), Światosław Jen-
gałyczew (1894–1896), Mikołaj Parisow (1896–1902), Konstanty Bławatskij (1902–1904), Iwan 
Zarembo-Gadziackij (1904–1910), Stepan Baganowicz (1910–1912), Ignatij Cholawin (1912–1915) 
i Eliasz Żukowskij (1915). APL, RGCh, sygn. 183; sygn. 315; RGL (1867–1918), sygn. osobowe 13; 
sygn. osobowe 42; sygn. osobowe 117; sygn. osobowe 228; sygn. osobowe 517; sygn. osobowe 
523; sygn. osobowe 621; sygn. osobowe 748; sygn. osobowe 978; sygn. osobowe 1247; sygn. 
osobowe 1321; sygn. osobowe 1387; sygn. osobowe 1914; ZPT, sygn. 243; sygn. 251; sygn. 269; 
sygn. 292; sygn. 297; A. G ó r a k, J. K o z ł o w s k i, K. L a t a w i e c, Słownik biograficzny guber-
natorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918), wyd. 2 uzupełnione i poprawione, 
Lublin 2015, s. 228–232.
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Tomaszowskiego jako organ administracyjny został latem 1915 r. ewa-
kuowany w głąb Rosji. Funkcjonował tam aż do kwietnia 1918 r., kiedy 
likwidacji uległ pion administracji cywilnej guberni chełmskiej.

Postępująca ofensywa wojsk austro-węgierskich i niemieckich latem 
1915 r. spowodowała opuszczenie Tomaszowa Lubelskiego przez rosyjskie 
organy administracji ogólnej i specjalnej, szkoły i sądy. Po opanowaniu 
miasta przez wojska państw centralnych w Tomaszowie zostały zainsta-
lowane struktury okupacyjnej wojskowej administracji austro-węgierskiej. 
Stało się to na mocy rozporządzenia naczelnego dowódcy wojsk austro-
-węgierskich z 17 września 1915 r. Utworzono komendę etapową obwodu 
tomaszowskiego. Jej komendantem został pułkownik armii c. i k. Juliusz 
Beran. Właśnie jemu podporządkowano wszystkie sfery związane z funkcjo-
nowaniem administracji, życia społeczno-gospodarczego, kulturalnego itd. 
Powołano również komisarza cywilnego (najwyższy urzędnik administracji 
cywilnej) w osobie starosty c. i k. Romana Żurowskiego14. Funkcjonująca 
komenda etapowa na mocy rozporządzenia naczelnego wodza armii 
austro-węgierskiej z 5 czerwca 1916 r. została przekształcona w komen-
dę obwodową (od 15 czerwca 1916 r.) i włączona w skład lubelskiego 
generał-gubernatorstwa wojskowego15. Tomaszów stał się więc siedzibą 
władz cywilno-wojskowych austro-węgierskiej administracji okupacyjnej. 
Struktury te działały do początku listopada 1918 r.16.

Interesujący nas ośrodek na długo przed utworzeniem powiatu to-
maszowskiego zaczął pełnić ważną rolę w strukturach terenowych orga-
nów administracji specjalnej. Fakt ustalenia przebiegu granicy najpierw 
Księstwa Warszawskiego w 1809 r., a następnie Królestwa Polskiego 
w 1816 r. spowodował konieczność utworzenia urzędu celnego na szlaku 
komunikacyjnym biegnącym od Zamościa do granicy z austriacką Galicją. 
W strukturach administracji celnej Królestwa Polskiego komora celna 
w Tomaszowie odgrywała bardzo ważną rolę, przez co należała do komór 
I lub II klasy w pierwszej połowie XIX w.17. Ten organ administracji finan-
sowej odpowiadał za kontrolę osób przekraczających granicę państwa oraz 
towarów przywożonych z Galicji na teren Królestwa Polskiego i Imperium 
Rosyjskiego, ekspediowanych poza obszar Rosji. Do kompetencji urzędni-
ków celnych należało kontrolowanie towarów oraz ewentualne nakładanie 
na nie ceł. Konfiskowano przedmioty i towary, które były zakazane na 

14 Komendą obwodową kierowali: Juliusz Beran (1915–1916), Ernst Freiherr von Schenk 
(1916–1918), „Dziennik Urzędowy c. i k. Komendy obwodowej w Tomaszowie” 1916, nr 1, 
s. 1.

15 „Dziennik Urzędowy c. i. k. Komendy obwodowej w Tomaszowie” 1916, nr 6, s. 46–47.
16 Archiwum Główne Akt Dawnych, Generalne Gubernatorstwo Wojskowe w Polsce 

(Militär General Gouvernement in Polen), sygn. 2056–2058.
17 Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, sygn. 2398; 

sygn. 2399; „Dziennik Urzędowy Guberni Lubelskiej” 1822, nr 52, s. 500.
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terenie Królestwa Polskiego, a także Imperium Rosyjskiego. Do 13 stycznia 
1851 r. komora celna w Tomaszowie znajdowała się pod jurysdykcją Sekcji 
Celnej Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu18. To właśnie dyrektor tej 
komisji rządowej był kreatorem polityki personalnej w urzędach celnych 
działających w terenie.

W listopadzie 1850 r. car Mikołaj I podpisał ukaz, na podstawie którego 
wprowadzono w Królestwie Polskim rosyjską administrację celną. W miejsce 
polskiej placówki celnej (przed 1851 r. w komorze celnej pracował jeden 
urzędnik pochodzenia rosyjskiego Iwan Dmitrijew) powstał analogiczny 
organ, wzorowany na modelu rosyjskim. Komora celna z dniem 13 stycz-
nia 1851 r. otrzymała status I klasy19. Pierwszym zarządzającym był Polak 
Ignacy Komarnicki, dotąd zatrudniony w Kancelarii Namiestnika Królestwa 
Polskiego i Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. Dopiero w 1858 r. na 
tym stanowisku pojawił się pierwszy Rosjanin – Dymitr Doroszewski. Do 
31 lipca 1914 r. komorą celną w Tomaszowie kierowali tylko i wyłącznie 
Rosjanie. Komora celna w Tomaszowie od 1851 r. pozostawała pod jurys-
dykcją naczelników okręgów celnych: zawichojskiego (w latach 1851–1883), 
radziwiłłowskiego (1883–1894), radomskiego (1894–1910), południowo- 
-zachodniego (1910–1914)20.

Analizując kwestię funkcjonowania organów celnych działających 
w Tomaszowie, należy poruszyć zagadnienie obecności formacji mun-
durowych strzegących granicy państwa. Od roku 1822 do końca 1850 r. 
w Tomaszowie stacjonowały oddziały polskiej straży graniczno-celnej. 
Interesujący nas ośrodek stał się siedzibą jednego z oddziałów tej formacji. 
Wraz z zaprowadzeniem rosyjskiej administracji celnej w miejsce polskich 
oddziałów celno-granicznych zostały rozlokowane oddziały rosyjskiej straży 
granicznej. Z tego też powodu Tomaszów od 13 stycznia 1851 r. stał się 
miejscem stacjonowania dowódcy jednej z rot i jednego z nadstrażników 
Zawichojskiej Brygady Straży Granicznej. Funkcjonował tzw. oddział to-
maszowski tejże brygady i posterunek straży granicznej „Tomaszów”21. 
Taki stan przetrwał do marca 1889 r. Wtedy to Departament Opłat Celnych 

18 Archiwum Główne Akt Dawnych, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, sygn. 2399.
19 Zob. К. Л я т а в е ц, Таможенные учреждения в Цaрcтве Польскoм в 50–60 гг. XIX века, 

[w:] Історiя тoргівлі, пoдaткiв тa мiтa, red. O. O. Дячок, Dniepropietrowsk 2007, s. 125–130; 
K. L a t a w i e c, W służbie imperium… Struktura społeczno-zawodowa ludności rosyjskiej na terenie 
guberni lubelskiej w latach 1864–1915, Lublin 2007, s. 103.

20 Szerzej o tych kwestiach zob.: K. L a t a w i e c, Rosyjska straż graniczna w Królestwie 
Polskim w latach 1851–1914, Lublin 2014, passim; tenże, W służbie imperium…, s. 102–105;  
К. Л я т а в е ц, Место таможенных учреждений Царства Польского в финансовой системе 
Российской Империи в первой половине 70-х г. ХIХ в., [w:] Торговля, купечество и таможенное 
дело в России в XVI–XIX вв., red. А. И. Раздорский, Kursk 2009, s. 233–236.

21 Zob. K. L a t a w i e c, Sandomierska Brygada Straży Granicznej 1889–1914, Sandomierz 
2010, s. 15–31.
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Ministerstwa Finansów podjął decyzję o reorganizacji struktur straży gra-
nicznej i utworzono 17. Tomaszowską Brygadę Straży Granicznej. Jej sztab 
został ulokowany w Tomaszowie. Brygadą dowodził dowódca mający 
do pomocy sztab wraz z kancelarią. Począwszy od 1889 r., następował 
powolny proces budowy infrastruktury 17. Tomaszowskiej BSG. Celem 
takich działań było stworzenie odpowiedniego zaplecza logistycznego na 
terenie Tomaszowa. Stąd też dokonywano zakupu budynków na potrzeby 
brygady, rezygnując zupełnie z systemu dzierżawienia budynków i grun-
tów dla koszar i poligonu. W roku 1911 na terenie miasta dokonano np. 
zakupu od Ordynacji Zamojskiej gruntów nazywanych „Siwą Doliną”, 
gdzie zamierzano stworzyć centrum dowódcze brygady. Sztab brygady 
stacjonował w Tomaszowie do końca lipca 1914 r. Brygadą tomaszowską 
w latach 1889–1914 kierowało 7 oficerów w stopniu pułkownika lub ge-
nerała majora. Byli oni pochodzenia rosyjskiego i niemieckiego22.

Upadek powstania styczniowego i wywołany tym wydarzeniem proces 
unifikacji Królestwa Polskiego przyniósł szereg zmian w organizacji ad-
ministracji finansowej. Zaowocowało to pojawieniem się nowych organów 
administracji finansowej, co też spowodowało ich obecność w analizowa-
nym ośrodku miejskim.

W roku 1866 władze rosyjskie wprowadziły na terenie Królestwa 
Polskiego ustawę o organizacji administracji akcyzowej. Początkowo 
odpowiedzialna była ona za nadzór nad produkcją spirytusu i trunków 
alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych. Obowiązki związane z kontrolą 
zakładów produkcyjnych i prawidłowym uiszczeniem podatku akcyzowego 
w terenie powierzono nadzorcom rewirowym. Obszar guberni lubelskiej 
został podzielony na 18 takich rewirów. Siedziba władz dwóch rewirów: 
11. i 12., została umieszczona w Tomaszowie23. W zakresie kompetencji 
rewiru 11. znalazło się następujące terytorium i zakłady produkcyjne: miasta 
– Tomaszów, Jarczów, Krasnobród i Józefów; gminy – Rogóźno, Majdan 
Górny, Jarczów, Majdan Sopocki, Łukowa, Aleksandrów, Krasnobród, 
Suchowola, Krynice i Tarnawatka; gorzelnie – Bondyrz nr 123, Suchowola 
nr 124, Krasnobród nr 125, Husiny nr 126, Hucisko nr 127, Ciotusza nr 128, 
Wieprzowe Jezioro nr 129, Podhorce Tomaszowskie nr 130, Rogóźno nr 131, 
Łaszczówka nr 132, Zielone nr 133, Jarczów nr 134; browary – Rogóźno 
nr 66 i Jarczów nr 67, oraz magazyn solny w Krynicach.

22 Dowódcami 17. Tomaszowskiej Brygady Straży Granicznej byli: Mikołaj Jesipow (1889–
1891), Włodzimierz Adlerberg (1891–1894), Piotr Łazowskij (1894–1907), Aleksander Basziłow 
(1907–1908), Włodzimierz Kastorf (1908–1910), Mikołaj Manojłow (1910–1912) i Włodzimierz 
von Baumgarten (1912–1914). Gosudarstwiennyj Archiw Rossijskoj Federacii, fond 110, opis 24, 
dieło 2574, passim; Archiwum Państwowe w Zamościu, Hipoteka w Tomaszowie Lubelskim, 
cz. II, sygn. 117, k. 2–5; K. L a t a w i e c, Rosyjska straż graniczna…, passim.

23 „Люблинския Губернския Ведомости” 1867, nr 13, s. 147.
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Rewir 12. objął swoją jurysdykcją: miasta – Łaszczów, Tyszowce 
i Komarów; gminy – Mircze, Żerniki, Telatyn, Stara Wieś, Miętkie, Łaszczów, 
Rachanie, Tyszowce, Komarów, Wożuczyn i Typin; gorzelnie – Dzierążnia 
nr 135, Rachanie nr 136, Wożuczyn nr 137, Czartowczyk nr 138, Pukarzów 
nr 139, Zimno nr 140, Muratyn nr 141, Tyszowce nr 143, Miętkie nr 144, 
Perespa nr 145; browary: Rachanie nr 68, Tyszowce nr 69, Perespa nr 70 
i Nabróż nr 71; wytwórnię wódek w Typinie nr 8 i cukrownię Mircze nr 124.

Interesująco przedstawiała się obsada personalna i zasady jej doboru 
na stanowiskach nadzorców rewirów akcyzowych. Pierwszymi nadzorca-
mi obu rewirów zostali: sekretarz kolegialny Obuchowski (nr 11) i radca 
tytularny Naruszewicz (nr 12). Już w 1867 r. Obuchowskiego zastąpił 
Naruszewicz, a na miejsce w rewirze 12. pojawił się dotychczasowy szef 
rewiru 15. – porucznik Różycki25.

W roku 1869 nastąpiła reorganizacja administracji odpowiedzialnej za 
nadzór nad egzekwowaniem podatków akcyzowych. Likwidacji uległy 
wspomniane rewiry 11. i 12. Tomaszów i okolice znalazły się pod jurys-
dykcją nadzorcy akcyzy 3. okręgu akcyzowego z siedzibą w Hrubieszowie. 
W interesującym nas ośrodku postanowiono zlokalizować siedzibę starszego 
pomocnika nadzorcy akcyzy. Zmiany nastąpiły na początku lat 80. XIX w. 
Podjęto decyzję o reorganizacji okręgów administracji akcyzowej. W ten 
sposób w Tomaszowie ulokowano siedzibę nadzorcy 4. okręgu akcyzo-
wego. Taki stan rzeczy trwał do początku lat 90. XIX w. Ponownie wtedy 
zreorganizowano system okręgów akcyzowych. Tomaszów tym razem 
znalazł się na terenie 2. okręgu akcyzowego z siedzibą w Chełmie. System 
taki nie uległ już zmianie do wyodrębnienia guberni chełmskiej. Organami 
administracji akcyzowej w Tomaszowie kierowali wyłącznie Rosjanie. 
Urzędnicy akcyzowi pracowali w Tomaszowie do lata 1915 r. W ten sposób 
w całym omawianym okresie funkcjonował tutaj organ administracji finan-
sowej znajdujący się pod jurysdykcją Lubelskiego Gubernialnego Zarządu 
Akcyzowego (od 14 stycznia 1914 r. Chełmskiego Gubernialnego Zarządu  
Akcyzowego)26.

Przygraniczny charakter Tomaszowa miał również wpływ na zloka-
lizowanie w 1876 r. siedziby kuratora akcyzowej straży karczemnej. Do 
zadań tej uzbrojonej formacji mundurowej należało kontrolowanie pasa 
przygranicznego na przestrzeni od 7 do 50 wiorst od granicy państwa. 
Działalność tej formacji polegała na przechwytywaniu towarów nieopa-
trzonych rosyjskimi znakami akcyzowymi. Zwalczano przede wszystkim 
nielegalny handel wyrobami alkoholowymi i tytoniowymi. W Tomaszowie 
stale urzędował kurator straży karczemnej działającej na terenie 2. i 4. 

24 Tamże.
25 Tamże, nr 36, s. 433.
26 K. L a t a w i e c, W służbie imperium…, s. 89–94.
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okręgu akcyzowego. Funkcję tę również powierzono osobom pochodzenia 
rosyjskiego lub niemieckiego27.

Od roku 1869 na terenie Królestwa Polskiego zaczęły funkcjonować 
izby skarbowe jako organy terenowe Departamentu Podatków Stałych 
Ministerstwa Finansów. W pierwszej połowie lat 70. XIX w. stopniowo 
rozpoczęto organizowanie powiatowych kas skarbowych. Instytucje te 
miały za zadanie ułatwienie gromadzenia podatków stałych oraz doko-
nywania wypłat i wpłat sum finansowych dla struktur administracyjnych. 
Początkowo Tomaszów w latach 1869–1874 znajdował się pod jurysdykcją 
Okręgowej Kasy Skarbowej w Zamościu. Od lipca 1872 r. zdecydowano 
o utworzeniu w Tomaszowie Powiatowej Kasy Skarbowej. Kierowali nią 
skarbnicy. Stanowisko to już w 1875 r. powierzono Rosjaninowi Konstantemu 
Łojewskiemu. Po jego ustąpieniu kolejni szefowie Tomaszowskiej Powiatowej 
Kasy Skarbowej także reprezentowali żywioł rosyjski28.

Chęć podniesienia skuteczności egzekwowania różnych podatków sta-
łych spowodowała wprowadzenie przez rosyjskie Ministerstwo Finansów 
nowych organów administracyjnych odpowiedzialnych za poprawienie 
kondycji budżetu państwa. Dlatego też w drugiej połowie 1885 r. na teryto-
rium całej europejskiej części Imperium Rosyjskiego pojawiła się instytucja 
inspektorów podatkowych. Obszar powiatu tomaszowskiego znalazł się 
pod jurysdykcją inspektora podatkowego Aleksandra Korolenki, działają-
cego również w powiatach biłgorajskim i zamojskim. Od roku 1894 jeden 
inspektor podatkowy obsługiwał terytorium powiatu tomaszowskiego 
i biłgorajskiego. Trzy lata później nastąpiła kolejna reorganizacja struktur 
inspektorów podatkowych. Od drugiej połowy 1897 r. w Tomaszowie 
swoją siedzibę miał inspektor podatkowy kontrolujący wyłącznie obszar 
powiatu tomaszowskiego. Taki stan rzeczy przetrwał do lata 1915 r., 
gdy inspektorów podatkowych ewakuowano w głąb Rosji. Stanowisko 
inspektora podatkowego znajdowało się wyłącznie w rękach urzędników 
pochodzenia rosyjskiego29.

Interesujący nas ośrodek był także siedzibą administracji związanej 
z utrzymaniem komunikacji i łączności. Fakt, że przez Tomaszów przebie-
gała ważna droga wiodąca do granicy państwa spowodował konieczność 
utworzenia tutaj już w drugiej dekadzie XIX w. stacji pocztowej. Do końca 
lat 60. istniała stacja pocztowa obsadzana wyłącznie przez urzędników 
polskich. W latach 1869–1872 w Tomaszowie funkcjonował ekspedytor 
pocztowy podlegający jurysdykcji Przygranicznego Biura Pocztowego 

27 Tamże, s. 94; tenże, Rosyjska straż graniczna…, s. 314–315.
28 R. Ś l u s a r s k a, Lubelska Izba Skarbowa (1869–1915). Organizacja i funkcjonowanie instytucji, 

Lublin 2002, s. 88–89, maszynopis pracy doktorskiej przechowywany w Bibliotece Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; K. L a t a w i e c, W służbie imperium…, s. 94–95.

29 APL, Lubelska Izba Skarbowa, sygn. 148; K. L a t a w i e c, W służbie imperium…, s. 96.
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w Zamościu. Dopiero z początkiem 1873 r. w Tomaszowie zlokalizowano 
oddział pocztowy. Cztery lata później (styczeń 1877 r.) w Tomaszowie 
zainstalowano również stację telegraficzną30. W Imperium Rosyjskim pod 
koniec pierwszej połowy lat 80. XIX w. nastąpiła reorganizacja struktur 
pocztowych i telegraficznych. Od roku 1885 zdecydowano się na połączenie 
obu struktur, co przełożyło się na stworzenie biur pocztowo-telegraficznych. 
Takie biuro zostało również stworzone w Tomaszowie. Działało ono przez 
kolejne trzydzieści lat do momentu jego ewakuacji w głąb Rosji latem 1915 r. 
Zmiany mające miejsce w 1885 r. były dla władz rosyjskich nadarzającą 
się okazją do rozpoczęcia polityki rusyfikacyjnej w tym resorcie. Stąd też 
wszyscy naczelnicy tomaszowskiego biura pocztowo-telegraficznego byli 
pochodzenia rosyjskiego.

W pejzażu urzędów działających w Tomaszowie w 1901 r. pojawił się 
nowy organ administracyjny. Ulokowano tutaj siedzibę rzeczoznawcy po-
wiatowego Warszawskiego Zarządu Wzajemnych Ubezpieczeń od Ognia 
w guberniach Królestwa Polskiego. W zakresie kompetencji tego urzędnika 
było prowadzenie wszystkich spraw związanych z ubezpieczaniem nieru-
chomości od nieprzewidzianych zdarzeń losowych (wcześniej sprawy te były 
skoncentrowane w Tomaszowskim Zarządzie Powiatowym). Pierwszym 
rzeczoznawcą działającym na obszarze całego powiatu był Konstanty 
Wasiukow legitymujący się ukończeniem wydziału prawa Cesarskiego 
Uniwersytetu Warszawskiego. Przy rzeczoznawcy ubezpieczeniowym 
działała kancelaria składająca się z pomocnika rzeczoznawcy i referenta. 
Wszyscy następcy Wasiukowa byli urzędnikami pochodzenia rosyjskiego. 
Rzeczoznawcy działali w Tomaszowie do lata 1915 r.31.

Tomaszów Lubelski, chociaż położony na peryferiach ówczesnego 
Królestwa Polskiego, odgrywał rolę ośrodka administracyjnego na szczeblu 
regionalnym. Jak można zauważyć, w dobie niewoli narodowej miasto to 
stopniowo zyskiwało na znaczeniu. Pozycję, którą posiadało w przeded-
niu odzyskania przez Polskę niepodległości, paradoksalnie zawdzięczało 
zarówno polityce zaborcy rosyjskiego, jak i okupanta austro-węgierskie-
go. Rozbudowa struktur administracji ogólnej i specjalnej bezpośrednio 
wpływała na lokowanie w Tomaszowie Lubelskim kolejnych urzędów, 
niezbędnych do zarządzania obszarem powiatu tomaszowskiego, egze-
kwowania różnych obciążeń finansowych, utrzymywania łączności i ko-
munikacji czy też nadzorowania granicy państwa przebiegającej nieopodal 
Tomaszowa Lubelskiego. Wszystkie te czynniki wpływały także na rozwój 

30 Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta notariusza Ludwika Pawęczkowskiego 
w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 26, akt nr 82 z 1877 r.; K. L a t a w i e c, W służbie imperium…, 
s. 134–137.

31 Памятная книжка Люблинской губернии на 1902 год, Люблин 1902, s. 191; Холмская 
губерния. 1914 г., Холм 1914, s. 269.
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miasta i umożliwiły kontynuowanie jego roli na mapie administracyjnej 
w odrodzonej II Rzeczypospolitej.
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ABSTRACT

Krzysztof Latawiec

TOMASZÓW LUBELSKI AS THE CENTER OF LOCAL ADMINISTRATIVE 
AUTHORITY BETWEEN THE YEARS 1815–1918

The aim of this article is to present Tomaszów Lubelski as a local administrative authority 
during the time of national captivity. Initially, the town was overshadowed by a nearby city 
of Zamość. However, following the new layout of the border of Congress Poland (Russian 
Empire) in 1815, a new special administrative body was established in Tomaszów for the first 
time. Implementation of a program of russification by the tsarist government in the subsequent 
decades of the 19th century resulted in Tomaszow being elevated to poviat/county/-ranking 
town with new additional offices operating in different administrative structures. That status was 
also preserved by Austro-Hungarian occupational government. All of these above eventuated 
in Tomaszów being recognized as a local administrative authority on the micro-regional scale, 
which helped Tomaszow to retain its position in a newly restored Polish Republic after 1918.

Key words: Tomaszów Lubelski, administration, civil servant
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W artykule opisane są dzieje fabryk ceramiki w Lubyczy Królewskiej i Siedliskach, które, 
obok wytwórni w Glińsku i Potyliczu, rozwinęły swoją działalność po upadku w roku 1827 
fabryki porcelany w Tomaszowie Lubelskim. Fabryka fajansu i wyrobów kamionkowych 
w Lubyczy Królewskiej, której utworzenie zwykle wiąże się z Ludwikiem Zielińskim (1855), 
swoje początki mogła mieć już w latach 40. XIX w., kiedy właścicielem miasteczka był baron 
Henryk August von Leibnitz. Fabryka istniała do czasu pożaru w 1911 r. i już nie została 
odbudowana. Pierwsze udokumentowane wzmianki pozametrykalne o fabryce fajansu w Sie-
dliskach zostały sporządzone na dokumencie z roku 1818, a dokonane najpóźniej w 1829 r. To 
zaprzecza powszechnie przyjętej tezie, że fabryka w Siedliskach powstała w połowie wieku XIX 
w czasach Józefa Jabłonowskiego. Już w latach 70. XIX w. obserwujemy jej powolny upadek. 
Fabryki fajansu w Lubyczy Królewskiej i Siedliskach odegrały ważną rolę w rozwoju prze-
mysłu Galicji, a w czasach obecnych ich wyroby to prawdziwe unikaty, bardzo poszukiwane 
tak przez kolekcjonerów, jak i przez muzea w Polsce i za granicą.

Słowa kluczowe: fabryki (manufaktury) ceramiki w Lubyczy Królewskiej i Siedliskach, 
farfurnia, fajans, Franciszek Mezer, Henryk August von Leibnitz (Ziembitz), Ludwik Zieliński, 
Jan Parys, Mantuani, Anton Fontana, Józef Jabłonowski

Od wielu już lat na całym świecie panuje zainteresowanie wyrobami 
ceramicznymi. Również Polska nie ustępuje tej modzie i coraz częściej po-
jawiają się opracowania na temat rozwoju ceramiki na ziemiach polskich. 
Na wielu stronach internetowych spotykane są fotografie i opisy wyrobów 
dawnych galicyjskich fabryk ceramiki w Lubyczy Królewskiej i Siedliskach, 
miejscowościach znajdujących się na terenie obecnego powiatu Tomaszów 
Lubelski. Niestety, mało są znane, ale również błędnie opisywane dzieje 
tych dwóch fabryk. Mając na uwadze sprostowanie niektórych informacji, 
autorzy podjęli próbę analizy okoliczności ich utworzenia oraz znaczenia 
w rozwoju przemysłu Galicji.

Fabryki ceramiki w Lubyczy Królewskiej i Siedliskach powstały w okresie 
sprzyjającym podejmowaniu przedsięwzięć gospodarczych w Galicji. Obie 
fabryki, obok Glińska i Potylicza, przez cały okres działalności odgrywały 

Zdzisław Pizun*, Ryszard Gawryś**
* Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera 
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ważną rolę w historii przemysłu Galicji. Ze względu na kruchość materia-
łu wyroby tych fabryk to obecnie prawdziwe unikaty, niezmiernie cenne 
i poszukiwane przez kolekcjonerów. Ostatni zaobserwowany na publicznej 
aukcji przedmiot z tych fabryk – talerz z fabryki w Lubyczy Królewskiej, 
na internetowej stronie Ebay został sprzedany za cenę aż 600 euro1.

Fabryka fajansu i wyrobów kamionkowych w Lubyczy Królewskiej została 
opisana w 1935 r. w powszechnie znanej pracy pod redakcją Maksymiliana 
Goldsteina2 i jest to najobszerniejszy, ale niepozbawiony błędów, materiał 
na jej temat. Niezwykle wartościowy jest również wcześniejszy, mniej zna-
ny, opis lubyckiej farfurni3, zamieszczony w „Przeglądzie Ceramicznym” 
w roku 19114. Autorem artykułu jest znakomity krakowski chemik inż. 
Karol Rolle5. Tekst powstał w czasie, kiedy jeszcze funkcjonowała lubycka 
fabryka fajansu i daje on zupełnie inne światło na istotę produkcji ceramiki 
w Lubyczy Królewskiej. Dzieje fabryki ceramiki w Siedliskach nie doczekały 
się dotychczas żadnego obszerniejszego opracowania, a autorzy wzmianek 
mylnie wiążą jej powstanie z Józefem Jabłonowskim. Kiedy J. Jabłonowski 
został właścicielem majątku w Siedliskach, siedliska fajansarnia lata świet-
ności miała już za sobą.

Lokalizacja czterech galicyjskich fabryk ceramiki: w Lubyczy Królewskiej, 
Siedliskach, Potyliczu i Glińsku, tuż przy granicy z Królestwem Polskim nie 
była przypadkowa, a na ich powstanie i rozwój z pewnością miał wpływ 
sukces, a następnie upadek fabryki porcelany w Tomaszowie Lubelskim. 
Fabrykę w Tomaszowie, okres jej działania i historię oraz wyroby opisała 
w 2015 r. w swojej pracy Krystyna Schabowska6. Założycielami fabryki 
w Tomaszowie Lubelskim (wówczas Ordynackim) byli: ordynat Aleksander 
August Zamoyski oraz Franciszek Mezer7 i jego brat Michał. Rodzinie 
Mezerów w sposób pośredni zawdzięczamy rozwój ceramiki na ziemiach 
polskich. Mezerowie bezpośrednio zaangażowani byli w powstanie fabryk 
ceramiki w Korcu, Baranówce i Tomaszowie Lubelskim.

 1 http://www.ebay.fr/itm/Fayence-Fajans-Judaica-Lubycza-Krolewska-polnisch-Keramik-
jewish-pottery-antik-/170897741859 [dostęp: 23 III 2018].

 2 Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. Zbiory Maksymiliana Goldsteina, red. 
M. Goldstein, E. Dresdner, Lwów 1935.

 3 Farfurnia – manufaktura ceramiczna produkująca fajanse.
 4 K. R o l l e, Przyczynki do historyi ceramiki w Galicyi, „Przegląd Ceramiczny. Dwutygodnik 

poświęcony sprawom technicznym i ekonomicznym wszystkich gałęzi przemysłu ceramicz-
nego”, R. 11, nr 13, 10 VII 1911, s. 203–204.

 5 Karol Rolle (1871–1954), inżynier ceramik, działacz polityczny i gospodarczy, prezydent 
Krakowa, redaktor i wydawca „Przeglądu Ceramicznego”.

 6 K. S c h a b o w s k a, Zarys dziejów manufaktury fajansu i porcelany w Ordynacji Zamojskiej 
w Tomaszowie Lubelskim, Lublin 2015. 

 7 Franciszek Mezer herbu Moździerz urodził się prawdopodobnie po 1751 r., zmarł 
w 1829 r. w swej posiadłości Mosty Małe. Był synem Franciszka i Heruli z d. Leittnerin. Zob. 
E. K o w e c k a, Polski słownik biograficzny, t. 20, Wrocław 1975, s. 490–491. 
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Pomimo że na przełomie XVIII i XIX w. Ordynacja Zamojska była grun-
townie modernizowana i uprzemysławiana przez dwóch kolejnych ordy-
natów: przedwcześnie zmarłego Aleksandra Augusta, a potem Stanisława 
Kostkę, to jednak zbyt ryzykowne wydaje się, że tak doświadczony arkanista8 
i ceramik jak Franciszek Mezer zgodził się na lokalizację fabryki porcelany 
w Tomaszowie Lubelskim. Być może chodziło o podniesienie prestiżu 
Ordynacji. Lasy wokół Tomaszowa dostarczały, co prawda, potrzebnego 
drewna na opał oraz materiału budowlanego, jednak, jak zweryfikowała 
historia, brak własnych surowców (odpowiedniej gliny do wyrobu por-
celany) na terenie Ordynacji okazał się błędem. Za ten błąd w lokalizacji 
przyszło „zapłacić” fabryce porcelany w Tomaszowie już w roku 1809, 
gdy do Księstwa Warszawskiego włączono Galicję Zachodnią (Nową) oraz 
Cyrkuł Zamojski. W konsekwencji część ziem polskich znalazła się w jego 
granicach, między innymi Tomaszów Lubelski. Tomaszowska manufaktura 
i jej zaplecze surowcowe rozdzielone zostały granicą9. Fakt ten miał dla 
właścicieli daleko idące konsekwencje finansowe, ponieważ po wytyczeniu 
nowych granic dla fabryki w Tomaszowie znacznie wzrósł koszt surowca, 
który już trzeba było sprowadzać z zagranicy. To było główną przyczy-
ną kryzysu fabryki i pomimo prób jej ratowania ostatecznie na terenie 
Tomaszowa przestała ona istnieć w roku 1827, gdyż została przeniesiona 
do Przedborza10.

Kłopoty tomaszowskiej fabryki porcelany w pierwszej kolejności wzmoc-
niły istniejącą już od połowy wieku XVIII fabrykę w Glińsku11. W roku 
1810 w niemieckojęzycznej gazecie czytamy:

Fabryka w Glińsku zatrudnia 30 osób, a dzięki temu, że fabryka w Tomaszowie znalazła 
się poza granicami, nastąpił jej gwałtowny rozwój12.

Sytuacja ta z pewnością przyczyniła się do rozwoju nowych fabryk 
na terenie ówczesnej Galicji w rejonie Rawy Ruskiej. Powstanie fabryk 
w Lubyczy Królewskiej, Siedliskach i Potyliczu, zaś pod koniec wieku XIX 
również w Rawie Ruskiej nie było jednak w żaden sposób przypadkowe, 
a wiązało się z występowaniem odpowiedniego gatunku gliny oraz z wie-
lowiekowymi tradycjami wykorzystywania tego surowca.

Zbigniew Tokarski w swojej pracy o materiałach do produkcji ceramiki 
wymienia dość dokładnie miejsca występowania gliny, określanej jako iły 
mioceńskie, zwanej również iłami powęglowymi albo glinką garncarską13. 

 8 Arkanista – rzemieślnik, znający tajemnicę produkcji porcelany w XVIII w.
 9 K. S c h a b o w s k a, dz. cyt., s. 44.
10 Tamże, s. 47.
11 G. S o u b i s e  B i s i e r, O fabrykach ceramiki w Polsce, Warszawa 1913, s. 10.
12 „Vaterländische Blätter”, nr VII, 29 VI 1810, s. 8. 
13 Z. T o k a r s k i, O ogniotrwałych iłach kamionkowych z rejonu Tomaszowa Lubelskiego, 

„Przegląd Geologiczny”, vol. 19, nr 12 (1971), s. 558. 
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Poszczególne odmiany gliny, przede wszystkim ze względu na plastyczność, 
posiadały różne właściwości i różną przydatność do produkcji ceramiki. 
Najbardziej znanymi, według Z. Tokarskiego, miejscami występowa-
nia glinki ogniotrwałej były: Glińsko obok Żółkwi, rejon Dziewięcierza, 
Potylicz i Siedliska. Na terenie Siedlisk wymienionych zostaje kilka takich 
miejsc: Jalinka, pod Ujeżdżalnią, pod Kiczarą, pod Cmentarzem i Wełed14.  
O znakomitym materiale do wyrobu ceramiki mówi również wzmianka 
prasowa:

Obfitują począwszy od Potylicza, na Siedliska aż do Lubyczy w wyborne gliny garn-
carskie i białe fajansowe oraz gruby wapień i piaskowce drobno-ziarniste, o silnym spoiwie 
krzemowym na całym paśmie15.

Zanim doszło do zmiany granicy pomiędzy Galicją a Księstwem 
Warszawskim, dochody F. Mezera z tomaszowskiej fabryki były na 
tyle satysfakcjonujące, że pozwoliły mu w roku 1802 na zakup majątku 
w Mostach Małych16. Autorom nie udało się ustalić bezpośredniego związ-
ku pomiędzy nabyciem majątku i zamieszkaniem F. Mezera w Mostach 
Małych17 a powstaniem i rozwojem w I połowie wieku XIX fabryk fajansu 
w okolicach Rawy Ruskiej.

W wielu publikacjach na temat historii Lubyczy Królewskiej i istnie-
jącej tam fabryki fajansu oraz wyrobów kamionkowych często spotyka 
się stwierdzenie, że lubycką farfurnię założył (wybudował) w 1855 r. ów-
czesny właściciel miasteczka – Ludwik Zieliński18. Takie określenie czasu 
powstania fabryki wydaje się jednak nieprawdziwe i jej początki należałoby 
jednak cofnąć o kilkanaście lat. Zwracają na to uwagę niektóre współcze-
sne opracowania naukowe19, jak również prace dawniejszych autorów20. 
W przytoczonych publikacjach pojawia się rok około 1840 i nazwisko wła-
ściciela lubyckich dóbr ziemskich przed L. Zielińskim – Ziembitza (barona 

14 Tamże.
15 A. N o w i c k i, Wędrówki po kraju. Okolice Rawy Ruskiej, „Przewodnik Naukowy i Lite-

racki”, dodatek do „Gazety Lwowskiej”, R. 7, 1879, nr 9, s. 807.
16 K. S c h a b o w s k a, dz. cyt., s. 43.
17 Mosty Małe – wieś w obecnej gminie Lubycza Królewska.
18 J. G ó r a k, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990, s. 67; Z. S p a c z y ń s k i, 

Z dziejów Lubyczy Królewskiej, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1997, nr 1, s. 18; P. W ł a d,  
M. W i ś n i e w s k i, Roztocze Wschodnie. Przewodnik nie tylko dla turystów, Lubaczów 1999, s. 173; 
T. Ż e l e ź n y, Lubycza Królewska i okolice – podróż sentymentalna, Lubycza Królewska 2015, 
s. 10; Z. P i z u n, Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej, Lubycza 
Królewska 1997, s. 10. 

19 W. B o n d y r a, Słownik historyczny miejscowości województwa zamojskiego, Lublin–Zamość 
1993, s. 65.

20 Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich…, s. 83; Katalog wystawy ceramiki 
polskiej: urządzonej staraniem Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej w Warszawie w czerwcu i lipcu 
1927, red. I. Czajkowska, Warszawa 1927, s. 127.
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Henryka Augusta von Leibnitza)21. Być może powstanie fabryki ceramiki 
w Lubyczy Królewskiej należałoby jeszcze bardziej cofnąć w czasie, ale 
oprócz drobnych wzmianek w literaturze na dzień dzisiejszy nie dyspo-
nujemy dokumentami potwierdzającymi fakt istnienia fabryki na początku 
wieku XIX22. Poza tym brakuje jakichkolwiek informacji o funkcjonowaniu 
lubyckiej fabryki fajansu i wyrobów kamionkowych pomiędzy rokiem 
około 1840 a 1855. Wydaje się, że narzucony w roku 1866 w historiografii 
przez A. Schneidera rok 1855, jako czas rozpoczęcia działalności lubyckiej 
farfurni, przyjął się na trwałe23. Analizując dzieje Lubyczy Królewskiej, za-
uważamy, że miasteczko często nawiedzały pożary, które niszczyły również  
fabrykę fajansu. Być może ta pierwsza farfurnia z około 1840 r. nie prze-
trwała długo, skoro nie ma jej w akcie sprzedaży dóbr lubyckich w 1844 r.24.

21 Baron Henryk August von Leibnitz (Ziembitz) był właścicielem miasteczka Lubycza 
Królewska do 1840 r. Z. P i z u n, R. G a w r y ś, Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Kró-
lewska (1787–1939), „Rocznik Tomaszowski” 2017, 6, s. 26.

22 J. K o ł a c z k o w s k i, Wiadomości o fabrykach i rękodziełach w dawnej Polsce, Warszawa 
1881, s. 23. Czas istnienia lubyckiej fabryki „od początku XIX wieku” określa Katalog wystawy 
ceramiki polskiej…, s. 127.

23 O wyrobach glinianych w Galicyi (Według odczytu, mianego przez Antoniego Schneidera na 
posiedzeniu lwowskiego tow. technicznego), „Gazeta Przemysłowa. Ilustrowany organ przemysłu, 
rękodzielnictwa, gospodarstwa i handlu krajowego” 1867, nr 58, s. 24; O wyrobach glinianych 
w Galicji (Według odczytu, mianego przez Antoniego Schneidra na posiedzeniu lwowskiego towarzystwa 
technicznego, d. 15 grudnia 1866, „Dziennik Literacki i Polityczny”, nr 4, 29 I 1867, s. 58.

24 Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów. 
Zespół (fond) 141. Zbiór Aleksandra Czołowskiego (dalej: LBN) – Dział I. 2225. Materiały 
historyczne dotyczące Lubyczy Królewskiej z XIX w.

Talerz i misa z fabryki fajansu w Lubyczy Królewskiej. Źródło: Zbiory Muzeum  
Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Fot. Stanisław Stadnicki
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W opracowaniu M. Goldsteina występują liczne błędy oraz specjalne 
utożsamianie lubyckiej fabryki fajansu jedynie z życiem gospodarczym 
i kulturą żydowską. Świadczy o tym opis farfurni:

W wiadomościach o polskich fajansach nie znajdujemy żadnych wzmianek o fabryce 
fajansów w Lubyczy Królewskiej, której w historii ludu żydowskiego poczesne należy się 
miejsce. Powstała ta fabryka w ośrodku wielkiego skupienia Żydów, blisko stolicy cadyka 
bełskiego i w jego dominium. Możliwe nawet, że o jej powstaniu zadecydował dwór bełski 
i otaczający go wierni. Fabrykę tę nazwać można par excellence żydowską. Od swych zaczątków 
należała do właścicieli Żydów, dzierżawcami byli Żydzi, ba, nawet robotnicy jej rekrutowali 
się wyłącznie spośród Żydów25.

M. Goldstein podaje, że fabryka powstała około roku 1840, a jej założy-
cielem był L. Zieliński. Następnie przeszła w ręce Maksymiliana Parnasa26, 
ówczesnego właściciela Lubyczy Królewskiej, a pierwszymi jej dzierżaw-
cami byli: Szame Baumwohl, Aszer Luft i Salomon Gottlieb. W roku 1911 
fabryka została zniszczona przez pożar i tym razem nie doszło do jej  
odbudowy27.

W tekście M. Goldsteina jest wiele informacji, które należy sprostować. 
Autorzy opracowania skupiają się na ukazaniu lubyckiej fabryki fajansu 
przede wszystkim jako wytwórni jedynie żydowskiej. Takie stwierdzenie nie 
znajduje uzasadnienia w analizie całości dziejów fabryki. Założona została 
około 1840 r. przez właściciela dóbr lubyckich, ale nie był nim L. Zieliński, 
jak wskazuje M. Goldstein, ponieważ L. Zieliński jako właściciel Lubyczy 
Królewskiej pojawia się dopiero w 1844 r.28. Zieliński lubyckie dobra zaku-
pił od poprzedniego właściciela – księcia Józefa Korybuta Woronieckiego, 
który był w ich posiadaniu w latach 1840–184429. W międzywojennej lite-
raturze, która dotyczy organizowanych wystaw ceramiki, przy właścicie-
lach fabryki fajansu w Lubyczy Królewskiej pojawiają się dwa nazwiska: 
Ziembitz i L. Zieliński30. Analizując historię lubyckiego majątku, wiemy, 
że przed księciem J. Woronieckim dobra lubyckie należały do barona 
Henryka Augusta von Leibnitza (1830–1840)31 i z całą pewnością autorom 
opracowań o wystawach chodzi o tę właśnie postać.

25 Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich…, s. 83.
26 Po L. Zielińskim w roku 1868 majątek w miasteczku przejmuje ewangelicka rodzina 

Kämpffów, a M. Parnas jako właściciel pojawia się dopiero w roku 1904. Zob. Z. P i z u n,  
R. G a w r y ś, Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Królewska…, s. 33 i 35.

27 Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich…, s. 83.
28 Z. P i z u n, R. G a w r y ś, Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Królewska…, s. 30.
29 Tamże, s. 27.
30 Zob. Katalog wystawy ceramiki polskiej…, s. 127; G. S o u b i s e  B i s i e r, dz. cyt., s. 18.
31 Z. P i z u n, R. G a w r y ś, Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Królewska…, s. 26. 

Nazwisko Leibnitz u autorów opracowań i materiałów źródłowych przybiera różną for-
mę zapisu, ale najważniejsze jest to, że często zamiast litery L występuje Z. Zob. tamże,  
przyp. 21. 
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W literaturze historycznej jest tylko lakoniczna wzmianka o tym, że 
L. Zieliński w 1855 r. wybudował fabrykę fajansu. Trudno się do tego faktu 
odnieść, skoro wiele wskazuje na to, że farfurnia w miasteczku istniała 
już wcześniej. Można jedynie przypuszczać, że wówczas podupadła i za 
czasów L. Zielińskiego wznowiła produkcję albo została rozbudowana. 
Pierwsza prasowa wzmianka dotycząca fabryki fajansu w Lubyczy-Regalle 
(Lubyczy Królewskiej) pochodzi z roku 185832. Kolejne potwierdzenie 
funkcjonowania manufaktur ceramiki w Lubyczy Królewskiej i Siedliskach 
oraz w Glińsku i Potyliczu przynosi zestawienie statystyczne z roku 186233. 
22 marca 1865 r. w Lubyczy Królewskiej miał miejsce pożar, podczas któ-
rego lubycka farfurnia spłonęła w całości34. Szczególnie ważne informacje 
o funkcjonowaniu lubyckiej wytwórni fajansu pojawiają się w odczycie 
A. Schneidera, wygłoszonym w grudniu 1866 r., w którym stwierdza, 
że farfurnię w roku 1855 „zaprowadził” L. Zieliński. Zakład zatrudniał 
dziennie do 20 ludzi, przerabiał od 100 do 150 korców gliny, dowożonej 
z Kamionki Wołoskiej, a rozmaite naczynia o wartości do 2000 złr rocznie 
zbywane były przede wszystkim na terenie kraju35.

W roku 1866 syn właściciela fajansarni Władysław Kornel Zieliński 
zwrócił uwagę na jakość wyrobów lubyckiej farfurni:

32 „Fremden-Blatt”, nr 176, 4 VIII 1858, s. 9. 
33 Mittheilungen aus dem gebiete der statistik, Wien 1862, s. 113.
34 „Wiener Zeitung”, nr 175, 2 IV 1865, s. 3; „Gazeta Lwowska”, nr 73, 30 III 1865, Dodatek, 

s. 3.
35 O wyrobach glinianych w Galicyi…, s. 24 i 58.

Talerze z fabryki fajansu w Lubyczy Królewskiej. Źródło: Zbiory Czerniowieckiego 
Regionalnego Muzeum Narodowej Architektury (Ukraina). Fot. Katerina Pogoriełaja
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[…] w Lubyczy Królewskiej fajansarnia, wyroby której wedle zdania znawców, a szcze-
gólnie samego dyrektora fabryki z Glińska, o wiele swą dobrocią i pięknością wyroby Glińskie 
przewyższają36.

W roku 1867 w lokalnej prasie pojawiła się informacja, że fajanse 
z fabryki p. Piaseckiego z Lubyczy „zyskały pochwalne uznanie”37. 
W zestawieniu statystycznym w 1869 r. zawarto informację, że fabry-
ka L. Zielińskiego w Lubyczy Królewskiej zatrudniała 22 robotników38. 
W roku 1876 odnajdujemy zagadkowy wpis łączący własność fabryki 
w Lubyczy Królewskiej z hrabią W. Dzieduszyckim39. Specjalistyczne  
pismo techniczne informuje, że fajanse z Lubyczy Królewskiej „rokują wiele 
na przyszłość” oraz że „najchlubniej” reprezentuje przemysł ceramiczny 
w Galicji „fabryka w Lubyczy hr. Wł. Dzieduszyckiego, i w Sielcu [chodzi 
tu o Siedliska – przyp. aut.]40 ks. Adama Sapiehy”41. W roku 1877 prasa 
zwracała jednak uwagę na przyczyny braku postępów w rozwoju fabryk 
ceramiki w Glińsku, Potyliczu, Siedliskach i Lubyczy Królewskiej pomimo 
powstających w nich „pięknych fajansów”:

Materiały te [glinka ogniotrwała – przyp. aut.] służą nie tylko do zwykłych wyrobów 
garncarskich, ale i na piękne fajanse, czego dają dowody wyroby z Glińska, Potylicza, Sie-
dlisk i Lubyczy. Wszystkie te fabryki jednak, nie tyle może z powodu braku dostatecznego 
kapitału, ile z niezdolności zarządu i zacofanego empiryzmu, nie tylko że nie idą naprzód, 
ale przedstawiają wierny obszar naszego nieradztwa42.

W roku 1893 prasa lwowska odnotowała kolejny pożar fabryki fajansu 
w miasteczku. Oprócz wytwórni spłonęły wówczas trzy sąsiednie budyn-
ki43. Na brak „uzdolnionych kierowników” jako podstawową przyczynę 
upadku niektórych fabryk ceramiki w Galicji i słabego rozwoju wytwórni 
w Lubyczy Królewskiej w 1907 r. wskazywało również specjalistyczne 

36 M. B r o n a [pseudonim W. K. Zielińskiego – przyp. aut.], Pogląd ogólny na stosunki 
gospodarskie i przemysłowe Galicji, „Gazeta Rolnicza”, R. 6, nr 3, 25 I 1866, s. 7.

37 Na dzień dzisiejszy zagadką pozostaje związek p. Pileckiego z lubycką fabryką fajansu. 
Zob. Przegląd wystawy rolniczo-przemysłowej we Lwowie (Dokończenie), „Gazeta Narodowa” 1867, 
nr 39, s. 3.

38 C. R i t t  v. S c h m e d e s, Geographisch-statistische Uebersicht Galiziens und der Bukowina, 
nach amtlichen Quellen bearbetet, Lemberg 1869, s. 276. 

39 Hrabia W. Dzieduszycki – brak pewności, czy autorowi chodziło o Władysława czy 
Włodzimierza. Istnieje też możliwość, że jest to błąd autora. 

40 Ewidentny błąd autora, ponieważ w Sielcu książę Adam Sapieha nie posiadał żadnych 
realności. 

41 „Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi”, t. 2, 
Warszawa 1876, s. 333.

42 J. N e p. z  O l e k s o w a  G n i e w o s z, O potrzebie rozwoju przemysłu małego czyli drob-
nego w Galicji, „Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny”, R. 4, t. 4, nr 19, 14 I 
1877, s. 12.

43 „Gazeta Lwowska”, nr 114, 20 V 1893, s. 3.
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pismo „Chemik Polski”44. Innymi powodami zastoju w produkcji fajansu 
w galicyjskich fabrykach w II połowie wieku XIX była narastająca konku-
rencja coraz tańszych wyrobów z porcelany oraz ogólny zastój handlu45.

Zanim lubycka fabryka trafiła w ręce żydowskie, co nastąpiło dopiero 
w 1904 r., tamtejsze dobra ziemskie i zakłady przemysłowe w miasteczku 
Lubycza Królewska przejęła pruska rodzina Kämpffów46. Kolejny pożar, 
który dotknął lubycką fabrykę, miał miejsce 22 stycznia 1904 r. Spłonął 
wówczas cały skład wyrobów fajansowych47.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania lubyckiej fabryki 
fajansu pojawiają się w roku 1911 w specjalistycznym opracowaniu doty-
czącym rozwoju ceramiki na ziemiach polskich, którego autorem jest inż. 
K. Rolle. Z jego opisu lubyckiej fajansarni, którą zwiedził w 1895 r., wynika, 
że w tym czasie dzierżawcą manufaktury był Aszer Luft. Zakład zatrudniał 
30 robotników, w tym 12 tokarzy i 10 „młynków”. Fabryka składała się 
z budynku głównego, z zabudowania na młyn wodny i z zabudowania 
na odmulanie gliny z piecem do suszenia gliny o panwi o powierzchni 
3 × 5 m i głębokości 30 cm. W budynku znajdowały się trzy kadzie do 
odmulania, a glina po wysuszeniu do pewnej tęgości była osiem razy przy-
deptywana nogami. Piec na surówkę był piętrowy o wymiarach komory 
długości 2 m, szerokości 1,5 m i wysokości 2 m. Były jeszcze dwa mniejsze 
piece na szkliwo. Palenie surówki wymagało 4 sągów drzewa i trwało 25 
godzin, a wypalanie szkliwa trwało 7 godzin. Robotnik mógł wykonać 
200 talerzy dziennie, każdy w cenie 2 ct48. Cena towaru do sprzedaży 
wynosiła wówczas: talerzyki 4½ ct, małe salaterki 6 ct, talerze płytkie 9 ct, 
duże salaterki 15 i 16 ct49.

Inż. K. Rolle podaje jeszcze jedną bardzo ważną informację, która zaprze-
cza stwierdzeniom zawartym w przytoczonym wyżej dziele M. Goldsteina, 
że w fabryce zatrudnieni byli wyłącznie Żydzi. Krakowski inżynier napisał: 

Z osobistych wspomnień nie zapomnę komicznego wrażenia, jakie na mnie wywarła 
malarnia tej fabryki. Długa, jasna izba, pod ścianą ława, a na niej szereg miejscowych ruskich 
chłopów w typowych białych płótniankach, każdy z pędzlem w ręku, spod którego wychodziły 
na naczynie dziwaczne i niezdarnie rysowane zwierzęta i rośliny50.

Wyroby fabryki fajansu w Lubyczy Królewskiej dość szczegółowo 
opisuje wspominana już praca M. Goldsteina. Na wstępie autor zwraca 

44 „Chemik Polski. Czasopismo poświęcone wszystkim gałęziom chemii teoretycznej 
i stosowanej”, R. 7, nr 4, 15 II 1907, s. 90.

45 A. N o w i c k i, dz. cyt., s. 807.
46 Z. P i z u n, R. G a w r y ś, Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Królewska…, s. 33–34.
47 „Gazeta Lwowska”, nr 20, 26 I 1904, s. 4.
48 Skrót ct – cent (grajcar), moneta w Galicji, stanowiąca 1/100 złotego reńskiego (florena).
49 K. R o l l e, dz. cyt., s. 203–204.
50 Tamże, s. 204.
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uwagę, że wyroby farfurni (fajans kruchy i łamliwy) zachowały się jedynie 
w pojedynczych okazach, ponieważ podczas Wielkiej Wojny (1914–1918) 
nastąpiła zupełna zagłada jej produkcji51. Wytwórnia swoje wyroby „do-

51 W Lubyczy Królewskiej we wrześniu 1914 r. doszło do strategicznie ważnej obrony 
linii frontowej i bitwy pomiędzy wojskami Austro-Węgier i Rosji. Temat szczegółowo oma-
wia artykuł: Z. P i z u n, R. G a w r y ś, Działania wojenne w rejonie Lubyczy Królewskiej w dniach  
9–11 września 1914 roku, „Rocznik Tomaszowski” 2016, 5, s. 113–136.

Stłuczka fajansowa z kolekcji Państwa Marii i Seweryna Dardów. Eksponaty odna-
lezione zostały w ziemi podczas budowy domu i budynku gospodarczego przy ulicy 
Józefa Piłsudskiego w Lubyczy Królewskiej. Źródło: Zbiory własne M. i S. Dardów. 

Fot. Zdzisław Pizun
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strajała przeważnie do potrzeb życia ludu żydowskiego, służyła myśli 
upiększania stołu świątecznego i codziennego u Żydów”. Produkowano 
misy sederowe, talerze i talerzyki, kubki, a także przedmioty dla nieży-
dowskiego okolicznego ludu: figurki ptaków (kaczek i gęsi) oraz innych 
zwierząt (psów, lwów, baranków), jak również przedmioty użytkowe (np. 
kałamarze). Kształt i ozdoby wyrobów podyktowane były umiłowaniem 
piękna i estetyki, połączonej z użytecznością, a kolory i desenie stosowano 
ściśle ludowe, przeważnie kwiaty polne, zwykłe pasy, a niekiedy dookolne 
esy i floresy, przypominające kunsztowne zakończenia i zakręty podpisów, 
jakie stosowali Żydzi52.

Historia powstania fabryki fajansu w Siedliskach, podawana w literatu-
rze historycznej w krótkich wzmiankach, a łącząca jej powstanie z Józefem 
Jabłonowskim53, od początku budziła wiele wątpliwości. Wykluczenie tezy 
o utworzeniu farfurni przez J. Jabłonowskiego przyniosła już mapa kata-
stralna Siedlisk z 1854 r.54, przedstawiająca istniejącą i dobrze rozbudowaną 
fabrykę. O wcześniejszym powstaniu fabryki świadczy również odręczny 
zapis sporządzony przez księdza Franciszka Siarczyńskiego55 na dokumencie 
z roku 1818, gdzie na opisie Siedlisk zamieszcza notatkę o treści: „Gos. 
Parysa56, wzorowe gospodarstwo, fabryka fajansów, Rawa”57. Najstarsza 
udokumentowana wzmianka w źródłach prasowych, łączącą hrabiego Jana 
Parisa z Siedliskami, pochodzi z roku 181258. W artykule opisującym cyrkuł 
żółkiewski „Gazeta Lwowska” wspomina dobrze prowadzoną gospodar-
kę przez hrabiego Parisa59 w Siedliskach. Dokładna data zakupu Siedlisk 
przez J. Parisa nie jest nam znana, ale nastąpiło to pod koniec wieku XVIII. 

52 Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich…, s. 83–86. 
53 Józef Jabłonowski był właścicielem Siedlisk w latach 1854–1874. Zob. M. L e w k o, 

O fabrykach fajansu i porcelany na Roztoczu, „Gazeta Horyniecka” 2018, nr 49, s. 26. W 1874 r. 
odnotowana została sprzedaż Siedlisk. Zob. „Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe)”, 24 VI 
1874, s. 6.

54 Skan fragmentu mapy Siedlisk z roku 1854, na której zaznaczona jest fabryka fajansu 
(Steingut Fabrik), zamieszczony został z tekstem niniejszego artykułu.

55 Ks. Franciszek Siarczyński (1758–1829) był znaczącą postacią polskiego oświecenia. 
Dla nas szczególnie ważna jest jego działalność jako historyka i geografa. W latach 1827–1829 
sprawował funkcję pierwszego dyrektora Ossolineum we Lwowie. Zob. E. K o w e c k a,  
dz. cyt., t. 36, s. 447.

56 Pisownia nazwiska właściciela Siedlisk Parysa w materiałach źródłowych występuje 
naprzemiennie z pisownią Paris. 

57 Alphabetisches Verzeichniss aller Ortschaften Galizien und der Bukowina, aufgenommen im Jahre 
1818. Druk z licznymi poprawkami i uwagami Franciszka Siarczyńskiego. DE-770. Lwowska 
Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów. Zespół 5 
(Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, XIX w., sygn. oryginału: 503/III).

58 „Gazeta Lwowska”, nr 50, 23 VI 1812, s. 10.
59 Parysowie w pierwszej połowie wieku XIX byli także właścicielami Korni. Na chwilę 

obecną nie możemy potwierdzić, czy była to ta sama rodzina. Zob. Provinzial-Handbuch des 
Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1844, Lemberg, s. 299.
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Pierwsza wzmianka, pochodząca z metryk60, sporządzona została 19 maja 
1798 r. Chrzestną matką u syna parocha Hrebennego i Siedlisk – Eliasza 
Szuszkiewicza i Melanii z domu Sadłowicz – zostaje „Wielmożna Anna 
Parysowa61 – małżonka właściciela i dobrodzieja Siedlisk”.

Całokształt obecnych badań historycznych, dotyczących powiązań 
między osobami zamieszkałymi w Siedliskach i okolicy, którzy byli lub 
mogli być pracownikami, a właścicielami i dyrektorami fabryki fajansu 
w Siedliskach, przeprowadzonych przez autorów niniejszego opracowania, 
w sporej mierze opiera się na dostępnych księgach metrykalnych rzym-
sko- oraz greckokatolickich parafii Rawa Ruska, Hrebenne i Potylicz62. 

60 Wpisy metrykalne często zawierają błędy w nazwiskach czy przypisach i czasem ko-
nieczna była nieznaczna korekta. 

61 Z niniejszego opracowania wynika, że w późniejszych latach żona Jana Parysa miała 
na imię Teresa, co wskazuje, że Anna dla Jana była pierwszą żoną lub matką.

62 Dostępne w Internecie metryki greckokatolickie z parafii Hrebenne i łacińskie z parafii 
Rawa Ruska oraz Potylicz dają doskonały obraz funkcjonowania fabryki fajansu w Siedliskach 
i dzięki nim poznajemy wiele nazwisk bezpośrednio związanych z fabryką. Zob. Księgi metry-
kalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, 1604–1945, Inwentarz zespołu 
PL, 1 301, oprac. D. Lewandowska, http://www.agad.gov.pl/inwentarze/KLwo301new.xml; 
Księgi metrykalne parafii obrządku greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej 
i stanisławowskiej z lat 1728–1943, Inwentarz zespołu PL, 1 298, oprac. M. Michalska, http://www.
agad.gov.pl/inwentarze/ge298x.xml; Księgi metrykalne parafii greckokatolickiej Hrebenne, 
http://szukajwarchiwach.pl/search?q=metrykalna%20hrebenne%20XSKANro%3At&order=;  

Fragment mapy Siedlisk z roku 1854 przedstawiający położenie fabryki fajansu. Źró-
dło: Archiwum Państwowe w Lublinie, Urząd Katastralny w Bełzie. Plany katastralne, 

zespół 447, sygn. 78. Siedliska in Galizien
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Kronikarskie (chronologiczne) ukazanie tych powiązań pozwala na bardziej 
przejrzyste spojrzenie na całość funkcjonowania farfurni. Wielokrotnie 
w tych metrykach przy nazwiskach odnotowany jest zapis figuli-figulus 
(lub podobne odmiany), sugerujący pracę związaną z garncarstwem oraz 
często pracę w fabryce fajansu.

Pod datą 24 października 1822 r. jako chrzestny Jana Typy, syna Wasyla, 
występuje Jan Wójcicki63 – prokurator64 fabryki fajansu Siedliska.

27 maja 1822 r. chrzestnymi Pelagii Wójcickiej, córki Floriana, byli 
Mateusz Stawski – pictor65 oraz Elżbieta Mundowania66 – fabrykantka.

6 maja 1823 r. chrzestnymi Anastasi Pańczak, córki Iwasia, zostały córki 
właściciela Siedlisk – Justyna i Felixa (Feliksa) Parisowe.

20 czerwca 1824 r. jako chrzestnych Onufrego Maxymca (Maksymca), 
syna Iwasia, odnotowano Jana Wójcickiego – dyrektora fabryki, oraz Rozalię 
Bubnicką67 – ekonom.

W roku 1824 jako chrzestnych Pawła Lysowego (Lasowego), syna Michała, 
zamieszkałych na terenie dworskim pod numerem 468, odnotowano: Jana 
Wójcickiego – dyrektora fajansów, i Rozalię Bubnicką – ekonom, oraz Jana 
Cichow – figuli i Eleonorę Kolasową – figuli.

W maju 1826 r. niemieckojęzyczny „Lemberger Zeitung” informuje 
o zmarłych we Lwowie pomiędzy 3 a 9 maja katolikach, wśród których 
wymieniony zostaje Jan Wójcicki – dyrektor fabryki69.

W roku 1827 odnotowany zostaje zakup Siedlisk przez Marcina 
Górskiego herbu Pobóg70 (zapisywanego w dokumentach archiwalnych 
także jako Gurski).

9 października 1828 r. miał miejsce ślub Karola Arunla, rodem z Gor-
niewa – „profesji fabryki fajansowej”, i Marianny Wywrockiej – „profesji 
garncarskiej”.

Księgi metrykalne parafii Potylicz, http://szukajwarchiwach.pl/search?q=potylicz%20XSKANro-
%3At&order= [dostęp: 16 III 2018]. W artykule autorzy nie uwzględniali każdorazowo przypisu 
dotyczącego metryk, ponieważ spowodowałoby to niepotrzebny chaos. 

63 Z przytoczonych metryk wynika, że pierwsza wzmianka o Janie Wójcickim w Siedliskach 
pochodzi z roku 1820, jednak nie jest podana informacja na temat sprawowanej przez niego 
funkcji. 

64 Prokurator – termin użyty przez księdza w metryce, oznaczający zapewne zarządcę 
fabryki. 

65 Pictor – malarz.
66 Nazwisko Mundowania w metryce mogło zostać błędnie zapisane. 
67 Z przytoczonych metryk wynika, że pierwsza wzmianka o Rozalii Bubnickiej, bez 

podania sprawowanej funkcji, pochodzi z roku 1820.
68 Numeracja budynków widoczna jest na zamieszczonej mapie. 
69 „Lemberger Zeitung”, nr 57, 22 V 1826, s. 6. Dyrektor fabryki fajansów Jan Wójcicki 

przebywał już w Siedliskach w 1820 r., jednak nie mamy pewności, jaką funkcję wtedy pełnił. 
70 Papiery rodzinno-majątkowe Szymona Górskiego (Gurskiego), LBN – Dział II (sygn. oryginału 

199).
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W roku 1833 w niemieckojęzycznej książce znajdujemy wzmianki o fa-
bryce w Siedliskach, m.in.: „Także Siedliska, dobra koło Rawy, posiadają 
fabrykę fajansów, która dostarcza piękne i dobre produkty”71.

15 stycznia 1833 r. odbył się chrzest Antoniny Wiszczuchiewicz72, córki 
Stefana i Marianny z domu Gurskiej73 – oficjalisty prywatnego74.

W roku 1834 jako nowego właściciela Siedlisk odnotowano Felixa 
(Feliksa) von Uścińskiego75.

9 stycznia 1839 r. chrzestnymi Michała Maxymca (Maksymca), syna 
Wasyla, zostali: Anton Mantuan (poprawne brzmienie Mantuani) – dyrek-
tor fabryki76, Marianna Uścińska – żona współwłaściciela Siedlisk, Mikołaj 
Świątkiewicz77 – pictor, i Józefa Gilewska – córka współwłaściciela Siedlisk.

21 czerwca 1839 r. przy chrzcinach Pauliny Lisińskiej, córki Jakuba 
i Marianny z domu Gurskiej – „laboriosus in fabrica fajansu”, zamieszkałych 
w domu numer 1178, chrzestnymi zostali: Antonius Mantuan (Mantuani) – 
posesor fabryki, oraz Paulina Świątkiewicz – „virgo nobilis”79.

W roku 1844 odnotowany został nowy właściciel Siedlisk, Anton 
Fontana80. We wspomnieniach Matyldy Sapieżyny, żony księcia Pawła 
Sapiehy, właściciela Siedlisk w latach 1891–1934, czytamy o spotkaniu 
z wnuczką A. Fontany – Turską: 

Ona go już nie pamięta, ale wie, z opowiadań i korespondencji, że rodzina Fontanów 
mieszkała w „dużym domu pod lasem”81, że była tam fajansarnia i browar82.

71 W. C. W. B l u m e n b a c h, Neuestes Gemälde der Oesterreichischen Monarchie, t. 3, Wien 
1833, s. 123 i 160.

72 Istnieją obawy co do poprawności zapisu nazwiska Wiszczuchiewicz. 
73 Marianna prawdopodobnie była córką Marcina Górskiego, właściciela Siedlisk. 
74 Oficjalista prywatny – osoba zatrudniona przez właściciela ziemskiego do sprawowania 

funkcji zarządzających majątkiem.
75 Przy F. von Uścińskim znajduje się informacja, że był on właścicielem Siedlisk jeszcze 

z jednym wspólnikiem (Anteilsbesitzer). Zob. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim 
Księstwem Krakowskim na rok 1834, s. 299.

76 Według opisu z 1911 r. osoba o nazwisku Mantuani miała prowadzić fabrykę fajansu 
w Sasowie, a następnie została dzierżawcą fabryki w Potyliczu. Autor artykułu pomylił daty 
założenia fabryki w Potyliczu oraz miejsce poprzedniej pracy Mantuaniego, co wykażemy 
w tekście poniżej. Zob. K. R o l l e, dz. cyt., s. 202. 

77 M. Świątkiewicz w późniejszym okresie został wytwórcą fajansu w Siedliskach, a na-
stępnie dzierżawcą fabryki w Lubyczy Królewskiej. Zob. M. L e w k o, dz. cyt., s. 25.

78 Budynek o numerze 11 znajdował się na terenie fabryki. 
79 Prawdopodobnie córka właściciela Potylicza, co wskazywałoby na bliskie związki po-

między fabryką fajansu w Siedliskach a powstaniem fabryki w Potyliczu. 
80 Provinzial-Handbuch des Königreiche Galizien…, s. 344.
81 Dwór na mapie katastralnej znajdował się pod numerem 1.
82 M. S a p i e ż y n a, My i nasze Siedliska, Kraków 2009, s. 7. Browar po raz pierwszy 

w publikacjach zostaje wymieniony już w roku 1802. Zob. Topographischer Post-Lexikon aller 
Ortschaften de k. k. Erdbländer Crusius Christian, Wien 1802, s. 310. Browar oznaczony jest na 
mapie pod numerem 2.
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26 grudnia 1852 r. miał miejsce chrzest Zeno Świątkiewicza, syna 
Mikołaja83 – wytwórcy fajansu w Siedliskach, oraz Michaliny84, zamieszka-
łych w budynku pod numerem 185. Zapis ten to ostatnia adnotacja w księ-
gach metrykalnych dotycząca Mikołaja Świątkiewicza. Dalsze jego losy, 
według M. Lewki, mogą być związane z fabryką w Lubyczy Królewskiej86. 
Mantuani natomiast miał zostać pierwszym dzierżawcą nowo powstałej 
fabryki M. Świątkiewicza87 w Potyliczu. Powiązania tych osób z fabryką 
w Siedliskach, a następnie przeniesienie znanych im technologii produkcji 
do nowych fabryk, może tłumaczyć podobieństwo wyrobów fajansowych. 
O powstaniu dwóch fabryk fajansu w Potyliczu dowiadujemy się z opisu 
inż. Karola Rollego z 1911 r.: 

Drugą fabryką w okręgu jest fabryka w Potyliczu, małym miasteczku, zamieszkałym prze-
ważnie przez garncarzy, wyrabiających zwykłe naczynia garncarskie, powleczone barwnym 
szkliwem […]. Fabrykę fajansu założył około roku 188088 Michał Świątkiewicz, który dobra 
potylickie zakupił od Kamery (dobra rządowe). Zaraz fabryka ta została wydzierżawiona Man-
tuaniemu, który taką samą fabrykę prowadził w Sassowie89. Jako „wiernika”, czyli zarządcę, 
Mantuani przyjął niejakiego Justa, który potem objął fabrykę sam w dzierżawę. W roku 1865 
Just umiera, a w roku 1885 syn jego kupił sobie grunt na dole nad rzeką i wybudował tam 
fabrykę, dzierżawiąc równocześnie dawną od Mieczysława Świątkiewicza, wnuka Michała90.

W roku 1854 kolejnym odnotowanym właścicielem Siedlisk, a tym 
samym fabryki fajansu, zostaje J. Jabłonowski91. Po zakupie Siedlisk przez 
J. Jabłonowskiego miejscowość staje się częścią jego majątku, zwanego 
„Kluczem rawskim”.

W roku 1855 dzierżawcą siedliskiego zakładu został Iffer Roller. W fa-
bryce znajdowało się wówczas prawdopodobnie 6 kadzi, 10 młynków 
(6 napędzanych ręcznie, 4 na wodę). Pracownicy mieli zarabiać 18–24 
forinty dziennie92. W roku 1857 w austriackich materiałach statystycznych 
odnotowano, że w siedliskiej fabryce pracował jeden piec, a w Potyliczu 

83 Mikołaj Świątkiewicz – syn Antoniego i Tekli z domu Bucińskiej.
84 Michalina była córką Antoniego Cetwińskiego (jak określono w dokumencie „przyby-

łego”, co może sugerować, że nie pochodził z Siedlisk) i Tekli Dunajewskiej.
85 Budynek dworu, widoczny na zamieszczonej mapie. 
86 M. L e w k o, dz. cyt., s. 25.
87 Michał Świątkiewicz to kuzyn lub wuj Mikołaja. 
88 Autor popełnia wiele widocznych błędów odnośnie do dat. Fabryka w Potyliczu po-

wstała w latach 50. XIX w. 
89 Przy obecnej wiedzy możemy stwierdzić, że chodzi raczej o fabrykę w Siedliskach.
90 K. R o l l e, dz. cyt., s. 202.
91 Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż 

w Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej 
organizacyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony 
porządkiem abecadłowym, z mapą według nowego podziału, Lwów 1855, s. ok. 196 (brak numeracji 
stron).

92 M. L e w k o, dz. cyt., s. 26.
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dwa93. W grudniu 1866 r. A. Schneider opisał funkcjonowanie siedliskiej 
farfurni, która była własnością J. Jabłonowskiego. Zatrudniała przewod-
nika, dozorcę i 27 robotników. Rocznie przerabiała 300 korców gliny, 
głównie przywożonej z Kamionki Wołoskiej, ale również z Olejowa. 
Manufaktura produkowała przede wszystkim naczynia stołowe. Wartość 
rocznej produkcji wynosiła od 7 do 9 tys. złr. Naczynia zbywane były na 
rynku krajowym, ale zdarzało się również, że wywożono je na Bukowinę  
i Wołoszczyznę94.

24 września 1867 r. w dokumentach parafialnych odnotowano ślub 
Antoniego Tilla, właściwie Zaburniak, i Sabiny Cichockiej, córki Felicjusza 
– „fabricantis fajancis in Siedliska”. W roku 1869 pojawił się wpis dotyczący 
zatrudnienia pracowników w poszczególnych fabrykach fajansu. W fa-
bryce Hausnera i Violanda w Potyliczu było 15 pracowników, w fabryce 
Jabłonowskiego w Siedliskach – 17, a w fabryce Zielińskiego w Lubyczy 
Królewskiej – 2295.

W roku 1874 właścicielem Siedlisk został książę Adam Sapieha. Celem 
zakupu części Klucza rawskiego przez księcia A. Sapiehę mogła być chęć 
zmonopolizowania transportu kolejowego na linii Galicja – Królestwo 
Polskie96, a także rozwój fabryk ceramiki, o czym świadczą kolejne dzia-
łania podejmowane w tym kierunku.

19 maja 1877 r. przy chrzcie Mikołaja Kiziakiewicza odnotowany zosta-
je jego ojciec Stanisław, jako pictor in fabrica. Chrzestnymi dziecka zostali 
Jakub Kopczacki – figulus, oraz Katarzyna Latawiec – córka Johanesa, figuli.

W roku 187697 i 187798 pojawiają się jedynie wzmianki o istnieniu 
fabryki w Siedliskach. W roku 1878 można przeczytać już o poważnych 
kłopotach fabryk w Glińsku, Siedliskach, Potyliczu i Lubyczy Królewskiej. 
Przyczynami problemów tych fabryk nie był brak kapitału czy możliwości 
rozwoju, lecz zacofanie i nieodpowiednia kadra kierownicza99. Ostatnią od-
notowaną wzmiankę o fabryce w Siedliskach stanowiła informacja w prasie 
lwowskiej z roku 1883100. Kolejne, z lat późniejszych, drobne informacje 
o istnieniu fabryki to często powtarzane zdania encyklopedyczne, których 
nie możemy uważać za wiarygodne. Ostatnim znanym odnotowanym 
pracownikiem fabryki był Ulanowski101. W publikacji księżnej Matyldy 

93 Mittheilungen aus dem Gebiet der Statistik, Wien 1857, s. 31. 
94 O wyrobach glinianych w Galicyi…, s. 24 i 58.
95 C. R i t t  v. S c h m e d e s, dz. cyt., s. 276. 
96 „Neues Wiener Tagblatt” (Tages-Ausgabe), 24 VI 1874, s. 6.
97 L. T a t o m i r, Podręcznik geografii Galicyi na podstawie prac monograficznych i urzędowych 

źródeł, Lwów 1876, s. 98.
98 „Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny”, R. 4, t. 4, nr 19, 14 I 1877, s. 12.
99 J. N. G n i e w o s z, O potrzebie rozwoju przemysłu domowego w Galicji, Lwów 1878, s. 67.
100 „Gazeta Lwowska”, nr 25, 31 I 1883, s. 2.
101 M. S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 8.
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Sapieżyny My i nasze Siedliska nie występują żadne wzmianki na temat 
fabryki, co pozwala wysunąć tezę, że w latach 1874–1883 fabryka nie 
przedstawiała już dla właściciela większego znaczenia.

W roku 1890 książę A. Sapieha jednoznacznie przekreślił dalsze moż-
liwości reaktywacji fabryki fajansu w Siedliskach i podjął się budowy 
nowej wytwórni w Rawie Ruskiej. W czerwcowym dodatku do „Kurjera 
Lwowskiego” czytamy, że praca nad rozwojem przemysłu w Galicji 
zaczyna powoli wydawać owoce, gdyż w Rawie Ruskiej, odwiecznym 
terytorium garncarzy, powstała fabryka naczynia kamionkowego księcia 
A. Sapiehy, utworzona przez Sejm jako zakład krajowy. Przy lwowskiej 
szkole politechnicznej stanowiła ceramiczną stację doświadczalną, której 
zadaniem było badanie glin i innych materiałów krajowych, przydatnych 
do przemysłu ceramicznego. Zespół, działający pod kierunkiem technika 
ceramiki inż. Edmunda Krzena, wydał orzeczenie, oparte na badaniach 
chemicznych i na licznych próbach palenia, że glina z Siedlisk koło Rawy 
Ruskiej nadaje się do wyrobu naczynia kamionkowego. Na podstawie tego 
orzeczenia książę A. Sapieha zdecydował się założyć fabrykę naczynia 
kamionkowego, a E. Krzenowi zostało zlecone jej techniczne urządzenie. 
Fabryka zlokalizowana była na przedmieściu Rawy Ruskiej (Rata) przy 
stacji kolejowej w budynku dawnego browaru. Zakład miał piec piętrowy 
i zatrudniał kilkudziesięciu robotników w samej fabryce oraz w kopalni 
gliny w Siedliskach – samych garncarzy miejscowych. Werkmistrzem był 
garncarz z Kołomyi, który najpierw naukę pobierał w szkole garncarskiej 
w Kołomyi, potem w Znaim na Morawach, a specjalnie do wyrobu naczy-
nia kamionkowego z gliny siedliskiej przysposobiony został przez dłuższą 
praktykę w ceramicznej stacji doświadczalnej we Lwowie102.

Niestety, dobry początek rawskiej fabryki widocznie nie przyniósł 
spodziewanego efektu, bowiem już w 1893 r. książę A. Sapieha poszuki-
wał wspólnika lub dzierżawcy103. Ostatecznie fabryka została zamknięta 
w roku 1894 lub 1895104.

Inż. K. Rolle w roku 1911 opisał już nieistniejącą fabrykę fajansu 
w Siedliskach, której śladów szukał w 1898 r. podczas pobytu w majątku 
księcia Pawła Sapiehy. Z jego relacji dowiadujemy się, że manufakturę 
założył Fontani, który sprzedał ją J. Jabłonowskiemu. W roku 1870 fabry-
kę zamknięto. Naczynia fajansowe wyrabiane w Siedliskach znajdowały 
zbyt w Galicji lub wywożone były do Bukowiny i księstw naddunajskich. 
Sprzedażą zajmowali się drobni handlarze i domokrążcy, którzy spro-
wadzali towar w małych ilościach bezpośrednio od producenta. W maju 
1870 r. w Siedliskach ceny kształtowały się następująco: tuzin talerzy nr 1–5 

102 „Kurjer Lwowski”, dodatek do nr. 173, 23 VI 1890 r., s. 1.
103 Tamże, nr 202, 23 VII 1893 r., s. 10.
104 M. S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 11.
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zależnie od jakości od 60 ct do 1 fl105 20 ct, miski okrągłe od 1 fl 20 ct do 
2 fl 40 ct, dzbany od 4 fl 80 ct do 6 fl, miednice od 5 fl do 6 fl 40 ct, misy 
od 6 fl do 9 fl106.

Metryki parafii greckokatolickiej w Hrebennem z II połowy XVIII 
i I połowy XIX w. dostarczają informacji o dużej liczbie osób związanych 
z produkcją wyrobów glinianych, a określanych z łaciny jako figulus. 
Z powiązań metrykalnych można wnioskować, że część tych osób była 
zatrudniona w fabryce. Ze względu na brak możliwości pełnego określenia 
liczby osób pracujących w fabryce oraz wiekowe powiązania tych terenów 
z produkcją wyrobów z gliny107, w Aneksie do niniejszego artykułu autorzy 
zamieścili listę wszystkich opisanych w metrykach osób wraz z latami 
skrajnymi występowania jako figulus108.

Podsumowując rozważania dotyczące dziejów fabryk ceramiki w Lubyczy 
Królewskiej i Siedliskach, należy zwrócić uwagę, że na omawianym terenie 
występowały odpowiednie rodzaje glinki garncarskiej109, którą mieszkańcy 
wykorzystywali do produkcji garncarskiej, kamionkowej, kaflarskiej i fa-
jansowej oraz do wyrobu cegieł ogniotrwałych. Pozostałości po fabryce 
w Siedliskach wskazują, że oprócz fajansu wytwarzano tam również 
wyroby kamionkowe.

Analizując materiały źródłowe dotyczące Lubyczy, zauważamy, że na 
terenie miasteczka Lubycza Królewska, wsi Lubyczy i Lubyczy-Kniazie nie 

105 Skrót fl – floren (gulden, złoty reński – złr), moneta austro-węgierska.
106 K. R o l l e, dz. cyt., s. 203–204. 
107 W XIX w. w Siedliskach, oprócz fabryki fajansu i garncarzy, znajdowała się także ce-

gielnia. 
108 Lista przygotowana została na bazie pracy otrzymanej od p. B. Wołoszczakiewicza.
109 Z. T o k a r s k i, dz. cyt., s. 558.

Waza z fabryki fajansu w Siedliskach. Źródło: Zbiory Czerniowieckiego Regionalnego 
Muzeum Narodowej Architektury (Ukraina). Fot. Katerina Pogoriełaja
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było tradycji garncarskich, a powstanie i rozwój fabryki fajansu i wyrobów 
kamionkowych wiązały się z decyzjami podejmowanymi przez właścicieli 
lubyckich majątków – barona H. A. von Leibnitza i L. Zielińskiego. W na-
stępnej kolejności fabryka trafiła w ręce pruskiej rodziny Kämpffów, a dzier-
żawcami zostali Żydzi (Sz. Baumwohl, A. Luft). Produkcja skoncentrowała 
się wówczas na potrzebach ludności żydowskiej110. Wyrabiano przeważnie 
naczynia i przedmioty przeznaczone dla celów kultowych. Od roku 1904 
aż do pożaru w 1911 r. właścicielem farfurni był Żyd – Maksymilian 
Parnas, dzierżawcą zaś – S. Gottlieb. Markami wyciskanymi fabryki fa-
jansu w Lubyczy Królewskiej były: „Lubycza”, „L. Z” i „Lubycza Kró:” 
w ośmioboku oraz litery gotyckie „M. S” i nazwa „Lubycza” w owalu111. 
Na niektórych wyrobach widnieje również podpis jednego z arendaży, 
a zarazem majstrów fabrycznych – A. Lufta112. Dużą trudność sprawia 
lokalizacja lubyckiej fabryki. Na terenie działek leżących na północ od 
betonowych pozostałości nad stawem (po prawej stronie drogi wiodącej 
dzisiaj z Lubyczy Królewskiej do Rudy Żurawieckiej) występują w ziemi 
liczne pozostałości po wyrobach farfurni. Być może tam znajdowały się 
budynki fabryczne. Również na terenie obecnego kościoła, podczas jego 
rozbudowy, znajdowano liczne fragmenty ceramiki113.

Zupełnie inaczej przedstawiała się sytuacja w Siedliskach, gdzie tradycje 
garncarskie były głęboko zakorzenione. Siedliska, jako mała miejscowość, 
pozostawały w cieniu prężnego Potylicza. W tym ostatnim garncarstwo 
miało długowiekową historię, ciekawie zebraną przez S. F. Gajerskiego114. 
Wzrost znaczenia Siedlisk nastąpił za czasów hrabiego Jana Parisa (Parysa). 
Rozwój miejscowości został zauważony przez ówczesne władze i otrzymała 
ona tytuł „Wzorowe Gospodarstwo”, co odnotował wspomniany wcześniej 
ksiądz F. Siarczyński. Siedliska fabryka mogła rozpocząć swoją działalność 
kilka lat wcześniej, a bardziej masowa produkcja wyrobów garncarskich 
sięgać może nawet końca wieku XVIII, o czym świadczy przedstawiona 
w Aneksie lista osób związanych z garncarstwem.

110 Ludność pochodzenia żydowskiego w miasteczku Lubycza Królewska stanowiła około 
90% ogółu mieszkańców. Zob. Z. P i z u n, dz. cyt., s. 10.

111 Katalog wystawy ceramiki polskiej…, s. 127. G. S o u b i s e  B i s i e r, dz. cyt., s. 18. Wy-
stępująca w tekście nazwa „Małachowa” jest pomyłką autora. Małachowa znajdowała się 
w powiecie Opatów, w sąsiedztwie Ćmielowa. Do 1864 r. była tam fabryka fajansu i kamionki. 
Zob. Katalog wystawy ceramiki polskiej…, s. 129. 

112 Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich…, s. 83.
113 Dokładna mapa miasteczka z roku 1854 znajduje się w „Roczniku Tomaszowskim” 

2017, 6. Zob. Z. P i z u n, R. G a w r y ś, Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Królewska…, 
s. 25. Przy analizie położenia fabryki należy wziąć pod uwagę pożary oraz ewentualne wzno-
wienie przez L. Zielińskiego działalności farfurni w roku 1855.

114 S. F. G a j e r s k i, Materiały do historii ośrodków garncarskich w Potyliczu i okolicy, „Polska 
Sztuka Ludowa”, t. XIV, 1960, nr 1, s. 42–44; por. tenże, Garncarze na terenie Rusi Czerwonej 
w XVI wieku, „Rocznik Przemyski” 1970, t. XIII, passim. 
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Należy przyjąć, że najstarsza odnaleziona wzmianka o fabryce 
w Siedliskach pochodzi z roku 1822. Okres największego rozwoju ma-
nufaktury przypadł na lata 30. XIX w., co podkreślano w publikacjach 
z epoki, kilkakrotnie wymieniając ją jako jedną z dwóch w Galicji (wraz 
z fabryką w Glińsku). W latach 50. XIX w. dla Siedlisk wyrosła konkurencja 
pod postacią fabryk w Lubyczy Królewskiej, prawdopodobnie ponownie 
otwartej przez L. Zielińskiego, oraz dwóch w Potyliczu: M. Świątkiewicza, 
a później Justa. Tej konkurencji wytwórnia w Siedliskach nie była w stanie 
sprostać, co być może zaważyło na decyzji księcia A. Sapiehy o przenie-
sieniu fabryki do Rawy Ruskiej (1890). Ulokowanie zakładu w pustym 
budynku przy stacji kolejowej wydawało się zapewne bardziej korzystne, 
niż inwestowanie w starą fabrykę w Siedliskach. Wedle posiadanej wiedzy 
możemy przyjąć, że fabryka w Siedliskach działała do roku 1883, a na-
stępnie rozpoczęła się jej sukcesywna likwidacja.

Obecnie jedynym śladem po fabryce w Siedliskach są potłuczone 
talerze i garnki, resztki ceglanych fundamentów oraz zasypana studnia. 
Większość pozostałości widoczna jest w pobliżu Wzgórza Tatarskiego. Na 
podstawie przedstawionej w artykule mapy części Siedlisk z roku 1854 
i zebranych informacji można wnioskować, że na terenie fabryki mieściły 
się cztery główne budynki, w tym jeden mieszkalny115. Budynki te usytu-
owane były od Wzgórza Tatarskiego, wzdłuż rzeki, w kierunku dworu116. 
Nieliczne wyroby fabryki to prawdziwe rarytasy, czego przykładem jest 
prześliczna waza, którą możemy podziwiać w muzeum w Czerniowcach 
na Ukrainie117. Marką wyciskaną w fabryce fajansu w Siedliskach był znak  
„Siedliska”118.

Za pomoc w zebraniu materiałów do artykułu oraz w analizie źródeł 
archiwalnych, przede wszystkim metryk, autorzy dziękują: p. Ewie Lisieckiej, 
p. Arkadiuszowi Wilczyńskiemu oraz p. Bogdanowi Wołoszczakiewiczowi.

115 W roku 1839 mieszkała w nim Marianna z domu Gurska z drugim mężem. 
116 W okresie po roku 1854 część terenów dworskich została wydzierżawiona wojsku.
117 Waza, widoczna na załączonych w artykule fotografiach, stanowi eksponat Czernio-

wieckiego Regionalnego Muzeum Narodowej Architektury (Чернівецький Обласний Музей 
Народної Архітектури). Fotografie specjalnie do niniejszego artykułu wykonała kustosz 
muzeum Katerina Pogoriełaja (Екатерина Погорелая).

118 G. S o u b i s e  B i s i e r, dz. cyt., s. 22.
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ANEKS

Lista opisanych w metrykach osób wraz z latami skrajnymi występo-
wania jako figulus119

Anthony Latawiec 1777–1793, Józef Łopatyński 1777–1822, Szymon 
Nosarczyk 1778–1814, Łukasz Kopczacki 1778–1792, Albert Łuszczyński 
1780–1801, Marcin Kopczacki 1782–1785, Maria Łuszczyńska 1782–1817, 
Johanes Sadorski 1785, Paweł Nawrocki 1786, Bazyli Pańczak 1786–1800, 
Wojciech Wywrocki 1788, Wojciech Łuszczyński 1789–1792, Piotr Wywrocki 
1789–1790, Regina Wywrocka 1790–1792, Grzegorz Łuszczyński 1790, 
Katarzyna Latawcowa 1790, Jakub Fedus 1790–1804, Maryna Łuszczyńska 
1790, Andrzej Cybulski 1791–1819, Bazyli i Maryna Kiziak (Kiziach) 
1791–1792, Wojciech Wolanowski 1791, Jakub i Maria Pańczak 1792–1798, 
Andreas Cybulski 1792–1814, Jakub Łuszczyński 1793, Marena Durkiewicz 
1794–1802, Franciszek Jaworowicz 1794, Jakub Fedus 1795–1804, Stanisław 
Wywrocki 1804, Laurenty Durkiewicz 1796–1799, Stanislav Guss 1797, 
Katarzyna Cybulska 1797–1802, Katarzyna Majewska 1797, Józef Czulinda 
1798–1799, Marena Fedusowa 1798, Andrzej Kolasa 1799–1818, Tomasz 
Kolasa 1800–1804, Matrona Fedusowa 1801, Wacław Łopatyński 1801–1837, 
Paweł Fedus 1801–1814, Ahaphia Fedus 1801, Szymon Majewski 1801–1818, 
Mary Łopatyńska 1801–1822, Jan Kolasa 1801, Bartłomiej Wolanowski 
1801, Agata Łuszczyńska 1802–1804, Michał Fedus 1804–1838, Marius 
Durkiewicz 1804, Jacek Łuszczyński 1805–1812, Maria Kolasa 1806–1842, 
Kuba Łopatyński 1809, Kaski Majewska 1809–1844, Kuba Łopatyński 1809, 
Adam Nazarczuk 1811–1833, Rozalia Wywrocka 1811–1813, Wojciecha 
Kolasa 1812, Kazimierz Łuszczyński 1814–1832, Józef Kiziarkiewicz 1814, 
Szymko Nazarczuk 1814, Maria Wywrocka 1815–1843, Anthony Wywrocki 
1816–1848, Franciszek Mandzian 1816, Adam Kopczacki 1817–1834, Piotr 
Łuszczyński 1811–1823, Hryń Fedus 1818–1830, Jan Kolasa 1818–1820, 
Paweł Buboński 1818–1820, Petro Piziur 1818, Gertruda Kopczacka 1820, 
Katarzyna Kuziakiewicz 1820, Bartek Latawiec 1820–1834, Gertruda Kopczacka 
1820, Jozef Łopatyński 1822, Wacław Łopatyński 1822, Michał120 Lysowy 
(Lasowy) 1824, Marian Kolasa 1825–1827, Paweł Kopczacki 1826–1843, 
Jacek Hnat 1826, Teresa Kiziarkiewicz 1826–1836, Jakub Kopczacki 1828, 
Hrynka Guss 1828, Ahafo Guss 1814–1828, Andrzej i Hannah Latawiec 
1827–1839, Kazimierz Wywrocki 1829–1848, Hryń Tereszko 1829–1838, Józefa 
Latawiec 1830–1848, Rob Wywrocki 1830, Ewa Łuszczyńska 1830, Kuba 
Kopczacki 1831–1843, Hannah Tereszko 1831–1838, Andrzej Czyprowski 

119 Autorzy uważają, że prezentacja całej listy osób jest wskazana, gdyż pamięć należy się 
nie tylko dyrektorom i właścicielom fabryki, ale i prostym chłopom, którzy wykonywali trudną 
pracę, a ich potomkowie nadal mieszkają lub mają krewnych na terenie Siedlisk i Hrebennego.

120 Michał Lasowy mieszkał na terenach dworskich. 
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1832, Wojciech Kopczacki 1832, Teresa Lachowicz 1833, Stach Durkiewicz 
1833–1841, Tomasz Kopczacki 1835, Mikołaj Guss 1835, Antonius Gutter 
1835, Andrzej Latawiec 1835, Nastka Tereszko 1838, Stefan Durkiewicz, 
syn Jana 1838, Anthony Kolasa 1840–1842, Maria Zalewska 1841, Stach 
Własinowicz 1840–1844, Ewa Wywrocka 1842, Mikołaj Pańczak 1843, 
Rozalia Fedus 1843, Benedykt Kopczacki 1844, Hanna Wywrocka 1844, 
Mary Kopczacka 1844, Gariel Cuprowski 1867, Maksymilian Fedus 1867, 
A. Wit 1867, Tomasz Łuszczyński 1877, Kazimierz Wywrocki 1877, Johanes 
Maksymiec 1877, Paweł Kolasa 1877, Jakub Kopczacki 1877, Johanes Latawiec 
1877, Franciszek Durkiewicz 1877, Paweł Durkiewicz 1877.

BIBLIOGRAFIA

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE
Księgi metrykalne parafii wyznania rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, 1604–1945, 

Inwentarz zespołu PL, 1 301, oprac. D. Lewandowska, http://www.agad.gov.pl/inwentarze/
KLwo301new.xml.

Księgi metrykalne parafii obrządku greckokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, diecezji przemyskiej 
i stanisławowskiej z lat 1728-1943, Inwentarz zespołu PL, 1 298, oprac. M. Michalska, http://www.
agad.gov.pl/inwentarze/ge298x.xml.

Księgi metrykalne parafii greckokatolickiej Hrebenne, http://szukajwarchiwach.pl/ 
search?q=metrykalna%20hrebenne%20XSKANro%3At&order=.

Księgi metrykalne parafii Potylicz, http://szukajwarchiwach.pl/search?q=potylicz%20
XSKANro%3At&order=.

Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrainy. Oddział Rękopisów. Zespół 
(fond) 141. Zbiór Aleksandra Czołowskiego – Dział I. 2225. Materiały historyczne dotyczące 
Lubyczy Królewskiej z XIX w.; Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
XIX w., sygn. oryginału: 503/III); Papiery rodzinno-majątkowe Szymona Górskiego (Gurskiego), 
Dział II (sygn. oryginału 199).

ŹRÓDŁA DRUKOWANE
Alphabetisches Verzeichniss aller Ortschaften Galizien und der Bukowina, aufgenommen 

im Jahre 1818.
Blumenbach W. C. W., Neuestes Gemälde der Oesterreichischen Monarchie, t. 3, Wien 1833.
Brona M. [pseudonim W. K. Zielińskiego – przyp. aut.], Pogląd ogólny na stosunki gospo-

darskie i przemysłowe Galicji, „Gazeta Rolnicza”, R. 6, nr 3, 25 I 1866.
Gniewosz J. N., O potrzebie rozwoju przemysłu domowego w Galicji, Lwów 1878.
Gniewosz J. Nep. z Oleksowa, O potrzebie rozwoju przemysłu małego czyli drobnego w Galicji, 

„Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny”, R. 4, t. 4, nr 19, 14 I 1877.
Katalog wystawy ceramiki polskiej: urządzonej staraniem Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej 

w Warszawie w czerwcu i lipcu 1927, red. I. Czajkowska, Warszawa 1927.
Kołaczkowski J., Wiadomości o fabrykach i rękodziełach w dawnej Polsce, Warszawa 1881.
Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. Zbiory Maksymiliana Goldsteina, red. 

M. Goldstein, E. Dresdner, Lwów 1935.
Mittheilungen aus dem gebiete der statistik, Wien 1857, 1862.



Fabryki ceramiki w Lubyczy Królewskiej i Siedliskach...

43

Rocznik Tomaszowski 7

Nowicki A., Wędrówki po kraju. Okolice Rawy Ruskiej, „Przewodnik Naukowy i Literacki”, 
dodatek do „Gazety Lwowskiej”, R. 7, 1879, nr 9.

O wyrobach glinianych w Galicyi (Według odczytu, mianego przez Antoniego Schneidera na 
posiedzeniu lwowskiego tow. technicznego), „Gazeta Przemysłowa. Ilustrowany organ przemysłu, 
rękodzielnictwa, gospodarstwa i handlu krajowego” 1867, nr 58.

Provinzial-Handbuch des Königreiche Galizien und Lodomerien für das Jahr 1844, Lemberg.
Rolle K., Przyczynki do historyi ceramiki w Galicyi, „Przegląd Ceramiczny. Dwutygodnik 

poświęcony sprawom technicznym i ekonomicznym wszystkich gałęzi przemysłu ceramicz-
nego”, R. 11, nr 13, 10 VII 1911.

Sapieżyna M., My i nasze Siedliska, Kraków 2009.
Schmedes C. Ritt v., Geographisch-statistische Uebersicht Galiziens und der Bukowina, nach 

amtlichen Quellen bearbetet, Lemberg 1869.
Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi jakoteż w Wiel-

kiem Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem, pod względem politycznej i sądowej organiza-
cyi kraju wraz z dokładnem oznaczeniem parafii, poczt i właścicieli tabularnych, ułożony porządkiem 
abecadłowym, z mapą według nowego podziału, Lwów 1855, s. ok. 196.

Soubise Bisier G., O fabrykach ceramiki w Polsce, Warszawa 1913.
Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem Krakowskim na rok 1834.
Tatomir L., Podręcznik geografii Galicyi na podstawie prac monograficznych i urzędowych źródeł, 

Lwów 1876.
Topographischer Post-Lexikon aller Ortschaften de k. k. Erdbländer Crusius Christian, Wien 1802.

PRASA
„Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi”, t. 2, 

Warszawa 1876.
„Chemik Polski. Czasopismo poświęcone wszystkim gałęziom chemii teoretycznej i sto-

sowanej”, R. 7, nr 4, 15 II 1907.
„Gazeta Lwowska”, nr 50, 23 VI 1812; nr 73, 30 III 1865; nr 25, 31 I 1883; nr 114, 20 V 

1893; nr 20, 26 I 1904.
„Gazeta Narodowa” 1867, nr 39.
„Fremden-Blatt”, nr 176, 4 VIII 1858.
„Kurjer Lwowski”, dodatek do nr. 173, 23 VI 1890; nr 202, 23 VII 1893.
„Lemberger Zeitung”, nr 57, 22 V 1826.
„Neues Wiener Tagblatt (Tages-Ausgabe)”, 24 VI 1874.
„Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny”, R. 4, t. 4, nr 19, 14 I 1877.
„Vaterländische Blätter”, nr VII, 29 VI 1810.
„Wiener Zeitung”, nr 175, 2 IV 1865.

OPRACOWANIA
Bondyra W., Słownik historyczny miejscowości województwa zamojskiego, Lublin–Zamość 1993.
Gajerski S. F., Materiały do historii ośrodków garncarskich w Potyliczu i okolicy, „Polska Sztuka 

Ludowa”, t. XIV, 1960, nr 1.
Gajerski S. F., Garncarze na terenie Rusi Czerwonej w XVI wieku, „Rocznik Przemyski” 1970, 

t. XIII.
Górak J., Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990.
Kowecka E., Polski słownik biograficzny, t. 20, Wrocław 1975. 
Lewko M., O fabrykach fajansu i porcelany na Roztoczu, „Gazeta Horyniecka” 2018, nr 49.
Pizun Z., Gawryś R., Działania wojenne w rejonie Lubyczy Królewskiej w dniach 9–11 września 

1914 roku, „Rocznik Tomaszowski” 2016, 5.
Pizun Z., Gawryś R., Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Królewska (1787–1939), „Rocz-

nik Tomaszowski” 2017, 6.



44

Z. Pizun, R. Gawryś Rocznik Tomaszowski 7

Pizun Z., Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej, Lubycza Kró-
lewska 1997.

Schabowska K., Zarys dziejów manufaktury fajansu i porcelany w Ordynacji Zamojskiej w To-
maszowie Lubelskim, Lublin 2015.

Spaczyński Z., Z dziejów Lubyczy Królewskiej, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1997, nr 1.
Tokarski Z., O ogniotrwałych iłach kamionkowych z rejonu Tomaszowa Lubelskiego, „Przegląd 

Geologiczny”, vol. 19, nr 12 (1971).
Wład P., Wiśniewski M., Roztocze Wschodnie. Przewodnik nie tylko dla turystów, Lubaczów 1999.
Żeleźny T., Lubycza Królewska i okolice – podróż sentymentalna, Lubycza Królewska 2015.

STRONY INTERNETOWE
http://www.ebay.fr/itm/Fayence-Fajans-Judaica-Lubycza-Krolewska-polnisch-Keramik-

jewish-pottery-antik-/170897741859.

ABSTRACT

Zdzisław Pizun, Ryszard Gawryś

CERAMICS MANUFACTORIES  
IN LUBYCZA KRÓLEWSKA AND SIEDLISKA

This article depicts the history of ceramics manufactories in Lubycza Królewska and  
Siedliska, near Tomaszow, which, together with the workshops in Glinsk and Potylicz,  
developed after the collapse of a ceramics manufactory in Tomaszow Lubelski in 1827. The 
manufactory of faience and stoneware in Lubycza Krolewska, which is usually associated 
with Ludwik Zieliński (1855), may actually have started its production in 1840s, when baron 
Henryk August von Leibnitz was the owner of the town. The manufactory existed until 1911 
when it was consumed by the fire and never rebuilt. The earliest documented reference to 
a faience manufactory in Siedliska dates back to the document drafted in 1818, which might 
have been registered in 1828 at the latest. That fact denies a widely adopted premise that the 
ceramics manufactory in Siedliska was established in 1850s at the time of Józef Jabłonowski. 
Since 1870s there was a noticeable decline of the factory. Ceramics manufactories in Lubycza 
Królewska and Siedliska constituted an important element of the industry in Galicia. Nowadays, 
the products of these plants are unique and rare artifacts, therefore, they are being looked for 
by collectors as well as museums both in Poland and abroad.

Key words: Ceramics manufactories in Lubycza Królewska and Siedliska, faience work-
shop, faience, Franciszek Mezer, Henryk August von Leibnitz (Ziembitz), Ludwik Zieliński, 
Jan Parys, Mantuani, Anton Fontana, Józef Jabłonowski
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Mariusz Lewko
Siedliska

RODZINA DE MEZERÓW I JEJ WKŁAD W ROZWÓJ 
POLSKIEGO PRZEMYSŁU CERAMICZNEGO 

NA PRZYKŁADZIE MANUFAKTUR W KORCU, 
BARANÓWCE I TOMASZOWIE LUBELSKIM

W artykule są przedstawione dzieje jednej z najważniejszych rodzin w historii polskiego 
przemysłu ceramicznego. De Mezerowie, wywodzący się z Francji ród wytwórców fajansu 
i porcelany, mieli ogromny wpływ na powstanie i rozwój tej gałęzi przemysłu na ziemiach 
polskich pod koniec XVIII i na początku XIX w. Franciszek i Michał de Mezerowie zakładali, 
a następnie tworzyli krajową, a także światową markę fabryk ceramicznych w Korcu, Tomaszowie 
Lubelskim i Baranówce. Produkowane przez nich naczynia ceramiczne do dnia dzisiejszego 
stanowią wspaniały przykład polskiego dziedzictwa kulturowego, zachwycającego kunsztem 
wykonania kolejne pokolenia. Celem artykułu jest pokazanie historii rodziny w oparciu o mate-
riały genealogiczne i opracowania specjalistyczne, dotyczące produkcji ceramicznej. Szczególne 
miejsce w historii rodzinnej de Mezerów zajmują Tomaszów Lubelski i Mosty Małe. Obydwie 
miejscowości znajdują się na obszarze obecnego powiatu tomaszowskiego.

Słowa kluczowe: de Mezer, porcelana, fajans, Tomaszów Lubelski

Janusz Peter, w jednej z najważniejszych publikacji dotyczących 
Tomaszowa Szkice z przeszłości miasta kresowego, napisał takie zdanie: 
„Dzięki tylko jednej, jedynej dziedzinie znalazł się Tomaszów Lubelski, 
że tak powiem, – na liście międzynarodowej. Jest nią porcelana, którą 
tu wyrabiano przez niedługi czas, przy końcu XVIII i na początku XIX 
wieku”. Stało się to możliwe dzięki współpracy dwóch ludzi: Aleksandra 
Augusta Zamoyskiego i Franciszka de Mezera. Zawarta pomiędzy nimi 
umowa, zakładająca budowę w mieście manufaktury fajansu, dała początek 
historii, z którą Tomaszów pozostanie związany już na zawsze. Działalność 
pierwszego z założycieli była już opisywana, drugi, wzmiankowany w kilku 
publikacjach XIX- i XX-wiecznych, nie doczekał się jeszcze szerszej biografii. 
Franciszek de Mezer spędził w Tomaszowie prawie trzydzieści lat, cały 
czas prowadząc działalność gospodarczą w największym w historii miasta 
zakładzie przemysłowym. Warto zatem przybliżyć czytelnikom sylwetkę 
tego niezwykłego człowieka, ale także sylwetki innych członków rodziny 
de Mezerów i ich dokonania na terenie obecnego powiatu tomaszowskiego.
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Rodzina de Mezerów herbu Moździerz1 pochodzi z Francji, do Polski 
przywędrowała przez węgierski Siedmiogród2. Pierwszym znanym ze 
źródeł członkiem tej rodziny był Wacław de Mezer, stolnik bracławski, 
od 1684 r. właściciel wsi Popówka, położonej w województwie kijowskim. 
Wieś zakupiona od Karola Powińskiego przez następnych osiemdziesiąt 
lat była gniazdem rodzinnym de Mezerów. Kolejno właścicielami mająt-
ku, do którego należał także chutor Popowiecki, byli syn Wacława – Jan 
(pułkownik) i wnuk Franciszek (pułkownik)3. Prawnuk Wacława, kolejny 
w rodzinie Franciszek, chorąży pułku kirasjerów, w 1751 r. został zwolniony 
ze służby wojskowej i ożenił się z Herutą Franciszką de Leuttner4. Z tego 
związku przyszło na świat trzech synów: Wacław, Franciszek, Michał 
i córka Teresa5. W roku 1760 Franciszek (chorąży) wraz z bratem Janem 
sprzedali rodzinny majątek Mateuszowi Radlewskiemu. W testamencie 
sporządzonym w 1776 r. Franciszek przekazał synom swoją część pieniędzy 
ze sprzedaży6. W spadku miał udział także Karol Franciszek, syn Jana. 
Prawdopodobnie po sprzedaży dóbr Franciszek i Heruta przenieśli się do 
Warszawy. Najstarszy z ich synów – Wacław Franciszek (ur. około 1752 r. 
w Siedmiogrodzie) był geometrą królewskim. Dyplom od króla otrzymał 

 1 Herb Moździerz – rodzina de Mezerów posługiwała się dwiema wersjami herbu. Pierwszy 
opisany w patencie nadanym rodzinie de Mezerów w 1802 r. i zatwierdzony przez władze 
rosyjskie w opisie „herb Moździerz z jabłonkowatą koroną w niebieskim polu, w hełmie nad 
koroną dwa bawole rogi, między którymi gwiazda. (dokument patentu nr 160)”, z którym 
prawdopodobnie przyszli z Węgier w wieku XVII, jako rycerze biegli w sztuce artyleryjskiej. 
Drugi opisany w dokumencie z nr. 202 i zatwierdzony w 1884 r. – z koroną jabłkową na tle 
niebieskim (brak moździerza), pojawił się prawdopodobnie po uzyskaniu indygenatu polskiego, 
ale niewykluczone, że jest to w jakimś stopniu odwzorowany herb francuski, z którym przyszli 
na Węgry. Herbem z moździerzem posługiwali się potomkowie Kazimierza Antoniego, syna 
Franciszka z Korca do XX w. włącznie i taki też tłok pieczętny znajduje się do dziś w zbiorach 
rodzinnych. Patent i dokumenty do niego dołączone znajdują się w zbiorach rodzinnych Zofii 
de Mezer-Uciechowskiej. Dokumenty w języku rosyjskim przetłumaczyła Jadwiga Słotwińska. 
W tym miejscu dziękuję Paniom za okazaną pomoc. 

 2 Wśród badaczy przedmiotu pojawiają się wątpliwości dotyczące pochodzenia rodziny de 
Mezerów. Część z nich wywodzi de Mezerów z Francji, inni z Węgier. Można przypuszczać, że 
do Rzeczypospolitej dotarli z Francji przez Węgry, gdzie otrzymali potwierdzenie szlachectwa. 
Także w tradycji rodzinnej przekazywana jest informacja o francuskim pochodzeniu. 

 3 Z. M. S t a d n i c k i, Czy de Mezerom był potrzebny indygenat szlachecki?, „Biuletyn Historii 
Sztuki”, R. 43, 1982, nr 3, s. 303–304.

 4 Potwierdzenie nadania szlachectwa rodzinie de Mezerów przez Sąd Ziemski Powiatu 
Nowogród Wołyński Guberni Wołyńskiej z 29 maja 1802 r. nr 203. Dokument potwierdza 
autentyczność metryk urodzenia i innych przedstawionych przez rodzinę aktów. Wyciąg 
przechowywany jest przez rodzinę de Mezerów. Kopia znajduje się w zbiorach autora.

 5 W dokumentach dołączonych do patentu potwierdzającego posiadanie szlachectwa 
przez rodzinę de Mezerów Teresa nie występuje. Problem jej pokrewieństwa z Franciszkiem 
jest niejasny. Halina Chojnacka podaje, że Tadeusz Ziaiński, mąż Teresy, był jego zięciem, co 
sugerowałoby, że Teresa była córką Franciszka. Inni autorzy opracowań, np. Krystyna Scha-
bowska, twierdzą, że Tadeusz Ziaiński był szwagrem Franciszka. 

 6 Z. M. S t a d n i c k i, dz. cyt., s. 303–304.
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Tłok pieczętny rodziny de Mezerów. 
Źródło: Zbiory prywatne Zofii de 

Mezer-Uciechowskiej

w Warszawie 31 października 1787 r.7. 
Ożeniony z Candydą Fogger miał trzech 
synów: Ludwika8, Alojzego9 i Franciszka. 
Drugi z synów, Franciszek (twórca fabryki 
w Korcu i Tomaszowie Lubelskim), także 
urodzony na Węgrzech około 1754 r., 
prawdopodobnie już we wczesnej młodo-
ści praktykował we francuskich zakładach 
fajansowych i porcelanowych. Mógł także 
pracować w manufakturze belwederskiej, 
założonej na polecenie króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Trudno stwierdzić, 
czy Franciszek był pierwszą osobą w ro-
dzinie, która zajęła się produkcją ceramiki. 
Niestety nie ma wiadomości, aby któryś 

z jego przodków wcześniej parał się tą profesją. W roku 1783 Franciszek, 
już jako uznany fachowiec, zawarł kontrakt na objęcie stanowiska dyrek-
tora w manufakturze ceramicznej, którą w Korcu zamierzał założyć Józef 
Klemens Czartoryski, stolnik litewski10. Franciszek de Mezer przybył do 
Korca z Warszawy i w dzielnicy zwanej Józefin rozpoczął budowę zakładu, 
a następnie zainicjował produkcję11. Zakład intensywnie się rozwijał, stając 
się w dość krótkim czasie znaczącym potentatem w produkcji fajansu nie 
tylko na Wołyniu, ale także w Rzeczypospolitej. Do pomocy w manufak-
turze sprowadził Franciszek z Warszawy kilku pracowników i młodszego 
brata Michała12. Przez kilka pierwszych lat z miejscowej glinki kaolinowej 
produkowano jedynie naczynia fajansowe. W roku 1790, po kilkuletnich 
próbach, udało się wyprodukować pierwsze w Rzeczypospolitej naczy-
nia porcelanowe z rodzimych złóż. Franciszek przesłał wyprodukowane 
w fabryce filiżanki do króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i jego 

7 Wacław de Mezer był autorem mapy Dniepru i jego dopływów w granicach polskich. 
W 1787 r. na polecenie Józefa Klemansa Czartoryskiego odbył 12-tygodniową podróż z trans-
portem drewna na trasie z Horodnicy do Chersonu. Zob. E. R u l i k o w s k i, Opis powiatu 
kijowskiego, Kijów–Warszawa 1913, s. 40.

8 Ludwik de Mezer, syn Wacława zamieszkały w sąsiadujących z Tomaszowem Pasie-
kach. Majątek należny mu po zmarłym bracie Alojzym przekazał Franciszkowi de Mezerowi 
(założycielowi fabryki w Tomaszowie). J. P e t e r, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 
1947, s. 356.

9 Alojzy de Mezer, syn Wacława – adwokat przy Trybunale Cywilnym w Płocku. W latach 
1808–1812 członek loży wolnomularskiej „Albertyna Doskonałości” w Płocku. Zob. L. H a s s, 
Wolnomularze i loże wolnomularskie Płocka, „Rocznik Mazowiecki” 1979, R. 7, s. 120.

10 A. S z k u r ł a t, Manufaktura porcelany i fajansu w Korcu, Warszawa 2011, s. 27.
11 L. G o ł ę b i o w s k i, Z dziejów ceramiki, „Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone 

naukom, sztukom i przemysłowi”, Warszawa 1877, s. 187.
12 Tamże.
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brata, prymasa Michała Poniatowskiego13. Pierwsze wyprodukowane 
z rodzimej gliny naczynia porcelanowe spotkały się z dużym uznaniem 
obydwu adresatów. Król przesłał Franciszkowi list pochwalny i prezent14. 
W tym samym roku sejm, w uznaniu zasług rodziny, nadał de Mezerom 
indygenat szlachectwa polskiego15.

Mezerowie kilkakrotnie potwierdzali fakt posiadania szlachectwa pod 
zaborem rosyjskim. Pierwotnie wykazali się nadaniem szlachectwa wę-
gierskiego, wydanym przez Kamerę Królestwa Węgierskiego z 1 grudnia 
1793 r. Trzy lata wcześniej otrzymali polski indygenat szlachecki16. Pod 
zaborem rosyjskim potwierdzeniem posiadania szlachectwa wykazała się 
rodzina w roku 1802. Na tę okoliczność de Mezerowie otrzymali specjalny 
patent17 szlachecki szlachty Guberni Wołyńskiej, potwierdzony przez cara 
Aleksandra I. Kolejne potwierdzenia z lat 1822, 1834, 1843, 1862, 1863 do-
tyczyły dołączenia do szlachectwa kolejnych członków rodziny18.

W roku 1786 Franciszek ożenił się w Korcu z Marianną Martą Marx. 
Miał z nią czterech synów: Józefa Romana (1787), Kazimierza Antoniego 
(1791), Karola Tadeusza (1793), Tadeusza (1794)19. Prawdopodobnie po 
urodzeniu Tadeusza Marianna zmarła. Rok później Franciszek pojął za 
żonę córkę ówczesnego lekarza koreckiego Krzysztofa Goltza – Honoratę. 
Z nią miał jednego syna Klemensa Aleksandra (1798). Wszystkie dzieci 
zostały ochrzczone w miejscowej koreckiej parafii20. Trudno określić, ja-

13 K. S c h a b o w s k a, Zarys dziejów manufaktury fajansu i porcelany w Ordynacji Zamojskiej 
w Tomaszowie Lubelskim, Lublin 2015, s. 11.

14 Do listu Franciszek de Mezer otrzymał prezent. Nie jest jednak do końca jasne jaki. 
W opracowaniach pojawiają się – pierścień i specjalny medal. Istnieje także pogląd o dwóch 
obdarowaniach de Mezera. Pierwsze w 1787 r. razem z bratem Wacławem, drugie w 1790 r. 
Pisze o tym Krystyna S c h a b o w s k a, Zarys dziejów manufaktury fajansu…, s. 11. Porcelana 
korzecka podziwiana była nie tylko na dworze polskim. Gdy po trzecim rozbiorze Polski tereny 
Wołynia znalazły się pod panowaniem rosyjskim, zarządzający tym obszarem generał Timo-
fiej Tutołmin zamówił w Korcu serwis porcelanowy na 12 osób dla cesarzowej Katarzyny II. 
Bardzo zadowolona władczyni obdarowała Franciszka de Mezera złotą tabakierą z brylantami 
i swoją podobizną. Zob. Jó z e f  D u n i n  K a r w i c k i (Józef Włast), Opowiadania historyczne 
z dziejów okolic Słuczy i jej dopływów, Kraków 1897, s. 113.

15 Volumina legum, t. IX, Kraków 1889, s. 192. Nadanie indygenatu zostało potwierdzone 
na sejmie rozbiorowym w Grodnie w 1793 r. Zob. Volumina legum, t. X, Kraków 1889, s. 342.

16 Indygenat szlachectwa nadany de Mezerom przez Sejm Wielki w 1790 r. jest przecho-
wywany w archiwum rodzinnym. Kopia w zbiorach autora.

17 Patent znajduje się w zbiorach rodzinnych de Mezerów. Kopia w posiadaniu autora. 
18 Dokumenty przechowywane w zbiorach rodzinnych. Kopie w zbiorach autora.
19 Potwierdzenie nadania szlachectwa rodzinie de Mezer przez Sąd Ziemski Powiatu 

Nowogród Wołyński Guberni Wołyńskiej z 29 maja 1802 r., nr 203. Dokument potwierdza 
autentyczność metryk urodzenia i innych przedstawionych przez rodzinę aktów. Wyciąg 
przechowywany przez rodzinę de Mezerów. Kopia w zbiorach autora. Więcej szczegółów 
dotyczących wywodu szlachectwa rodziny de Mezerów można odnaleźć w archiwum w Żyto- 
mierzu – Dierżawnyj Archiv Żytomirskoj Obłasti, fond 146, opis 1, dieło 336 i inne.

20 Tamże.



Rodzina de Mezerów i jej wkład w rozwój polskiego przemysłu...

49

Rocznik Tomaszowski 7

kie były przyczyny opuszczenia Korca przez Franciszka. Wydaje się, że 
najważniejszą była chęć zajęcia się produkcją porcelany na własne konto, 
a nie, jak podaje większość opracowań, załamanie po śmierci pierwszej 
żony, choć tej wersji też nie można wykluczyć. W przekazach rodzinnych 
Marianna, zwana Martą, była ukochaną żoną Franciszka. Drugi ożenek był 
konieczny ze względu na osierocone małe dzieci z pierwszego małżeństwa. 
Propozycja, którą otrzymał od Aleksandra Zamoyskiego, siostrzeńca Józefa 
Czartoryskiego, musiała być na tyle interesująca, że wyjazd z Korca stał 
się faktem. Franciszek nie pozbył się jednak udziałów w manufakturze, 
a nadzór nad zakładem nadal sprawował brat Michał.

Śledząc życie i działalność rodzinną de Mezerów, można zauważyć 
bardzo silne więzi uczuciowe i biznesowe łączące jej członków. Wśród 
nich szczególną estymą cieszył się Franciszek, który kontrolował działania 
swojego rodzeństwa, sprawując patronat nad każdym przedsięwzięciem. 
Michał, który pozostał w Korcu, ożenił się z Konstancją Durbat Zeydler. 
W roku 1798 urodził się im syn Tadeusz Wincenty, w 1800 drugi z synów, 
Seweryn Ignacy21. Data urodzin trzeciego syna Konstantego nie jest znana. 
W literaturze zachował się tylko jeden opis stosunków rodzinnych, jakie 
panowały w domu de Mezerów. Antoni Andrzejowski22 w Ramotach Starego 
Detiuka o Wołyniu tak pisał: 

Mezerowie składali wzorową rodzinę i uczuć wyższych i wyższych umysłowych usposobień 
i światowego ogładzenia. Mieli piękną bibljotekę i kilka gazet ówczesnych utrzymywali. I dom 
ich na wyższą skalę prowadzony, ugaszczał znakomite w kraju osoby i za rządu Polskiego 
i pod panowaniem rosyjskim23. 

Nie zachował się niestety opis wyglądu Franciszka, choć z przekazów 
rodzinnych wiadomo, że był dość wysokim (około 180 cm) mężczyzną 
z długą brodą, żywotnym i niebojącym się wyzwań24. O młodszym bracie 
Michale wiadomo jedynie, że był słabego zdrowia25. Mezerowie mieszkali 
w domu obok manufaktury, mieli także zapewniony opał i oświetlenie. 
Franciszek, zgodnie z kontraktem, zarabiał miesięcznie 10 zł26. W latach 
1784–1793 wytwórnia, dzięki dużemu zaangażowaniu braci, rozwijała 
się bardzo dobrze. Franciszek osobiście przygotowywał zestawy mas 

21 Tamże.
22 Antoni Andrzejowski, pseudonim Stary Dietiuk (ur. 1785 w Warkowiczach, zm. 12 XII 

1868 w Stawiszczach) – polski przyrodnik, botanik, geolog, pamiętnikarz i pisarz. W Korcu 
kierownikiem malarni był wuj Antoniego – Kazimierz Sobiński. Młody Andrzejowski, który 
w Korcu uczęszczał do szkoły z dziećmi de Mezerów, bywał gościem w ich domu. 

23 A. A n d r z e j o w s k i, Ramoty Starego Dietiuka o Wołyniu, t. 1, Wilno 1914, s. 43.
24 „Wspomnienia Witolda de Mezera”, s. 3. Rękopis w posiadaniu autora. Witold de Me-

zer widział portret Franciszka w dokumentach rodzinnych utraconych na początku II wojny 
światowej w Warszawie.

25 Tamże.
26 K. S c h a b o w s k a, Zarys dziejów..., s. 11. 
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ceramicznych i barwników oraz nadzorował produkcję. Surowce do pro-
dukcji sprowadzano – glinkę kaolinową z położonej w pobliżu fabryki 
miejscowości Dąbrówki, a kwarc z okolic Korca i Krzemieńca27. Fabryka 
zatrudniała około 300 pracowników i wytwarzała miesięcznie 2 tys. naczyń 
porcelanowych28. Proces produkcji utrzymywany był w ścisłej tajemnicy, 
ponieważ wytwarzanie tzw. białego złota było wówczas bardzo opłacalne29.

Niestety zajęcie Korca przez Rosjan po drugim zaborze zmieniło warunki 
działalności gospodarczej i przyczyniło się do odcięcia dotychczasowych 
rynków zbytu. Sprawę komplikowało także coraz mniejsze zainteresowa-
nie fabryką ze strony Józefa Czartoryskiego. Mezerowie zaczęli szukać 
nowych wyzwań, porzucając Korzec na rzecz Tomaszowa Lubelskiego 
(Franciszek) i Baranówki (Michał). Pierwszy, w 1794 r., po podpisaniu kon-
traktu z Zamoyskimi, zaczął w Tomaszowie budowę nowej manufaktury, 
drugi pozostał w Korcu. Niestety zakład został zniszczony przez pożar, 
który wybuchł w ostatnich dniach roku 1796. Choć manufaktura została 
dość szybko odbudowana, młodszy z braci w 1803 r. przyjął zaproszenie 
Adama Walewskiego i rozpoczął produkcję ceramiki w Baranówce30. 
Michał, opuszczając Korzec, zabrał ze sobą część pracowników i wzo-
ry do produkcji. Początkowo kopiował naczynia z poprzedniej fabryki, 
ale z czasem Baranówka wytworzyła swój własny, niepowtarzalny styl. 
Odchodząc z Korca, spieniężył 9 akcji fabryki, będących w jego posiada-
niu. Zdobyty w ten sposób kapitał przeznaczył na inwestycje w nowym 
zakładzie31. W ciągu kilku następnych lat fabryka intensywnie się rozwi-
jała, produkując oprócz porcelany także naczynia fajansowe. Dość szyb-
ko, prawdopodobnie już od początku działalności w Baranówce, jednym 
z udziałowców był Franciszek de Mezer. Podobna sytuacja miała miejsce 
w Tomaszowie, gdzie wspólnikiem Franciszka był Michał. Młodszy z braci 
prowadził fabrykę w Baranówce do swojej śmierci w roku 1820. Pomagali 
mu synowie Seweryn i Konstanty, a od 1815 r. bratanek Kazimierz Antoni, 
który przeniósł się definitywnie do Baranówki. Informacja o jego wyjeź-
dzie z Tomaszowa zamieszczona została w Dodatku czwartym do nr. 56 
„Gazety Korespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” z 15 lipca 1815 r. 
(zachowana pisownia oryginalna):

27 Tamże, s. 12. 
28 Tamże.
29 S. M a ł a c h o w s k i - Ł e m p i c k i, Fabryki porcelany i fajansu na Wołyniu, „Rocznik 

Wołyński” 1934, t. 3, s. 382.
30 E. K o w e c k a, Historia pierwszych manufaktur porcelanowych w Polsce w końcu XVIII i na 

początku XIX wieku, [w:] O rzemiośle artystycznym w Polsce: materiały Sesji Naukowej zorganizo-
wanej przez Oddział Poznański Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Muzeum Narodowe w Poznaniu 
w dniach 22–24 października 1973 przy współudziale Przedsiębiorstwa Państwowego „Sztuki i Antyki 
DESA”, Dzieła sztuki i antyki, red. T. Hrankowska, Warszawa 1976, s. 212.

31 Tamże, s. 220.
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Kazimierz de Mezer Dyrektór fabryki 
porcellany i fajansów zamieszkały w mieście 
Tomaszowie w departamencie Lubelskim, 
wyjeżdża w kraj Rosyjski w gubernię Wo-
łyńską do miasteczka Baranówka w inte-
resie familiynym, ze służącym Romanem 
Przyckim o czem uwiadamia32.

Niestety nie wiadomo, ja-
kie udziały posiadał Kazimierz 
w Baranówce, ale to właśnie 
on, a nie synowie Michała, objął 
zarząd fabryki. Być może odzie-
dziczył udziały po ojcu, spłacając 
jednocześnie kuzynów. W roku 
1823 Kazimierz Antoni poślubił 
Genowefę Korczak-Korytyńską, 
córkę Wincentego Korytyńskiego, 
byłego kapitana wojsk polskich, 
właściciela wsi Siemierz33. Z tego 
małżeństwa przyszło na świat aż 
dziesięcioro dzieci: Maria, Franci-
szek Piotr, Wanda, Józef Sylwester, 
Helena, Stanisław Bonifacy34, 
Apolinary Franciszek, Teofil, 
Aleksander Nikodem, Kamila35. 
Najstarszy z synów Franciszek 
Piotr, podobnie jak ojciec, był z wykształcenia malarzem miniaturzystą. Nie 
przejął jednak fabryki po Kazimierzu i bezdzietnym stryju Karolu, tylko 
zajął się zupełnie nową dziedziną sztuki – fotografią. Karol, po „pierwszym 
upadku” fabryki w Tomaszowie i próbach przeniesienia produkcji do 
Przedborza, mieszkał w rodzinnych Mostach Małych, miał jednak udziały 
w fabryce baranowieckiej. Jego współudziałowcami byli młodsi synowie 
Kazimierza – Józef i Stanisław. Zakład był w rękach rodziny de Mezerów 
do 1895 r., kiedy został sprzedany Mikołajowi Gripariemu. Józef de Mezer 
pozostał jednak w fabryce na stanowisku dyrektora technicznego36. Młodsi 

32 Doniesienia, „Dodatek Czwarty do Gazety Korespondenta Warszawskiego i Zagranicz-
nego”, 15 VII 1815 (1074).

33 J. P e t e r, dz. cyt., s. 356. 
34 Stanisław Bonifacy de Mezer wzmiankowany jest w 1881 r. jako wykonawca testamentu 

swojego wuja Nikodema Korytyńskiego, brata jego matki Genowefy. Testament dotyczy młyna 
parowego w Łykoszynie. Zob. J. P a n a s i e w i c z, Testament Nikodema Korotyńskiego dzierżawcy 
młyna w Towarzystwie Rolniczym Hrubieszowskim, „Archiwariusz Zamojski”, t. 6, 2007, s. 85.

35 Wyciąg z dokumentów genealogicznych de Mezerów. Kopia w posiadaniu autora.
36 E. K o w e c k a, Historia pierwszych manufaktur…, s. 222.

Józef de Mezer – ostatni właściciel Baranówki, 
lata 70. XIX w. Fotografia ze zbiorów rodziny 
de Mezerów. Źródło: Zbiory prywatne Zofii 

de Mezer-Uciechowskiej
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synowie Kazimierza: Apoloniusz37, 
Teofil i Aleksander, za udział w po-
wstaniu styczniowym zostali skazani 
na katorgę. Powrócił z niej jedynie 
Aleksander, w bardzo złym stanie 
zdrowia i wkrótce zmarł na gruźlicę.

Niezwykłą postacią w rodzinie 
de Mezerów był Franciszek Piotr. 
Urodził się w Baranówce w 1829 r. 
Studiował malarstwo w Wiedniu 
oraz Petersburgu, gdzie ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych, a następ-
nie przez kilka lat wykładał rysunek 
w Instytucie Panien Szlacheckich 
w Żytomierzu. Nie wiadomo, kiedy 
nauczył się trudnej, jak na owe czasy, 
sztuki fotografii. W roku 186538, po 
ślubie z Aliną Męczyńską (Stanisław 
Męczyński, jej ojciec, był udziałowcem 
w Korcu), przeniósł się do Kijowa, 
gdzie na jednej z reprezentacyjnych 
ulic miasta – Kreszczatiku, założył 
nowoczesny zakład fotograficzny39. 
Firma funkcjonowała pod jego kie-
rownictwem do 1905 r., kiedy to 
po śmierci żony została sprzedana 
Konosiewiczowi. Franciszek zmarł 

w 1919 r. i został pochowany w Kijowie. Liczne fotografie wykonane 
w zakładzie de Mezerów do dzisiaj można odnaleźć w archiwach i zbio-
rach prywatnych. Niestety część archiwum Franciszka de Mezera (część 
zniszczyło NKWD w czasie rewolucji), przywieziona do Polski w 1919 r., 
została utracona w sierpniu 1939 r. Zabytkowe naczynia porcelanowe, 
szklane klisze i albumy z fotografiami oraz część dokumentów, przewo-
żone 25 sierpnia pociągiem z Poznania do Lublina, zrabowano w trakcie 

37 Apoloniusz de Mezer syn Kazimierza – student Uniwersytetu św. Włodzimierza w Ki-
jowie, za udział w powstaniu styczniowym został aresztowany i zesłany do guberni irkuckiej 
we Wschodniej Syberii. Z zesłania nie powrócił. Zob.: Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy: 
katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m. st. Warszawy, cz. 2: Zesłańcy syberyjscy, 
oprac. E. Kamińska, Warszawa 2004, s. 13.

38 Ślub odbył się w Żytomierzu, gdzie młodych małżonków zaprosił znany pisarz Józef 
Ignacy Kraszewski, długoletni przyjaciel Franciszka. Kraszewski pełnił w Żytomierzu funkcję 
kuratora szkolnego. 

39 G. P l u t e c k a, J. G a r z t e c k i, Fotografowie nietypowi, Warszawa 1987, s. 236.

Apolinary de Mezer – zesłaniec syberyjski. 
Fotografia pochodzi z publikacji Powstanie 
styczniowe i zesłańcy syberyjscy: katalog 
fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego 
m. st. Warszawy, cz. 2: Zesłańcy syberyjscy, 
oprac. E. Kamińska, Warszawa 2004, s. 129
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transportu. Ostatni raz widziane były na przesiadce w Warszawie. Do 
Lublina dojechały po kilku dniach puste skrzynie40.

Budowa manufaktury ceramicznej w Tomaszowie była pomysłem dość 
dziwnym, jeżeli nie nawet lekko szalonym. Rozpoczęcie produkcji naczyń 
w miejscu oddalonym o ponad 40 km od złóż gliny w dużym stopniu 
podnosiło koszty i było bardzo czasochłonne. Dodatkowo fabryka powstała 
z dala od wód płynących, co powodowało konieczność tylko pracy ręcz-
nej. Drogi prowadzące z Kamionki Wołoskiej i Potylicza, gdzie zgodnie 
z podpisanymi umowami pozyskiwano glinę do tomaszowskiej fabryki, 
były w opłakanym stanie. Franciszek, który w kontrakcie podpisanym 
z ordynatem otrzymał dość dobre warunki pod budowę zakładu, musiał 
zdawać sobie sprawę z tego, że jego uruchomienie nie będzie prostym 
zadaniem. Zapewne nie dysponował wystarczającą ilością pieniędzy do 
samodzielnego rozpoczęcia produkcji, dlatego zaproponował spółkę młod-
szemu bratu Michałowi i szwagrowi Tadeuszowi Ziaińskiemu. Jak zapi-

40 Informacje te przekazała autorowi Zofia de Mezer-Uciechowska.

Franciszek Piotr de Mezer z wnuczką 
Zosią 1900. Źródło: Zbiory prywatne Zofii 

de Mezer-Uciechowskiej

Franciszek Piotr de Mezer, 1917. Źródło:  
Zbiory prywatne Zofii de Mezer-Uciechow-

skiej
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sano w testamencie Ziaińskiego (1832), wspólnie dysponowali kapitałem 
24 tys. zł41. Zgodnie z podpisanym kontraktem Franciszek musiał płacić 
za opał i glinę do produkcji naczyń oraz wyposażyć zakład w urządzenia 
produkcyjne, a ordynat zobowiązał się do oddania na potrzeby fabryki 
gruntu i budynków już istniejących, zadeklarował także budowę kolej-
nych obiektów, zgodnie z zapotrzebowaniem. Miał również zadowolić się 
jedynie 10 zł czynszu42. 

Warunki umowy wydawały się korzystne dla obydwu stron. Jednak, 
nawet z ówczesnej perspektywy, pomysł umiejscowienia fabryki ceramicznej 
w Tomaszowie wydawał się karkołomny i wątpliwy do realizacji. Braci 
de Mezerów cechował jednak upór i dążenie do zrealizowania zadań. 
Wszystkie inwestycje, również Korzec i Baranówkę, tworzyli praktycznie 
od zera, osiągając zawsze zamierzony cel. O tym, że znali się na produkcji 
ceramicznej nie trzeba nikogo przekonywać, wystarczy obejrzeć produko-
wane w ich zakładach fajans i porcelanę. W pierwszym okresie działalności 
(1796–1809) zakład prosperował bardzo dobrze. Już w roku 1797 czysty 
zysk fabryki wyniósł ponad 92 tys. zł. W kolejnych latach sukcesywnie 
wzrastał, osiągając w 1809 r. wysokość 162 499 tys. zł43. Janusz Peter obli-
czył roczne obroty zakładu na poziomie 150 tys. zł. Towar sprzedawany 
był w Galicji, na Bukowinie i Wołoszczyźnie, a nawet w Prusach i na 
Węgrzech. Pierwotnie produkowane były jedynie naczynia fajansowe, 
dopiero w 1806 r. w tomaszowskiej fabryce pojawiły się pierwsze wyroby 
z porcelany44. 

Zakład tomaszowski, choć był jednym z największych tego typu obiek-
tów na dawnych ziemiach polskich, nigdy, nawet w okresie największej 
prosperity, nie był w stanie dorównać manufakturom w Korcu i Baranówce. 
W pierwszym okresie produkcji zatrudniał od 50 do 70 pracowników, 
którzy obsługiwali 20 warsztatów. Z pracownikami odpowiadającymi 
za opał i transport gliny mogło to być nawet 100 osób45. W porównaniu 
z fabrykami w Korcu i Baranówce, gdzie zatrudnienie i produkcja były 
zdecydowanie większe, tomaszowski zakład można traktować na poziomie 
manufaktury. Nie zmienia to jednak faktu, że była to największa w owym 
czasie fabryka na terenie dawnej Ordynacji Zamojskiej, w części pozosta-
jącej pod panowaniem austriackim. Można przypuszczać, że Franciszek 
de Mezer z rodziną mieszkał na terenie zakładu, nadzorując produkcję 
i zbyt naczyń. Wiadomo, że dość szybko w kierowaniu fabryką zaczęli 

41 J. P e t e r, dz. cyt., s. 356.
42 H. Ł o p a c i ń s k i, Fabryki ceramiczne w Tomaszowie i Lubartowie dziś nieistniejące. Kilka 

wiadomości do dziejów przemysłu artystycznego w Polsce, [w:] Sprawozdania Komisji Historii Sztuki, 
VIII, 1907, s. 7.

43 J. P e t e r, dz. cyt., s. 357.
44 H. C h o j n a c k a, Polska porcelana 1790–1830, Warszawa 1981, s. 20. 
45 H. Ł o p a c i ń s k i, dz. cyt., s. 9.
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pomagać mu synowie Kazimierz Antoni i Karol Tadeusz. Kazimierz, ma-
larz, miniaturzysta, musiał być niezwykle zdolnym artystą. Przypisuje się 
mu wiele ciekawych projektów, m.in. wykonanego w 1808 r. na filiżance 
portretu Aleksandra Augusta Zamoyskiego46. Od roku 1815 Kazimierz miał 
już pomagać w prowadzeniu fabryki ceramicznej w Baranówce stryjowi 
Michałowi47. Karol, po zaangażowaniu się starszego brata w działania 
fabryki baranowickiej, stał się naturalnym następcą ojca w Tomaszowie. 
Miał wówczas 22 lata i zapewne już spore doświadczenie.

Problemy fabryki zaczęły się po włączeniu Tomaszowa do Księstwa 
Warszawskiego. Zakład został odcięty granicą nie tylko od źródeł surowca, 
który został po stronie zaboru austriackiego, ale także od rynków zbytu. 
Wspólnicy wielokrotnie interweniowali u władz, prosząc o zezwolenie na 
sprzedaż swoich wyrobów bez cła w Rosji i krajach ościennych. W roku 
1812 otrzymali przywilej zwalniający pracowników ze służby wojskowej 
i budynki od kwaterunku żołnierskiego48. Mogli także poszukiwać gliny 
odpowiedniej do produkcji w dobrach skarbowych i miejsca na nową fa-
brykę. Pomimo kłopotów finansowych, z którymi z dużo większą chęcią 
próbował radzić sobie Tadeusz Ziaiński, zakład produkował naczynia dobrej 
jakości, co zostało potwierdzone na wystawie zorganizowanej w 1821 r. 
w Warszawie. Wyroby tomaszowskiej fabryki otrzymały trzy złote medale.

46 H. C h o j n a c k a, dz. cyt., s. 52.
47 Ostatecznie Kazimierz wyjechał do Baranówki na stałe w 1815 r. 
48 H. Ł o p a c i ń s k i, dz. cyt., s. 10.

Kubek z wizerunkiem Stanisława Zamoy-
skiego – grafika na podstawie oryginału, 
wyk. Jerzy Garbacz. Źródło: Zbiory własne 

autora

Kubek z wizerunkiem cesarza Napole-
ona – grafika na podstawie oryginału, 
wyk. Jerzy Garbacz. Źródło: Zbiory 

własne autora
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Drugi z synów Franciszka – Karol – w 1823 lub 1824 r. przejął pro-
wadzenie fabryki po ojcu, który zmęczony ciągłymi problemami zakładu 
wyjechał do Mostów Małych, leżących wówczas w zaborze austriackim. 
Fabryka tomaszowska miała już wtedy spore problemy finansowe. Karol 
de Mezer wraz z Tadeuszem Ziaińskim, który pozostał wspólnikiem w za-
kładzie po odejściu Franciszka, wystąpili o pożyczkę do Komisji Spraw 
Wewnętrznych Rządu Królestwa Polskiego49. Prośbę fabrykantów poparł 
również ordynat, prosząc jednocześnie o podniesienie cła od sprowadza-
nego fajansu zagranicznego. Niestety pożyczki nie udało się uzyskać. 
Wspólnicy zaczęli się zatem rozglądać za nowymi terenami, gdzie, dzięki 
pomocy rządowej, można by było przenieść produkcję. Początkowo Karol 
de Mezer planował budowę nowego zakładu w Iłży. Został jednak uprze-
dzony przez Lewina Sunderlanda, który w 1825 r. otrzymał przywilej na 
budowę fabryki i rozpoczęcie produkcji. Dwa lata późnej Karol postanowił 
przenieść swój interes z Tomaszowa do Przedborza, gdzie odkryte zosta-
ły duże złoża dobrej gliny50. Dwukrotnie występował do Komisji Spraw 
Wewnętrznych o udzielenie pożyczki, pierwszej na kwotę 3 tys. zł, dru-
giej na 20 tys. zł. Otrzymał 4 tys. zł, które wykorzystał na zakup gruntu 
i budynków. Formy i maszyny sprowadził z Tomaszowa51. Niestety brak 
możliwości dalszego kredytowania działalności zmusił Karola do wycofania 
się z Przedborza. Już wcześniej zrezygnował z udziałów w Tomaszowie 
i w 1828 r. poinformował Komisję Spraw Wewnętrznych, że jest udziałowcem 
w Baranówce52. Ostatnimi członkami rodziny de Mezerów, którzy jeszcze 
pozostali w Tomaszowie, byli Teresa i Tadeusz Ziaińscy. Tadeusz zmarł 
20 marca 1832 r., Teresa przeżyła go o 6 lat. W roku 1834 dokonała ona 
zapisów testamentowych, w których rozdzieliła posiadany majątek. Place 
i budynki pofabryczne, zapisane spokrewnionej z nią rodzinie Bogdańskich, 
zakupili później mieszczanie tomaszowscy i gmina chrześcijańska53. Po 44 
latach działalności de Mezerowie ostatecznie opuścili Tomaszów.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej miejscowości związanej z historią 
rodziny de Mezerów. W roku 1802, gdy tomaszowska fabryka przeżywała 
okres swojej największej prosperity, Franciszek de Mezer zakupił niewielką 
wieś Mosty Małe, położoną kilkanaście kilometrów od Tomaszowa54. Niestety 
nie wiadomo, od kogo ją nabył. Miejscowość po raz pierwszy pojawia się 
w źródłach w wieku XV. Nosi wówczas nazwę Wola Machnowska i jest 
związana z sąsiednim Machnowem, mającym jeszcze starszą, XIV-wieczną 

49 Tamże, s. 11.
50 E. K o w e c k a, Mezer (de Mezer) Franciszek, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XX, Wrocław 

1975, s. 491. 
51 Tamże. 
52 H. Ł o p a c i ń s k i, dz. cyt., s. 13.
53 J. P e t e r, dz. cyt., s. 356.
54 K. S c h a b o w s k a, Zarys dziejów..., s. 43.
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metrykę. Od roku 1532 właścicielem Woli Machnowskiej była rodzina 
Niszczyckich; wieś stanowiła część dóbr uhnowskich55. Na początku XVII w. 
nastąpiła zmiana nazwy miejscowości na Mosty Małe. W roku 1690 osada 
stała się własnością Stanisława Dunina, skarbnika bełskiego56. Po roku 
1713 znalazła się w dzierżawie, a następnie przeszła na własność Szymona 
Olszyńskiego, cześnika bełskiego i jego synów Marcina i Antoniego57. Na 
początku XIX w. była dzierżawiona od potomków Olszyńskich przez 
Ignacego Pajgerta. W roku 1799 w Mostach Małych przyszedł na świat 
syn Pajgerta, Józef Kalasanty – poeta, malarz i bibliofil58.

Opis Mostów Małych można odnaleźć w inwentarzu ekonomicznym 
z 23 kwietnia 1834 r.59. Dokument został sporządzony pięć lat po śmierci 

55 A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV 
do początku XVII w., Warszawa 1993, s. 330.

56 W. B o n d y r a, Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich, Lublin 2015, 
s. 88.

57 Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopi-
sów. Zespół (fond) 5, Archiwum Ulińskich, Zielińskich i Lityńskich. Inwentarze. XVIII w. [w:] 
http://bazy.oss.wroc.pl/ [dostęp: 21 IV 2018].

58 Józef Kalasanty Pajgert pseud. Witalis Kukułka, Kalasanty z Sidorowa (1799–1871) 
– poeta, malarz i bibliofil. Opublikował m.in. Sielanki (1817), Wyimki z „Antologii greckiej” 
wierszem przełożone (1831), Ballady (1832), Bajki i wiersze różne (1834–1841), [w:] http:// 
ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jozef-kalasanty-pajgert [dostęp: 21 IV 2018].

59 Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów. 
Zespół (fond) 141, (Zbiór Aleksandra Czołowskiego) Inwentarz dóbr Mostów Małych. 1834 
http://bazy.oss.wroc.pl/ [dostęp: 21 IV 2018].

Miejsce w Mostach Małych, gdzie znajdował się dwór de Mezerów. Źródło: Zbiory 
własne autora
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Franciszka de Mezera w celu opisania majątku, który po nim pozostał. 
W akcie wymieniono: mieszkańców zarówno wsi, jak i miasteczka Mosty 
Małe, budynki wchodzące w skład majątku i opłaty, które poddani musieli 
ponosić. Dobra, mające pozostawać w posiadaniu jednego ze spadkobier-
ców60 de Mezera, wygrał lub przejął Józef Margoszew.

Inwentarz szczegółowo opisuje drewniany dworek de Mezerów i inne 
zabudowania gospodarcze majątku. Budynek mieszkalny, umiejscowiony 
na osi wschód–zachód, przykryty był gontowym dachem. Obok dworku 
znajdowały się jeszcze: murowany dom zwany „starą kaplicą” (pełniący 
prawdopodobnie funkcję lamusa), karmik i chlewik. W obrębie dworu stały: 
oficyna, studnia, stajnia z wozownią, spichlerz, gumno, obora i szopa. Przy 
drodze do Korni znajdowała się kuźnia i dom kowala, nad rzeką – młyn 
i papiernia oraz drewniana karczma. W pewnym oddaleniu od wymienio-
nych zabudowań umiejscowiona była drewniana gajówka, natomiast na 
obszarze miasteczka inwentarz wymienia dwa domy drewniane, stojące przy 
drodze prowadzącej z Rawy Ruskiej do Lubyczy – jeden niezamieszkany 
i zdezelowany, drugi w lepszym stanie, z umieszczoną obok rogatką. Ostatni 
z opisywanych obiektów to drewniany dom zamieszkany przez rymarza. 
Lustrator majątku wskazuje 45 poddanych należących do dworu na terenie 
wsi i 24 w miasteczku (z czego 20 było wyznania mojżeszowego). Płacili 
oni podatek: urbarialny, gruntowy, zarobkowy i konsumpcyjny. Dochód 
z wyszynku wódki stanowił prawie połowę ogólnej kwoty podatkowej, 
która w 1834 r. wyniosła 290 zł. Omawiany dokument podpisali ówczesny 
ekonom Antoni Szymański i wójt Fedko Lewko61.

Szczególnie ciekawym obiektem w dobrach de Mezerów była jedyna 
na terenie obecnej gminy Lubycza Królewska papiernia. Można przypusz-
czać, że powstała w latach 20. XIX w., gdy Franciszek de Mezer pożyczył 
od Tadeusza Zaińskiego 10 tys. zł potrzebnych mu na proces sądowy 
i odbudowę spalonego młyna, przy którym znajdowała się omawiana 
papiernia62. Młyn, papiernia i mieszkanie dla papiernika tworzyły jeden 
kompleks budynków położonych nad rzeką Sołokiją (w tekście omyłkowo 
nazwaną Bełz). Z mieszkania pracowników bezpośrednio wchodziło się do 
budynku papierni, gdzie w pomieszczeniu zwanym stępnicą znajdowały 
się: 2 wały, 12 rur żelaznych, 3 koła paleczne i 1 koło horyzontalne z du-

60 Niestety nie udało się odczytać nazwiska spadkobiercy. Janusz Peter podaje, że w 1834 r. 
dobra pozostałe po Franciszku de Mezerze w Mostach Małych Teresa Ziaińska zapisała Karo-
linie z Mystkowskich Bogdańskiej i Maksymilianowi Bogdańskiemu. Być może w przyszłości 
uda się do końca rozwikłać rozliczenia spadkowe pozostałe po de Mezerach. 

61 Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka. Oddział Rękopisów. 
Zespół (fond) 141, (Zbiór Aleksandra Czołowskiego) Inwentarz dóbr Mostów Małych. 1834, 
http://bazy.oss.wroc.pl/ [dostęp: 21 IV 2018].

62 J. P e t e r, dz. cyt., s. 363.
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żym trybem. Mały tryb z tzw. olendrem63 umieszczony był nad drewnianą 
kadzią, obok znajdowało się 10 stęp drewnianych i koryta na wodę. Jak 
wynika z opisu, zakład połączony był z młynem, a maszyny napędzano 
siłą koła wodnego. Na chwilę obecną nie wiadomo, jakiej jakości był papier 
produkowany w opisywanym zakładzie i jakie posiadał on rynki zbytu. 
Papiernia w Mostach Małych rozpoczęła swoją produkcję kilkanaście lat 
późnej niż znany wszystkim turystom zakład nad rzeką Sopot (obecnie 
w rezerwacie „Czartowe Pole”). Można zatem przypuszczać, że pomysł 
utworzenia zakładu papierniczego Franciszek de Mezer zaczerpnął właśnie 
stamtąd. Bez bardziej gruntownych badań odpowiedź na to pytanie jest 
niemożliwa.

Franciszek de Mezer zmarł w Mostach Małych 15 lipca 1829 r.64. Jak 
zapisano w księdze zmarłych parafii w Uhnowie, do której należały Mosty 
Małe, przyczyną jego śmierci była apopleksja. Kilka lat wcześniej, w 1823 r., 
odeszła jego druga żona. Oboje zostali pochowani na miejscowym cmen-

63 Maszyna służąca do rozdrabniania szmat. 
64 Archiwum Parafii pw. NNMP w Siedliskach, Księga zmarłych parafii Uhnów, Mosty 

Małe. 

Zniszczony grobowiec rodziny de Mezerów na cmentarzu w Mostach Małych. Źródło: 
Zbiory własne autora
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tarzu w dość okazałym grobowcu rodzinnym. Prawdopodobnie były to 
jedne z pierwszych pochówków na nowo utworzonym cmentarzu, który 
w Mostach Małych został założony w I połowie XIX w.65. Obok zawalo-
nego i zarośniętego dzisiaj grobu znajduje się kamienna urna. Czy ma 
ona związek z rodziną de Mezerów? – trudno odgadnąć. Po śmierci ojca 
i zawirowaniach finansowych, które definitywnie położyły kres działalności 
rodziny de Mezerów w tomaszowskiej fabryce ceramicznej, w Mostach 
pozostał tylko syn Franciszka – Karol. Jak można wywnioskować ze 
wspomnianej powyżej księgi zmarłych, w styczniu 1838 r. zmarła Felicja 
de Mezer, a w sierpniu 1844 r. Tekla de Mezer66. Były to prawdopodob-
nie kolejne żony Karola. On sam dość często pojawiał się we Lwowie, co 
systematycznie notowały wychodzące w mieście czasopisma67. Miał także 
udziały w Baranówce, gdzie fabrykę rodzinną prowadził jego starszy brat 
Kazimierz, a później synowie Kazimierza – Stanisław i Józef. Karol zmarł 
24 kwietnia 1875 r. w Mostach Małych i tam też został pochowany68.

Stanisław Ryszard, autor i ceniony kolekcjoner porcelany, w swoim 
niezwykle ważnym dla badań nad jej produkcją dziele Porcelana od baro-
ku do empiru napisał, że historia polskiej porcelany to historia rodziny de 
Mezerów69. Trudno się z tym stwierdzeniem nie zgodzić. Bracia Franciszek 
i Michał de Mezerowie byli twórcami pierwszych na terenie naszego kraju 
tego rodzaju zakładów przemysłowych. Wytwórnie porcelany w Korcu, 
Baranówce czy wreszcie, najbardziej nas interesująca, w Tomaszowie 
Lubelskim prawdopodobnie nie powstałyby, gdyby nie ich zaangażowa-
nie i zdolności. De Mezerowie od początku swojego pobytu na ziemiach 
polskich byli rodziną bardzo zżytą i dość hermetyczną. Wielokrotnie pro-
wadzili wspólne przedsięwzięcia powiązane finansowo i dbali o majątek. 
Podejmowali się zadań pionierskich, jak chociażby Franciszek, tworząc 
pierwszą wytwórnię porcelany w Korcu, czy jego wnuk, także Franciszek 
Piotr, eksperymentując w Kijowie z nowymi metodami robienia fotografii. 
Inicjowali także działania na rzecz odzyskania niepodległości przez Polskę. 
Trzech z nich za udział w powstaniu styczniowym zesłano na Syberię. Ich 
działania gospodarcze koncentrowały się głównie na obszarze Wołynia, 
Galicji i Królestwa Polskiego, w którego skład wchodził spory obszar 
obecnego powiatu tomaszowskiego. Część badaczy zagadnień związanych 

65 D. K a w a ł k o, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994, s. 123.
66 Archiwum Parafii pw. NNMP w Siedliskach, Księga zmarłych parafii Uhnów, Mosty 

Małe. 
67 Wyjechali ze Lwowa „Dodatek do Gazety Lwowskiej”, nr 122, 1840, s. 1; Wyjechali ze Lwowa, 

„Dodatek do Gazety Lwowskiej”, nr 1, 1847, s. 1; Przyjechali do Lwowa, „Gazeta Lwowska”, 
R. 40, 1851, nr 254, s. 4. 

68 Archiwum parafii pw. NNMP w Siedliskach, Księga zmarłych parafii Uhnów, Mosty 
Małe.

69 S. R y s z a r d, Porcelana od baroku do empiru, Warszawa 1964, s. 101.
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z produkcją fajansu i porcelany na ziemiach polskich uważa, że byli jedynie 
zdolnymi rzemieślnikami, którzy kopiowali wzorce, pochodzące z zakładów 
w Niemczech i Francji. Było tak na pewno na początku, ale z czasem wyro-
by wytwórni prowadzonych przez rodzinę nabrały własnego stylu i stały 
się rozpoznawalne. Naczynia fajansowe i porcelanowe wyprodukowane 
w fabrykach prowadzonych przez de Mezerów z racji swojej kruchości do 
naszych czasów przetrwały w niewielu egzemplarzach. Wśród nich najrza-
dziej spotykane są te z Tomaszowa. Jest to spowodowane ich stosunkowo 
niewielką produkcją w porównaniu z manufakturami w Korcu i Baranówce. 
Wyroby tomaszowskiego zakładu ceramicznego sygnowane były herbem 
Zamoyskich (Jelita) i napisem „Tomaszów”. Na naczyniach można także 
odnaleźć inicjały „K M”, prawdopodobnie odnoszące się do Karola lub 
Kazimierza de Mezerów. W zbiorach polskich muzeów zachowały się: 
kufel, talerzyk deserowy, talerz, półmisek owalny, półmisek okrągły i mała 
waza apteczna70. Talerz można obejrzeć w Muzeum Regionalnym im. dra 
Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Filiżanka z miniaturą cesarza 
Napoleona znajduje się w zbiorach Muzeum Lubelskiego. W miejscu po 
dawnej fabryce fajansu w Tomaszowie stoją dziś już inne obiekty – m.in. 
kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Franciszek de Mezer w opra-
cowaniach dotyczących historii Tomaszowa Lubelskiego zajmuje ważne 
miejsce. Większość badaczy docenia jego wkład w rozwój gospodarczy 
miasta i regionu. Może warto oprócz opracowań i artykułów poświęcić 
mu także jakiś skwer lub nawet ulicę.
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ABSTRACT

Mariusz Lewko

THE FAMILY OF DE MEZER AND THEIR CONTRIBUTION TO POLISH 
CERAMICS INDUSTRY BASED ON THE MANUFACTORIES IN KORCE, 

BARANÓWKA AND TOMASZÓW LUBELSKI

The following article depicts the history of one of the most important families in Polish 
ceramics manufacturing industry. The De Mezers, the family of manufacturers of faience and 
porcelain kitchenware coming from France, were instrumental in shaping and developing 
ceramics industry in Polish lands at the turn of 18th and 19th century. Franciszek and Michał 
de Mezer founded manufactories and developed established brand name of ceramic pottery 
products from Korce, Tomaszów Lubelski and Baranówka. The pottery manufactured in the-
se places still constitutes an outstanding example of Polish cultural heritage with its highest 
quality of craftsmanship. The aim of this paper is to unveil the history of the family integrally 
connected with ceramics manufacturing industry based on genealogical materials and specialist 
analyses of ceramics manufacturing. The special place in the history of the De Mezers is held 
by Tomaszów Lubelski and Mosty Male, both of which are situated in the present poviat of 
Tomaszów.

Key words: de Mezer, porcelain, faience, Tomaszów Lubelski
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Robert Czyż
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

PROFESOROWIE PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM 
KOEDUKACYJNEGO IM. BARTOSZA 

GŁOWACKIEGO W TOMASZOWIE LUBELSKIM 
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM, NA PODSTAWIE 

WSPOMNIEŃ I MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH 
– CZĘŚĆ 2

Programy nauczania w szkołach średnich opierały się na założeniu, że szkoła zapewnia 
rozwój intelektualny i moralny młodzieży. Wykonanie tego zadania spoczęło na barkach 
nauczycieli. W lubelskim archiwum zachowało się kilkanaście teczek osobowych nauczycieli 
pracujących w okresie międzywojennym w naszym mieście, które potwierdzają powyższe 
stwierdzenia.

W gronie pierwszych nauczycieli znalazł się ks. Feliks Frank, proboszcz parafii w Racha-
niach, wyznający zasadę, że inwestowanie w wychowanie młodego pokolenia jest najlepszą 
realizacją patriotyzmu. W latach 1922–1926 gabinet przyrodniczo-fizyczny prowadzili Zofia 
i Julian Bachowscy, zapamiętani z pasji do malarstwa, szczególnie impresjonizmu. Po Bachow-
skich rysunku uczył jeden z największych „oryginałów” w historii szkoły – Antoni Kaliczyński, 
przychodzący na lekcje w smokingu. W Tomaszowie pracował w latach 1926–1929. W tym 
czasie wymagającym nauczycielem śpiewu był Marian Lipczyński, nazywany przez uczniów 
„Limba”. Jego lekcje były trudne, bo nie wszyscy umieli czytać nuty, dlatego nazywano je 
„chemią”. Uczniowie darzyli szacunkiem germanistę Józefa Klinghoffera, zawsze eleganckiego 
polskiego Żyda, zamiłowanego w kulturze niemieckiej, przy tym barwnie opowiadającego 
o swoich studiach i podróżach po Austrii. Zdarzyło się w historii gimnazjum, że języka nie-
mieckiego uczył rodowity Niemiec, Rudolf Mann, bardzo słabo mówiący po polsku. Wśród 
całej gamy profesorów gimnazjalnych najbardziej wszechstronnie wykształconym był Paweł 
Kunz, późniejszy prawnik i pracownik administracji szkolnej. W Tomaszowie pracował w la-
tach 1927–1929. Wszystkie szczeble awansu zawodowego, na profesorze kończąc, przeszła 
w Gimnazjum w Tomaszowie Jadwiga Zofia Czernay, ucząca przyrody i geografii.

Na podstawie zachowanych wspomnień można wysnuć wniosek, że o profesorach mię-
dzywojennego gimnazjum można by było snuć opowieść bez końca.

Słowa kluczowe: gimnazjum, Tomaszów Lubelski, okres międzywojenny, szkolnictwo, 
F. Frank, Z. i J. Bachowscy, J. Klinghoffer, R. Mann, P. Kunz, J. Czernay

Zatwierdzone przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego w 1919 r. programy nauczania dla szkół średnich kładły nacisk 
na rozwój fizyczny, intelektualny i moralny młodzieży, traktując działania 
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z tym związane jako podstawowe zadania szkoły średniej1. Ich wykonanie 
spoczęło na barkach nauczycieli. Pracujący w gimnazjum nauczyciel musiał 
odznaczać się pasją, umieć inspirować i fascynować uczniów nauczanym 
przez siebie przedmiotem. Większość personelu pedagogicznego w szko-
łach średnich stanowiły osoby posiadające wykształcenie wyższe, a zasady 
dostępu do zawodu nauczycielskiego oraz kryteria selekcji sprzyjały wyso-
kiemu poziomowi zarówno ich wiedzy merytorycznej, jak i metodycznej2. 
Elitarny charakter międzywojennego kształcenia na poziomie szkoły średniej 
doskonale widać na przykładzie Gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim. 
Jego absolwenci stanowili elitę miejscowego społeczeństwa, w czym duża 
była zasługa uczących ich nauczycieli, którzy pomimo różnych postaw 
życiowych zawsze reprezentowali wysoki poziom wiedzy i umieli ją 
przekazać3. W sprawozdaniu podsumowującym pierwszą dekadę istnienia 
szkoły napisano:

Rada Pedagogiczna pracowała zgodnie i usilnie w tym kierunku, ażeby punkt ciężkości 
pracy naukowej uczniów przesunąć z domu do szkoły. Starając się o to, by uczniowie nauczyli 
się wszystkiego w szkole, w porozumieniu wzajemnym przekształcono krok za krokiem 
dydaktykę i metodykę poszczególnych przedmiotów przy szerokim zastosowaniu idei samo-
dzielnej pracy uczniów i usuwaniu werbalizmu. Starano się usilnie o to, ażeby uczniowie sami 
dochodzili do spostrzeżeń i wniosków […]. Współudział uczniów, a często nawet ich inicjatywa 
w budowaniu przyrządów fizykalnych, pomnażaniu zbiorów przyrodniczych, sporządzaniu 
wykresów meteorologicznych, praca samodzielna w kółkach i drużynach harcerskich, w ogródku 
botanicznym, urządzanie obchodów, wszystko to skupiło ich w szkole prawie codziennie poza 
lekcjami, nauczycielom zaś dawało tym więcej sposobności rewidowania ustalonych dotychczas 
metod i szukania sposobów coraz lepszych. […] Na podstawie poczynionych doświadczeń 
okazało się, że walną usługę nauczaniu oddają metodycznie prowadzone wycieczki, pogadanki, 
ćwiczenia laboratoryjne i kółka uczniowskie4. 

Potwierdza to uczący w gimnazjum do października 1922 r. Bolesław 
Mizerski5, który z okazji dziesięciolecia szkoły (1928) podzielił się wspo-
mnieniami:

 1 Zob. więcej: Programy naukowe szkoły średniej, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, Warszawa 1919.

 2 Zob. więcej: W. K o w a l s k i, Przedwojenni nauczyciele w Łodzi, Łódź 2007.
 3 Uczęszczający do szkoły w pierwszej połowie lat 20. Wacław Gniewkowski we wspo-

mnieniach napisał: „Przede wszystkim trzeba stwierdzić, iż grono nauczycielskie naszej szkoły, 
które należało do »śmietanki« inteligenckiej w mieście, miało wśród uczniów dość wysoki 
autorytet, ze względu na swe wykształcenie, wiedzę i »morale«”. Zob. W. G n i e w k o w -
s k i, Wspomnienia z przeszłości ucznia a następnie nauczyciela Gimnazjum w Tomaszowie Lub.,  
[w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe w 70. rocznicę założenia gimnazjum 
im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lub. (1917–1987), Warszawa 1989, s. 39.

 4 Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 
(1918–1928), Tomaszów Lubelski 1928, s. 5.

 5 W latach 1925–1930 był nauczycielem w Męskim Seminarium Nauczycielskim w Często-
chowie. W 1930 r. został dyrektorem szkoły w Prużanach, następnie podinspektorem w Brześciu 
nad Bugiem. Zob. I. W r o n a - M e r y k, Męskie Seminarium Nauczycielskie w Częstochowie w okresie 
międzywojennym, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza. Rocznik Polsko-Ukraiński” 
2015, t. XVII, s. 313.
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Gimnazjum Tomaszowskie przypomina mi w pewnej skali Liceum Krzemienieckie. Uro-
czystości szkolne były świętem Tomaszowian, a uroczystości dorosłego społeczeństwa, były 
świętem młodzieży szkolnej. Uczniowie brali czynny udział w obchodach narodowych, wygła-
szali przemówienia, urządzali przedstawienia itp. Pracowali z dorosłym pokoleniem, wczuwali 
się w tętno życia, w jego ideały i jego tradycje. Społeczeństwo w zamian darzyło młodzież 
sympatią, opiekowało się nią, udzielało pomocy materialnej i moralnej. Wystawy szkolne 
młodzieży, popisy gimnastyczne i uroczystości zakończenia roku szkolnego były przepełnione 
tłumami publiczności […]. Grono nauczycielskie ówczesnego gimnazjum było nieliczne, dlate-
go o zżycie i o zgodną pracę było łatwiej. Czas upływał w atmosferze przyjemnej i radosnej. 
Młodzież w owym czasie była starsza, rekrutowała się przeważnie ze sfery włościańskiej oraz 
częściowo z mieszczańskiej i urzędniczej […]. Liczne kółka naukowe, organizacje klasowe 
i ogólnoszkolne, skupiały młodzież po szkole. Istniały one nie z nazwy, ale naprawdę były 
warsztatem kształcenia umysłów i urabiania charakterów […]. Gimnazjum rzeczywiście było 
placówką oświatową, promieniującą na miejscowe i okoliczne społeczeństwo […]6.

W lubelskim archiwum zachowało się kilkanaście teczek osobowych 
nauczycieli pracujących w okresie międzywojennym w Tomaszowie 
Lubelskim7. Sylwetki niektórych przedstawia niniejszy artykuł.
Tabela 1. Kadra pedagogiczna Gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim w roku szkol-

nym 1917/19188

Imię i nazwisko Przedmiot Funkcja

dr Adam Maciurzyński język polski i łacina dyrektor

Romuald Balawelder geografia, historia nauczyciel/dyrektor

ks. Feliks Jan Frank religia nauczyciel

Edward Gasik gimnastyka nauczyciel

ks. Stanisław Soszyński8 religia, łacina nauczyciel

Władysława Nowe śpiew nauczyciel

Henryk Stoczkowski gimnastyka, rysunki nauczyciel

Franciszek Sokołowski język polski nauczyciel

Źródło: Kronika Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, 
założona w 1918 roku, t. 1: (1917–1929), s. 5; M. B u l i c z, Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Gło-
wackiego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1917–1968, praca magisterska napisana w Zakładzie 
Historii Najnowszej Instytutu Historii UMCS pod kierunkiem E. Horocha, Lublin 1976, s. 2, 12.

 6 Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lub.…, s. 14–17.
 7 Skorowidz akt osobowych nauczycieli szkół średnich i ogólnokształcących z lat 1926–1939 

wymienia następujących nauczycieli pracujących w tomaszowskim gimnazjum: M. Batko, 
J. Czerny, T. Gajewski, F. Gomulicki, W. Jabłoński, A. Kaliczyński, J. Klinghoffer, J. Kochań-
czyk, W. Komacka, P. Kunz, R. Mann, J. Sidorski, M. Stanczewska, W. Weiger, M. Nagaj  
i S. Rybicka. Zob. Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Kuratorium Okręgu Szkol-
nego Lubelskiego (dalej: KOSL), sygn. 46, 204, 309, 336, 452, 519, 589, 594, 607, 723, 867, 952, 
1204, 1267, 1317, 1504.

 8 Ks. Stanisław Soszyński (ur. 1885) w 1918 r. został proboszczem parafii św. Andrzeja 
Boboli w Kosobudach koło Zwierzyńca, gdzie przebywał do 1928 r. Zob. www.kosobudy.
zamojskolubaczowska.pl [dostęp: 29 VIII 2016]. W szkole oprócz religii od 3 grudnia uczył 
również łaciny.
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W drugim roku działalności (rok szkolny 1918/1919) grono pedagogiczne 
stanowili: Ludwik Kobierzycki – dyrektor, ks. Feliks Jan Frank – prefekt 
i kurator bursy św. Kazimierza, oraz profesorowie: Stefan Kulczycki, 
Bernard Kazimierz Dorfenst i Bolesław Kochański9.

W gronie pierwszych nauczycieli znalazł się ks. Feliks Frank10. W roku 
1911, mając 31 lat, został proboszczem parafii Przemienienia Pańskiego 
i Matki Boskiej Różańcowej w Rachaniach, od początku podejmując tam 
wielokierunkową pracę. Na pierwszym miejscu stawiał rozwój dzieci 
i młodzieży, dobrze wiedząc, że inwestowanie w wychowanie młodego 

 9 Kronika Państwowego Gimnazjum…, t. 1, s. 11.
10 Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubel-

skim… s. 5; T. M a l e c, Ksiądz Feliks Jan Frank – proboszcz rzymskokatolickiej parafii Przemienienia 
Pańskiego i Matki Bożej Różańcowej w Rachaniach w latach 1911–1918, „Summarium Societatis 
Scientiarum Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II”, t. 37 (57), 2008, s. 91–106. Ur. 26 maja 
1880 r. w Warszawie, s. Jana i Anieli z d. Grodkowskiej. W 1897 r. ukończył czteroletnie 
I Warszawskie Progimnazjum i wstąpił do Seminarium Duchownego w Lublinie. Święcenia 
kapłańskie otrzymał w 1902 lub 1903 r. W latach 1903–1906 był wikariuszem w Bełżycach, 
następnie w Tarnogrodzie (1906–1911), gdzie ujawnił się jego talent nauczycielski i organiza-
torski. Był współzałożycielem polskiej szkoły, za co był prześladowany przez władze carskie 
i prawosławne duchowieństwo. Szkoła polska została zamknięta, ale dwóch popów przeszło 
na wiarę rzymskokatolicką i wstąpiło do klasztoru. Zob. więcej: Archiwum Archidiecezjalne 
Lubelskie, Akta Konsystorza Jeneralnego Diecezji Lubelskiej, Akta osobiste ks. Feliksa Franka, 
II BF 11(1903–1911). Rep. 60 II b (1917–1934).

Budynek Gimnazjum w latach 1918–1929. Źródło: Kronika Państwowego Gimnazjum…, 
t. 1, s. 64
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pokolenia jest najlepszą realizacją patrioty-
zmu. Działalność księdza została zauważo-
na i w 1915 r. podjął współpracę z sekcją 
oświatową Powiatowego Komitetu Ratun-
kowego Powiatu Tomaszowskiego. Aktyw-
nie uczestniczył w tworzeniu w powiecie 
tomaszowskim ponad 90 szkół ludowych. 
Jednocześnie widział potrzebę założenia 
szkoły średniej, „aby rozwijać rozwój mło-
dych, zdolnych ludzi dla intelektualnego 
i moralnego odrodzenia narodu polskiego”. 
Biskup lubelski w sierpniu 1918 r. przeniósł 
go do parafii w Tomaszowie Lubelskim, aby 
poświęcił się nie tylko pracy w gimnazjum, 
ale i organizowaniu bursy św. Kazimierza 
dla uczącej się młodzieży11.

W latach 1922–1926 gabinet przyrod-
niczo-fizyczny prowadzili Zofia i Julian 
Bachowscy12, zapamiętani zostali jednak 
z pasji do malarstwa, szczególnie impresjonizmu. Jesienią 1922 r. zorga-
nizowali kurs rysunku i malarstwa dla młodzieży i dorosłych, w czasie 
którego pogłębiano umiejętności rysowania z natury, modelu dekoracyjnego 
i ornamentyki. Prace wykonano węglem, ołówkiem i pastelami. Natomiast 
nauczyciele mogli uczestniczyć w kursie metodycznym z rysunku przy-
gotowującym do matury seminaryjnej oraz egzaminów kwalifikacyjnego 
i wydziałowego13. Stanisław Kudlicki (absolwent z 1933 r.) wspominał: 

11 Po pobycie w Tomaszowie został proboszczem w Dubience (1923–1928). W 1934 r. objął 
probostwo w Klementowicach, zastępując ks. T. Bogutę, który na blisko 50 lat został probosz-
czem parafii pod wezwaniem św. św. Piotra i Pawła w Tarnawatce (†1982). F. J. Frank zmarł 
2 sierpnia 1934 r. Pochowany został na cmentarzu w Klementowicach. Zob. Ogólny wykaz 
księży rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych, t. 1: Pro memoria universo clero, red. 
R. Kulik, H. Kulik, s. 150, www.rodzinakulik.eu [dostęp: 15 II 2018]; S. W ó j c i c k i, Dziedzictwo 
kulturowe gminy Kurów, Kurów 2014, s. 151.

12 Zofia Bachowska, ur. w 1885 r., ukończyła seminarium nauczycielskie i zdała egza-
min wydziałowy w byłym zaborze austriackim. W roku szkolnym 1925/1926 miała za sobą 
17-letni staż pedagogiczny. Prowadziła zajęcia z j. polskiego, j. niemieckiego, prac ręcznych 
i kaligrafii. Z kolei jej mąż Julian Bachowski, ur. 7 kwietnia 1883 r. we Lwowie, legitymo-
wał się świadectwem dojrzałości i zaliczonym I rokiem studiów politechnicznych. W roku 
szkolnym 1925/1926 miał za sobą 3-letni okres nauczania w szkole i uczył rysunku. W czasie 
walk o odzyskanie niepodległości Julian Bachowski był adiutantem rachunkowym w 6. p.p. 
Legionów Polskich. Zob. Centralny Urząd Ewidencyjny Departamentu Wojskowego N.K.N.V. Lista 
strat Legionów Polskich, Piotrków 1916, s. 5; Spis nauczycieli szkół wyższych, średnich zawodowych, 
seminariów nauczycielskich oraz wykaz zakładów naukowych i władz szkolnych. Rocznik drugi, zestawił 
Z. Zagórowski, Warszawa–Lwów 1926, s. 129.

13 „Ziemia Tomaszowska” 1922, nr 10, s. 17.

Ks. Feliks Jan Frank (1880–1934). 
Źródło: Dziesięciolecie Państwo-

wego Gimnazjum…, s. 1
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Rysunki i malarstwo stały na wysokim poziomie. Rysowali i malowali prawie wszyscy 
uczniowie. Zdolnych uczniów było wielu, o farby olejne czy kredki nie było trudno, opiekunami 
tego atrakcyjnego przedmiotu byli państwo Bachowscy. […] Oboje byli wysoce uzdolnieni. Nie 
wiem, czy zachowały się ich piękne obrazy do dziś. Wiem tylko, że jeden z dużych obrazów 
J. Bachowskiego przedstawiający Chrystusa Zmartwychwstałego znajduje się w naszym ko-
ściele NMP. Bachowscy wykształcili wielu utalentowanych uczniów, których nazwiska utkwiły 
mi w pamięci: Budzanowski, Mikulski, Paulina Fedczeszynówna-Tujak, Stanisław Szemczuk. 
Bachowscy hołdowali malarstwu naturalistycznemu14. 

W czerwcu 1922 r. na łamach „Ziemi Tomaszowskiej” B. Przemykalski 
opisał zorganizowaną pod kierunkiem Bachowskich wystawę prac ucz- 
niowskich: 

Wystawa prac uczennic i uczniów Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. B. Głowac-
kiego jest obrazem poważnego dorobku zbiorowego wysiłku młodzieży naszej szkoły średniej. 
Sześć sal zajęto na wystawę, nie licząc korytarza, ozdobionego rysunkami i mapami, również 
dziełami uczniów – w wielu wypadkach wprost artystycznie wykonanych. Dwie sale obejmują 
rysunki. Na parterze rozmieszczono prace uczniów klas III, IV, V. Sala malowana przez kółko 
artystyczno-malarskie daje piękne, niebanalne tło dla rysunków. Rozwieszono je umiejętnie. 
Przegląd łatwy. Szczegóły nie giną dla oka. Ogromną większość stanowią ornamenty na fryz 
kolorowane. Zadziwia pomysłowość, wyrobienie zmysłu piękna, technika w cieniowaniu. 
Nie ma na sali dwóch rysunków identycznych. Nawet poszczególne motywy powtarzają się 
bardzo rzadko. Najlepszymi pod każdym względem są rysunki klasy czwartej. W tej samej 
sali rozmieszczono na stołach kilkanaście albumów historycznych i krajoznawczych. Naklejono 
w nich bądź to pocztówki z widokami, portretami, krajobrazami i odbitkami obrazów różnej 
treści, bądź też ilustracje z pism stosownej treści. Są to prace początkowe, myśl oryginalna. 
Po uzupełnieniu mogą te albumy stanowić piękną ilustrację do dziejów krajoznawstwa Polski. 
Druga sala z rysunkami nie sąsiaduje niestety z pierwszą, znajduje się na piętrze. Wprawdzie 
obejmuje prace tylko klasy I i II i na pierwszy rzut oka widać wielką różnicę w wykonaniu 
pomysłów i wyrobieniu zmysłu piękna. W sali mają przewagę rysunki z natury, przedmio-
tów codziennego użytku, liści, gałązek itp. […] Na stołach w tejże sali ustawiono wyroby 
z gliny. Wiele z nich stanowi piękne ozdoby na biurka w postaci przyciskaczy i popielniczek 
różnego kształtu. Przeważnie pozłacanych lub posrebrzanych. Przyznam, że bez malowania 
przedstawiają się sympatyczniej, choć farba utrwala podobno wyroby. […] Sala kółka arty-
styczno-malarskiego to wystawa obrazów olejnych, pastelowych, akwarelowych. Przedstawia 
się okazale, czyni wrażenie dodatnie. Nie silę się na krytykę rzeczową dodatnią czy ujemną. 
Nie jestem znawcą w tym kierunku. Wyrażam tylko szczere życzenie powodzenia w dalszej 
pracy. Kończąc przegląd wystawy prac uczniów, nie mogę się wstrzymać od uwagi, że jednak 
wysiłek uczniów samych bez pomocy i kierownictwa grona nauczycieli nie osiągnąłby takich 
wyników. Rozumią to już dobrze sami uczniowie i darzą swych wychowawców zaufaniem. 
Niechże i rodzice uczniów, niech starsze społeczeństwo popiera nauczycielstwo w jego ciężkiej 
pracy dla dobra ogółu15.

W marcu 1925 r. Bachowscy wyreżyserowali Zemstę Aleksandra Fredry; 
na premierze był obecny wizytator szkół średnich Julian Brona16.

14 S. K u d l i c k i, Diesce puer, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów…, s. 56–58.
15 „Ziemia Tomaszowska” 1922, nr 6, s. 4–6.
16 Kronika Państwowego Gimnazjum…, t. 1, s. 83.
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Tabela 2. Rada Pedagogiczna i obsługa w roku szkolnym 1921/1922

Imię i nazwisko Nauczane  
przedmioty/funkcja

Liczba 
godzin Zajęcia dodatkowe

Ludwik Kobierzycki język łaciński 6 dyrektor, radny miejski, członek Sejmiku 
Powiatowego i RSP, przewodniczący 

Dozoru Szkolnego, opieka nad biblioteką 
nauczycielską

Zofia Bachowska rysunek, pismo, 
szycie, gimnastyka 
dziewcząt, historia

24 opiekun klasy IVb, kuratorka koła  
artystyczno-malarskiego, opieka nad 

biblioteką i czytelnią uczniowską, opieka 
nad drużyną harcerską im. E. Plater

Michał Druszkiewicz historia, geografia,  
język polski

21 opiekun klasy V, wychowawca w bursie, 
kurator kółka historycznego i kółka  

miłośników nauki o Polsce

Marian Grzęski język polski, śpiew, 
prace ręczne,  
gimnastyka

23 opiekun klasy IVa, kurator sklepiku 
uczniowskiego, Bratniej Pomocy, kółka 

stolarskiego, opiekun koła młodzieży PCK

Henryk Kamiński  
(od 15 II 1922)

matematyka, fizyka 22 kierownik pracowni fizycznej, kurator koła 
matematycznego

ks. Rufin Michał Krupa religia 12 egzorty w niedziele i święta

Bolesław Mizerski matematyka, prace 
ręczne, rysunek, 
introligatorstwo

23 opiekun klasa III, opieka nad zbiorami 
pracy ręcznej i introligatornią

Jan Motak przyroda, geografia 25 opiekun klasy I, opieka nad zbiorami 
przyrodoznawstwa, harcerstwo męskie, 

redaktor odpowiedzialny „Naszej Pracy”, 
kierownik gospodarczy bursy

Wanda Natalli geografia, historia, 
język polski

21 opiekun klasy II, opieka nad zbiorami 
historii i geografii, kurator kółka poloni-

stycznego, wychowawczyni w bursie

Wiktor Ratajski język niemiecki 21 opiekun kółka dramatycznego

Adam Seferowicz matematyka, fizyka, 
gimnastyka

20 opiekun kółka meteorologicznego,  
sportowego, wychowawca w bursie

Stefan Sibiga matematyka, fizyka 22 opiekun klasy IVb, opiekun kółka  
meteorologicznego

dr Feliks Zawadzki lekarz lekarz szkolny, radny miejski, prezes OSP

Jadwiga Pęska dentystka – –

Józef Germak sekretarz – –

Wawrzyniec Bukała 
Wawrzyniec Dwniczak 
Wawrzyniec Gancarz

woźni – –

Źródło: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Państwowe Gimnazjum 
Koedukacyjne im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lub. IV sprawozdanie. Rok szkolny 1921/1922. 
Nakładem Bratniej Pomocy Uczennic i Uczniów Państwowego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego 
w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 1923, s. 94–96.
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W tym czasie równie wymagający był nauczyciel śpiewu Marian 
Lipczyński, nazywany przez uczniów „Limba”17. Jego lekcje były trudne, 
bo nie wszyscy umieli czytać nuty, dlatego nazywano je „chemią”. W roku 
szkolnym 1922/1923 stworzył stojący na wysokim poziomie 46-osobowy 
czterogłosowy chór. W jego skład wchodziło: 12 sopranów, 10 altów, 11 te-
norów i 13 basów. Chór wykonywał różnorodny repertuar. Pod batutą 
Lipczyńskiego brał udział nie tylko w uświetnianiu różnych uroczystości, ale 
uczestniczył z powodzeniem w konkursach zespołów chóralnych. W latach 
późniejszych pięknym barytonem, szczególnie podczas nabożeństw, śpiewał  

17 W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości ucznia, a następnie nauczyciela Gimnazjum 
w Tomaszowie Lubelskim, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów…, s. 55. Ur. w 1886 r., ukończył 
Konserwatorium Muzyczne. W roku szkolnym 1925/1926 miał za sobą 5 lat pracy w szkole. 
Zob. Spis nauczycieli szkół wyższych…, s. 129. W okresie międzywojennym lekcje śpiewu stały 
na wysokim poziomie. W Rachaniach, jednej z największych szkół powszechnych w powiecie, 
śpiewu uczył G. Mazurkiewicz, syn organisty z Leżajska, grający na wielu instrumentach, lek-
cje traktował bardzo poważnie. Zawsze przychodził ze skrzypcami i kamertonem. Prowadził 
szkolny chór, który często śpiewał w czasie rannych mszy świętych. Zob. R. C z y ż, Szkolnictwo 
powszechne w okresie międzywojennym na terenie powiatu tomaszowskiego, „Rocznik Tomaszowski” 
2016, 5, s. 221.

Aktorzy po przedstawieniu Zemsty. Siedzą od lewej: Julian Bachowski, Ludwik Ko-
bierzycki, Julian Brona, Zofia Bachowska. Źródło: Kronika Państwowego Gimnazjum…, 

t. 1, s. 84
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prof. Stanisław Trojanowski, którego sztandarowym utworem wzbudzającym 
wzruszenie i zachwyt był Na skrzydłach pieśni. Solistami byli też uczniowie: 
Stanisław Klimkiewicz, Stanisław Blasz i Emil Płaneta. Z tym ostatnim do 
jednej klasy chodził Robert Tor, który tak go wspominał: 

Był świetnym śpiewakiem, tenorem i humorystą. Jego ulubione piosenki to: Czajka i Wizja 
szyldwacha. Występy miały powodzenie, szczególnie na akademiach, i były gwoździem pro-
gramu, na który wszyscy oczekiwali18.

Po zakończeniu roku szkolnego 1921/1922 z inicjatywy M. Lipczyńskiego 
zorganizowano wakacyjny kurs muzyczny obejmujący naukę gry na for-
tepianie i kurs śpiewu z nut (po 2 lekcje tygodniowo każdy)19. Poza tym 
Lipczyński był dobrym mówcą potrafiącym skupić na sobie uwagę słu-
chaczy, m.in. 2 czerwca 1922 r. w sali starostwa wygłosił zajmujący odczyt 
„Świat czarów”, wygłoszony ze swadą, pięknym, ale przystępnym językiem, 

18 S. Kudlicki – absolwent 1939 r., [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pa-
miątkowe…, s. 17–18.

19 Opłata miesięczna za dwa kursy wynosiła 12 tys. mkp. Młodzież szkolna płaciła połowę. 
Zob. „Ziemia Tomaszowska” 1922, nr 3, s. 16.

Chór szkolny. W środku siedzą: dyrektor L. Kobierzycki i M. Lipczyński. Źródło: 
Kronika Państwowego Gimnazjum…, t. 1, s. 68
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nacechowanym szczerym umiłowaniem piękna. Omówił w nim znaczenie 
teatrów amatorskich, chórów i zespołów muzycznych w podniesieniu życia 
kulturalnego prowincji na wyższy poziom20. Zdarzało mu się pisywać na 
łamach „Ziemi Tomaszowskiej” cięte artykuły piętnujące wady społeczne, 
jak chociażby felieton Jakoś tam będzie z nami, panami Sarmatami, w którym 
bez ogródek wyśmiewał pseudoaktywność społeczną rodaków:

Jest to całe nasze szczęście, że mamy taką śpiewającą, lekką, pełną polotu i szalonej fantazji 
naturę. Lekko, zgrabnie robiąc piękny dryg, przyjmujemy tytuły, wdziewamy togi prezesów 
różnych instytucji […]. Z pieśnią na ustach zapisujemy się do tysiąca stowarzyszeń, a będąc 
jak kamfora lotni, nieuchwytni broń Boże, gdy chodzi o pracę, składki i zebrania, pracujemy 
na chwałę naszej Ojczyzny z całym zaparciem […]. Przestań lekceważyć i bagatelizować swój 
podpis, ceń go więcej, niż piosenkę, skoczki i pląsy. A gdy wstąpisz do jakiej instytucji, to 
pracuj w niej. Namiętności narodów są jak wulkan przycichły. Patrz. Twój błazenek się śmieje 
z Ciebie21.

Po Bachowskich rysunku uczył Antoni Kaliczyński, przychodzący na 
lekcje zawsze w smokingu, nienagannie ubrany. W Tomaszowie pracował 
w latach 1926–1929.

Cytowany już późniejszy mecenas S. Kudlicki tak go zapamiętał: 
Mężczyzna zawsze elegancki. Wąsik miał mały i mimo rzadkich włosów innego koloru, 

jego zawsze były ufarbowane na czarno. Nie jest to istotne, ale jego estetyka i elegancja wiązały 
się jakoś z wykładaną przez niego sztuką piękna. W odróżnieniu od Bachowskich pasjonował 
się grafiką. Pamiętam wystawę prac uczniowskich, która zajmowała prawie wszystkie sale 
lekcyjne. Była ona pokazem w moim przekonaniu sztuki dojrzałej i była zjawiskiem niepo-
wtarzalnym. Nie pamiętam, aby przedtem czy potem w naszym Gimnazjum urządzono taką 
wystawę prac uczniowskich. Słyszało się wokoło, że Wydział Architektury na Politechnice 
Lwowskiej przyjmie na studia wszystkich chętnych uczniów z tomaszowskiego gimnazjum, 
których uczył profesor Kaliczyński. Trzeba przypomnieć, że wówczas architekturę wykładał  
tam groźny prof. Bartel, ale przy umiejętnościach naszych uzdolnionych uczniów skala trud-
ności przestała istnieć22.

Antoni Kaliczyński był postacią nietuzinkową. Do Tomaszowa trafił 
mając 10-letni staż pracy23. W życiorysie napisał m.in.: 

Urodziłem się 23 maja 1890 r. w Krasnem (woj. tarnopolskie). Do 1899 r. przebywałem pod 
opieką rodziców. Od roku 1899 do 1903 ukończyłem cztery klasy szkoły powszechnej św. Anny 
we Lwowie. Od 1903 do 1907 r. ukończyłem trzy klasy szkoły wydziałowej, równocześnie od 
1904 do 1908 r. uczestniczyłem w popołudniowym kursie prywatnej wolnej akademii malar-

20 Tamże, 1922, nr 4, s. 16.
21 Tamże, nr 6, s. 9. Przez cały okres międzywojenny chór szkolny występował często 

i w różnym składzie (chór kawalerów „Dominanta”, mieszany w pełnym składzie), sięgając po 
trudne pod względem harmonicznym utwory. Zob. więcej: W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia 
z przeszłości ucznia a następnie nauczyciela Gimnazjum w Tomaszowie Lub.…, s. 72.

22 S. K u d l i c k i, Disce puer…, s. 106. 
23 Od 1 X 1919 do 31 VIII 1926 r. pracował w Państwowym Gimnazjum im. A. J. Czarto-

ryskiego w Puławach. Zob. Archiwum Państwowe w Lublinie, Kuratorium Okręgu Szkolnego 
Lubelskiego (dalej: APL, KOSL), sygn. 519 (akta osobowe Antoniego Kaliczyńskiego), k. 79. 
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stwa i architektury. Następnie przez kolejne cztery lat uczęszczałem na popołudniowe studia 
CiK Państwowej Szkoły Przemysłowej im. Franciszka Józefa we Lwowie. W dniu 17 listopada 
1912 r. zostałem powołany od odbycia służby wojskowej w 80 pp, w którym służyłem do 
1914 r. W latach 1914–1916 zostałem przydzielony do wojennej komendy policji państwowej. 
Od 3 stycznia 1916 r. zostałem ponownie powołany do 80 pp stacjonującego w Rima Sambut 
na Węgrzech, skąd przydzielono mnie do różnych formacji frontowych. W 1917 r. ukończyłem 
wojskową szkołę łączności w Cilli, skąd wyjechałem na front włoski, pozostając tam do upadku 
byłej armii zaborczej. Od 1918 r. do 20 sierpnia 1919 r. służyłem jako ochotnik w dowództwie 
żandarmerii. Od 3 września 1919 r. pozostaję na stanowisku nauczyciela rysunku i prac ręcz-
nych w gimnazjach państwowych24. 

W 1922 r. wstąpił do Związku Strzeleckiego.
Bardzo dobrze w mowie i piśmie władał językiem niemieckim i ukraiń-

skim, za to źle mówił po polsku. Pomimo niewątpliwego talentu nie miał 
pełnego wykształcenia i dopiero w 1927 r. uzyskał Dyplom Nauczyciela 
Szkół Średnich uprawniający do nauczania rysunku. W opinii na koniec 
jego pracy w Tomaszowie dyr. L. Kobierzycki (5 lipca 1929 r.) napisał:

24 Tamże, k. 49. Życiorys napisany w Siedlcach 23 IV 1932 r. 22 II 1930 r. w Siedlcach 
zawarł związek małżeński z Janiną Grochowską (ur. w 1904 r.). Zob. tamże, k. 56.

Koło artystyczno-malarskie klasy VIII prowadzone przez A. Kaliczyńskiego (grudzień 
1928 r.). Źródło: Kronika Państwowego Gimnazjum…, t. 1, s. 168
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Zdolności rysunkowe duże, brak wykształcenia ogól-
nego. Nauczyciel nie posługuje się metodami obowiązu-
jącymi w szkole ogólnokształcącej, nakłada na uczniów 
nadmierny ciężar prac domowych. Stosunek do uczniów 
zupełnie nieodpowiedni. Ujawniono i udowodniono mu 
zdradzenie tajemnicy Rady Pedagogicznej, także stosunek 
do rodziców zupełnie nieodpowiedni oraz ciągłe sprawy 
z nauczycielami z pracy. Usposobienie i ciągłe pretensje 
obnażają powagę nauczyciela i nie pozwalają sumiennie 
wypełniać obowiązków zawodowych25. 

Należał do ludzi konfliktowych, w jego 
aktach personalnych zachował się następujący 
zapis: „Ciągłe sprawy z wierzycielami, procesy, 
upomnienia za długi”. Między innymi dlatego 
z dniem 1 września 1929 r. kurator lubelski 
„przeniósł go z urzędu dla dobra szkoły na 
równorzędne stanowisko do Państwowego 
Gimnazjum im. B. Prusa w Siedlcach”, gdzie 
pracował w latach 1929–1936, następnie prze-
szedł do gimnazjum w Białej Podlaskiej (pra-
cował tam do wybuchu II wojny światowej)26.

W historii tomaszowskiego gimnazjum wyrazistymi postaciami byli 
nauczyciele języka niemieckiego, stojącego niemal zawsze na wysokim 
poziomie. Wśród kilku uczących germanistów przedstawię sylwetki dwóch: 
Józefa Klinghoffera i Rudolfa Manna.

Uczniowie chętnie słuchali i darzyli szacunkiem Józefa Klinghoffera, 
zawsze eleganckiego polskiego Żyda, zamiłowanego i propagującego 
kulturę niemiecką, barwnie opowiadającego o swoich studiach i podró-
żach po Austrii27. Mimo pogodnego usposobienia podczas dyskusji Rady 

25 Tamże, k. 18. Podejście do obowiązków szkolnych nie uległo zmianie w latach później-
szych, o czym świadczy opinia dyrektora gimnazjum w Białej Podlaskiej z 1938 r. zaaprobo-
wana przez wizytatora szkół średnich, w której czytamy m.in.: „Sumienność w wykonywaniu 
obowiązków niewystarczająca. Z lada powodu opuszcza lekcje, dyżury, a nawet uroczystości 
państwowe. Poza lekcjami niezdolny do niczego, nic mu nie można powierzyć, nie ma się do 
niego zaufania […]. Stosunek do uczniów szczególnie nierówny, albo sobie ich zaskarbia, albo 
obraża opryskliwością i grubiaństwem. Na półrocze w roku szkolnym 1937/1938 wystawił 65% 
ocen niedostatecznych, a na koniec roku ani jednej. Rodzice bardzo często wnoszą zażalenia na 
stosunek nauczyciela do ich dzieci. Olbrzymia większość rodziców jest zdziwiona możnością 
zatrudnienia tego rodzaju pedagoga w szkole”. Zob. tamże, k. 6–9.

26 Tamże, k. 18, 33, 81.
27 Kronika gimnazjalna odnotowała m.in.: „Dnia 22 marca 1932 r. odbyła się akademia ku 

czci J. W. Gethego w języku niemieckim, urządzona pod kierunkiem nauczyciela j. niemieckie-
go Józefa Klinghoffera […]. Dnia 16 kwietnia 1932 r. staraniem świetlicy uczniowskiej zostały 
wygłoszone dwa odczyty o wielkim geniuszu J. W. Gethego. Odczyty wygłosili J. Klinghoffer 
i J. Osnowy”. Zob. Kronika Państwowego Gimnazjum…, t. 2, s. 81.

Antoni Kaliczyński. Źródło: Ar-
chiwum Państwowe w Lublinie, 
Kuratorium Okręgu Szkolnego 

Lubelskiego, sygn. 519, k. 47
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Pedagogicznej w sprawie wpływu 
wychowawczego nauczycieli na 
młodzież szkolną z wyższością 
zaznaczył: „Trudno jest ludziom 
inteligentnym i wyżej stojącym 
zniżać się do poziomu ludzi danej 
miejscowości”28.

Urodził się 14 stycznia 1903 r. 
w Radowcach na Bukowinie (Ru-
munia). Edukację rozpoczął we 
Lwowie. Po ukończeniu szkoły 
powszechnej im. Hetmana S. Żół- 
kiewskiego wstąpił do II Państwo-
wego Gimnazjum im. Karola Szaj-
nochy na Podwalu, gdzie 23 lutego 
1922 r. zdał egzamin dojrzałości 
„z postępem dobrym”29.

W latach 1922–1926 studiował 
w Wiedniu i we Lwowie30. 31 maja 
1927 r. zdał egzamin naukowy z ję-
zyka niemieckiego, jako przedmio-
tu głównego, i języka angielskiego, 
jako przedmiotu dodatkowego. 
Pracę nauczycielską rozpoczął 
1 września 1927 r. w Państwowym 
Gimnazjum Koedukacyjnym im. 
Bartosza Głowackiego w Toma-
szowie Lubelskim. Obowiązkowa 

służba wojskowa (IX 1929 – IX 1930)31 uniemożliwiła mu skorzystanie ze 
28 Archiwum Państwowe w Zamościu, Liceum Ogólnokształcące w Tomaszowie Lubelskim, 

sygn. 8, k. 48–49.
29 „W roku szkolnym 1913/1914 klasę pierwszą ukończył w Gimnazjum we Lwowie, 

następnie do klas od drugiej do czwartej uczęszczał do gimnazjum w Radowcach. W 1918 r. 
powrócił do gimnazjum we Lwowie (klasa piąta). W roku szkolnym 1920/1921 zdał egzamin 
wstępny i został zapisany do klasy ósmej w tymże gimnazjum. Przy egzaminie dojrzałości 
27/9 1921 reprobowany na pół roku zdał egzamin dojrzałości przed komisją egzaminacyjną 
po raz drugi i na podstawie egzaminu dojrzałości uznano go dojrzałym z postępem dobrym 
do studiów na Uniwersytecie”. Zob. APL, KOSL, sygn. 584 (akta osobowe J. Klinghoffera 
1927–1935), k. 13.

30 Na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Wiedniu studiował w roku akademickim 
1922/1923, następnie studia kontynuował na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana  
Kazimierza we Lwowie (1923/1924–1925/1926). Zob. tamże, k. 40.

31 Służbę wojskową odbył jako szeregowy w 9. Pułku Strzelców Podhalańskich. Na koniec 
służby otrzymał stopień plutonowy podchorąży piechoty. Zob. tamże, k. 23.

Okładka albumu pamiątkowego wykonana 
przez A. Kaliczyńskiego (1929). Źródło: Kro-
nika Państwowego Gimnazjum…, t. 1, s. 205
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stypendium przyznanego przez Ministra Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego na 
odbycie studiów pedagogicznych. W grudniu 
1930 r. zdał egzamin pedagogiczny i uzyskał 
dyplom nauczyciela szkół średnich w zakresie 
nauczania języka niemieckiego i angielskiego32.

Już na uczelni jego zainteresowania wykra-
czały daleko poza program studiów. 1 lutego 
1928 r. kierownik seminarium germańskiego 
na lwowskim uniwersytecie prof. dr Wiktor 
Dollmayer wystawił mu list wierzytelny, 
w którym czytamy:

Podczas swoich studiów uniwersyteckich był jednym 
z najzdolniejszych i najpilniejszych moich uczniów, a po 
zdaniu egzaminu nauczycielskiego podjął się większej pracy 
naukowej na temat „Henryk Heine, jako krytyk literacki”, 
nad którym obecnie pracuje. Uwzględniając dotychczasowe 
wyniki, należy się spodziewać wartościowej pracy. Prze-
niesienie go do pracy w szkole w mieście uniwersyteckim 
przyczyniłoby się bardzo do szybkiego ukończenia powzię-
tej pracy. Dyrekcja seminarium germanistycznego poleca 
zatem gorąco dalsze poparcie jego naukowej działalności33.

Przysięgę nauczycielską złożył 2 września 
1932 r. przed dyrektorem szkoły Ludwikiem Kobierzyckim, w obecności 
świadków – nauczycieli: Franciszka Gomolińskiego i Jana Osowego34. 
Był członkiem grupy „Zręb”, która na koniec jego pracy w Tomaszowie 
w osobach przewodniczącego L. Kobierzyckiego i sekretarza W. Weigera 
wystawiła mu następującą opinię: 

Brał w czasie swego pobytu w tutejszym środowisku w latach 1927–1933 żywy udział 
w pracy społecznej naszego miasta, a jako członek szeregu towarzystw i organizacji o cha-
rakterze państwowo-obywatelskim lub oświatowym dbał o ich celową pracę, stawiając do ich 
dyspozycji swe siły i wiedzę, ilekroć zachodziła tego potrzeba. Jako opiekun prezydium orga-
nizacji uczniowskich starał się wpoić w młodzieży ideały zrębowe, a jako delegat do zarządu 
koła rodzicielskiego wpływać poprzez rodziców na społeczeństwo miejscowe w zrozumieniu 
haseł nowej szkoły i jej pierwiastków wychowawczych. Również jako członek zarządu kon-
ferencji rejonowych i Uniwersytetu Ludowego pracuje twórczo nad ustaleniem programu ich 
pracy i jego realizacją. Jest członkiem BBWR, Towarzystwa Przyjaciół Związku Strzeleckiego, 
Towarzystwa Czerwonego Krzyża, LOPP, Ligi Morskiej i Kolonialnej i ZNP35.

32 Tamże, k. 4, 17.
33 Tamże, k. 16.
34 Tamże, k. 31. W czasie swojej pracy zawodowej uczestniczył w różnych formach dokształ-

cania, m.in. w czasie wakacji w 1931 r. w kursie dla germanistów, ustrojowo-programowym 
przeznaczonym dla nauczycieli języków obcych nowożytnych w szkołach średnich ogólno-
kształcących zorganizowanym przez Kuratorium w Warszawie (1933). Zob. tamże, k. 4, 36.

35 Tamże, k. 37.

Józef Klinghoffer (1931). Źró-
dło: Archiwum Państwowe 
w Lublinie, Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Lubelskiego, sygn. 

584, k. 75
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Dyrektor L. Kobierzycki, znany z krytycyzmu wobec pracy nauczycieli, 
zawsze wskazujący pozytywne strony pracy pedagogicznej, ale i ganiący 
za wszelkie niedociągnięcia, wobec J. Klinghoffera w arkuszu spostrzeżeń 
niemal zawsze pisał pozytywnie. Wystarczy przytoczyć zapisy: 

Pilność i umiejętność bez zarzutu, uzdolnienia duże, praca nad własnym wykształceniem 
rozległa i wytrwała. Metody pracy wychowawczej i nauczycielskiej stale doskonalone, stąd wy-
niki pracy dobre. Stosunek do dzieci i młodzieży życzliwy, czasem może zbyt pobłażliwy. […]

Po rocznej przerwie spowodowanej służbą wojskową wyniki pracy dobre, postawa 
nauczycielska bardziej zdecydowana niż dawniej. Nauczyciel pytaniami porusza całą klasę, 
ćwiczenia oddechowe śródlekcyjne przeprowadzone dobrze. Nowa lekcja przeprowadzona 
przy żywej współpracy całej klasy. […] 

Nauczyciel, chcąc wydobyć minimum aktywności uczniów i ich integrować, wymyślił zabawę 
w szkołę. Uczniowie po kolei wcielają się w rolę nauczyciela, zadają pytania kolegom, dyrygują 
chórem itp. wszystko wśród żywego zainteresowania całej klasy. Wyniki bardzo dobre. […] 

Nauczyciel na IV konferencji rejonowej wobec nauczycieli wszystkich trzech szkół przepro-
wadził lekcję pokazową z j. niemieckiego, która spotkała się z uznaniem, oraz wygłosił bardzo 
interesujący referat o początkowym nauczaniu j. niemieckiego w szkole ogólnokształcącej. […] 

Lekcja j. niemieckiego w klasie drugiej przeprowadzona zgodnie z wymaganiami nowocze-
snej dydaktyki języków obcych nowożytnych. Zainteresowanie uczniów nauką bardzo żywe, 
aktywność uczniów należycie wykorzystana. Bardzo udana inscenizacja „Der Fucks in die Ente”. 
Zadanie domowe przygotowane należycie. Pod koniec lekcji wyniki nauczania bardzo dobre36.

36 Tamże, k. 79 i n. Podobne uwagi znalazły się w arkuszach spostrzeżeń o pracy nauczy-
ciela: 30 IX 1929 r., 15 X 1930 r., 29 i 30 I 1931 r., 12 I 1932 r.

Maturzyści z wychowawcą J. Klingofferem na wycieczce (8 maja 1932 r.).  
Źródło: Kronika Państwowego Gimnazjum…, t. 2, s. 83
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Z dniem 16 listopada 1933 r. na własną prośbę przeszedł do Pań-
stwowego Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie. Dyrektor tego 
gimnazjum T. Moniewski wysoko oceniał jego umiejętności pedagogiczne 
i pracę wychowawczą z młodzieżą37.

Zdarzyło się w historii gimnazjum, że języka niemieckiego uczył rodo-
wity Niemiec, bardzo słabo mówiący po polsku – Rudolf Mann38. W roku 
1932 uzyskał dyplom magistra filozofii w zakresie filologii germańskiej 
na Uniwersytecie Poznańskim. Po czym otrzymał posadę germanisty 
w Gimnazjum Koedukacyjnym Rady Opiekuńczej w Koninie, gdzie pracował 
do czasu powołania go do odbycia służby wojskowej. W wojsku przebywał 
bardzo krótko, bo rozkazem Ministra Spraw Wojskowych (2756/33) został 
przeniesiony do rezerwy. 16 listopada 1933 r. został nauczycielem języka 
niemieckiego w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym im. Bartosza 
Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim39.

Był nauczycielem zdyscyplinowanym i sumiennym, wzorowo pod-
chodzącym do wykonywanego zawodu. W arkuszu spostrzeżeń za rok 
szkolny 1933/1934 dyrektor L. Kobierzycki notował:

Lekcje j. niemieckiego w klasach IV i VI prowadzone metodycznie zupełnie poprawnie. 
Postawa nauczyciela dobra. Mimo że pracuje dopiero pięć dni to już zna uczniów. Jest pra-
cownikiem pilnym i sumiennym. Stosunek do młodzieży poprawny, przygotowanie się do 
lekcji dość dobre. Na lekcji nie posługuje się językiem polskim […]. 

R. Mann przedstawił swój dziennik praktykanta prowadzony bardzo starannie, podzielo-
ny na działy, widać w nim pracę nad sobą i swoim wykształceniem. […] Pan Mann zwiedza 
lekcje z innych przedmiotów, dużo rozmawia z nauczycielami i dyrektorem, jednak językiem 
polskim włada nieszczególnie. […] 

Przeprowadził próbną lekcję z j. niemieckiego w klasie pierwszej w obecności całej Rady 
Pedagogicznej. Pierwsza część lekcji była zbyt sucha, zauważono małą aktywność uczniów, 
po ćwiczeniach oddechowych udało się nauczycielowi rozerwać uczniów i obudzić w nich 
dużą aktywność. Nauczyciel używał tylko j. niemieckiego. Lekcja przygotowana starannie, 
a postępy uczniów dobre. Z usterek najpoważniejszym było powtarzanie przez nauczyciela 
błędnych odpowiedzi uczniów […]. 

Lekcja niemieckiego w klasach IIa i b metodycznie przeprowadzona dobrze. Nauczyciel nie 
umie jeszcze utrzymać należytej karności w klasie, sam mówi za dużo i za głośno. Nauczyciel 

37 Tamże, k. 39, 87. We wspomnieniach Robert Tor podaje, że przeżył wojnę, po której 
osiadł w Krakowie, gdzie uczył j. niemieckiego. Zob. S. K u d l i c k i, Wspomnienia z lat szkol-
nych…, s. 56–58. 

38 APL, KOSL, sygn. 867 (akta osobowe R. Manna 1933–1938), k. 1 i n. Urodził się 18 I 
1910 r. w Salinie pow. Krotoszyn, syn Wilhelma i Augustyny małż. Mann. Rodzice prowadzili 
gospodarstwo rolne. W latach 1916–1927 uczył się w Krotoszynie, najpierw przez trzy lata 
w szkole powszechnej, później w prywatnym gimnazjum niemieckim i ostatnie dwie klasy 
w Państwowym Gimnazjum Męskim im. H. Kołłątaja. W 1927 r. zdał pomyślnie egzamin 
dojrzałości typu matematyczno-przyrodniczego i wstąpił na Wydział Humanistyczny Uniwer-
sytetu Poznańskiego, studiując filologię germańską i romańską. Zob. tamże, k. 54. W niektórych 
wspomnieniach błędnie podawane jest, że pochodził z Berlina.

39 Tamże, k. 54.
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sporządza sobie systematycznie zestawienia najczęściej 
przez uczniów popełnianych błędów40.

Jedynym obszarem pracy w szkole 
przysparzającym mu problemy były sprawy 
wychowawcze. 24 września 1934 r. dyrek-
tor szkoły w arkuszu spostrzeżeń o pracy 
nauczyciela zapisał: 

Odbyłem rozmowę w sprawach wychowawczych. 
Zwróciłem uwagę, że nie wolno używać wyrazów 
obrażających godność ucznia i klasy. Wskazywałem 
sposoby utrzymania ładu i karności na lekcjach oraz 
sposoby postępowania z uczniami trudnymi.

17 grudnia zanotował: 
Wyniki nauczania dobre, wyniki w pracy wycho-

wawczej nadal słabe. Przeprowadziłem z p. Mannem 
kolejną rozmowę w sprawie obowiązków nauczyciela 
w gimnazjum koedukacyjnym. Nauczyciel twierdził, 
że w stosunku do uczniów zachowuje się dobrze41. 

Opinia sporządzona kilka lat później 
(w 1938 r.), gdy pracował w Białej Podlaskiej, 
potwierdza, że sugestie tomaszowskiego dyrektora wziął sobie do serca, 
gdyż nastąpiła radykalna poprawa. 

Metoda i wyniki pracy wychowawczej pomyślne. Aczkolwiek nie wyróżnia się inwen-
cją ani pomysłowością w doborze metod i środków wychowawczych, to jednak taktownie 
i konsekwentnie realizuje szkolne cele wychowawcze w swej klasie zadawalająco. Mimo 
młodzieńczego wyglądu cieszy się wśród młodzieży posłuchem i szacunkiem. Stosunek do 
uczniów właściwy i poprawny. Ocenia wyniki ich pracy trafnie i zdecydowanie. Stosunek do 
rodziców kulturalny, rzeczowy, cechuje go znamienny lakonizm wypowiedzi42.

40 Tamże, k. 32–33. Oceny pracy nauczyciela w arkuszu spostrzeżeń były zapisane kolejno 
28 XI, 22 XII 1933 r., 17 III, 9 IV i 18 IX 1934 r. W podobnym tonie jest opinia z I Państwowego 
Liceum i Gimnazjum im. J. Kraszewskiego w Białej Podlaskiej z 1938 r. Możemy w niej prze-
czytać m.in.: „sumienność w wykonywaniu obowiązków wzorowa, każde zarządzenie i każdą 
funkcję wykonuje dokładnie i punktualnie. […] Przygotowanie zawodowe dobre, na wysokim 
poziomie. Tendencje dokształceniowe widoczne w chęci uczestnictwa w kursach i zjazdach 
ognisk metodycznych. Zachowanie się w służbie i poza nią bez zarzutu. P. Mann dba pilnie 
o autorytet nauczyciela. Posiada następujące wartości ogólne: inteligencja znaczna, spostrze-
gawczy, uważny, myślący, trzeźwy, rozsądny. Samodzielność w myśleniu, powściągliwość 
w sądach. […] Pomimo że jest rodowitym Niemcem, wyznania ewangelickiego, to konstatuję 
poprawność obywatelską i przywiązanie do szkoły i młodzieży. Opinia z 15 grudnia 1938 r.”. 
Zob. tamże, k. 44–45.

41 Tamże, k. 34.
42 Tamże, k. 44.

Rudolf Mann. Źródło: Archiwum 
Państwowe w Lublinie, Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Lubelskiego, 

sygn. 867, k. 50
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Obaj germaniści uczyli m.in. Tadeusza Romańczuka43 (uczeń szkoły 
w latach 1930–1938), który tak ich wspominał: 

Pan Klinghoffer był doskonałym nauczycielem, wielkim patriotą i naprawdę można było 
polubić ten przedmiot. Choć uczył nas niespełna trzy lata, dał nam doskonałe podstawy 
tego języka. Odchodząc i żegnając się z nami, po prostu płakał. A i nam wszystkim oczy się 
„zapociły”. Następnym nauczycielem był Mann, rodowity berlińczyk, bardzo słabo mówiący 
po polsku. Uczył nas języka niemieckiego, nie używając zupełnie języka polskiego. Znaczenie 
nowych słów i wyrażeń wyjaśniał nam znanymi słowami niemieckimi, względnie, jeżeli było to 
możliwe, „na migi”. Podobnie nauczał języka francuskiego prof. Osowy, z tą tylko różnicą, że 
znał on doskonale język polski. Uśmiecham się na wspomnienie zdarzenia z panem Mannem. 
Pewnego razu, rozeźlony widać do ostateczności postępami w nauce ucznia Głowackiego, 
dokonał próby jego mobilizacji. Naruszając przyjętą zasadę niemówienia po polsku, jak to 
się mówi „pękł” i eunochoidalnym falsetem oraz straszliwą polszczyzną zaczął wrzeszczeć 
„Ci Głowacki psiestanie się uczyć, czy nie”. Wybuch miał zachęcić Głowackiego do nauki, 
ale panu profesorowi „pokiełbasiły się” słowa „zacznie” z „przestanie”. Klasa jak jeden mąż 
wybuchnęła śmiechem44.

Wśród całej gamy profesorów gimnazjalnych najbardziej wszech-
stronnie wykształcony był Paweł Kunz, późniejszy prawnik i pracownik 
administracji szkolnej45. Pracę w szkole rozpoczął jeszcze w roku szkol-
nym 1923/1924, ucząc w Krzeszowie koło Biłgoraja46. Aby pogłębić swoją 
wiedzę, w roku akademickim 1923/1924 rozpoczął studia na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, 
zakończone kilka lat później udzieleniem mu absolutorium47. Do pracy 
w szkole powrócił 1 września 1927 r., zostając nauczycielem kontraktowym 

43 Urodził się w Czartowcu 30 września 1919 r. w rodzinie kowala. Mieszkał w kol. Mu-
ratyn. Po ukończeniu gimnazjum rozpoczął służbę w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii 
we Włodzimierzu Wołyńskim. Brał udział w kampanii wrześniowej w 10. pułku artylerii 
lekkiej, który skapitulował pod Kamionką Strumiłową. Uniknął niewoli sowieckiej i powrócił 
do domu. W konspiracji od 1940 r. przyjął ps. Muryna, był dowódcą plutonów szturmowych 
odcinka „Wschód”. Po wyzwoleniu w konspiracji, aresztowany wiosną 1945 r. Od 1951 r. do 
1981 r. pracował w Stoczni Gdańskiej jako główny inżynier budowy statków. Zmarł 7 lutego 
1988 r. Został pochowany na cmentarzu w Sopocie. Zob. więcej: I. C a b a n, Ludzie lubelskiego 
Okręgu AK, Lublin 1995, s. 155–156.

44 T. R o m a ń c z u k, Wspomnienie ucznia Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie 
Lubelskim z lat z lat 1926 do 1931, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów…, s. 121–123.

45 Urodził się 25 I 1902 r. w Leżajsku, gdzie uczęszczał do gimnazjum. W 1918 r., będąc 
uczniem V klasy, przebywał na wakacjach we Lwowie. Zastały go tam walki polsko-ukraińskie, 
w których czynnie uczestniczył. W 1920 r. po raz drugi, jako ochotnik, wstąpił na 5 miesięcy 
do wojska, „aby bronić granic wschodnich przed najazdem bolszewickim”. Po czym powrócił 
do ławy szkolnej i w 1923 r. ukończył gimnazjum. Zob. APL, KSOL, sygn. 723 (akta osobowe 
Pawła Kunza), k. 31.

46 Uczył tam rachunków i historii i po 15 miesiącach został dopuszczony do egzaminu 
uzupełniającego dla czynnych niewykwalifikowanych nauczycieli szkół powszechnych. Egzamin 
z wynikiem pozytywnym złożył 14 listopada 1924 r. przed Państwową Komisją Egzaminacyjną 
w Zamościu. Na egzamin składały się zagadnienia z psychologii z pedagogiką, dydaktyki 
i dziejów szkolnictwa. Zob. tamże, k. 31.

47 Tamże, k. 66–69.
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matematyki w gimnazjum w Tomaszowie 
Lubelskim, gdzie pracował do końca sierp-
nia 1929 r.48. Następnie przeniósł się do 
Lublina, łącząc pracę w szkole ze studiami 
prawniczymi na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim (1929–1933). Na podstawie ustawy 
o szkołach akademickich z 15 marca 1933 r. 
KUL 6 października 1933 r. nadał mu tytuł 
magistra prawa, uprawniający do ubiegania 
się o stopień doktora. W dniach 2–5 czerwca 
1937 r. złożył egzamin sędziowski przed 
Państwową Komisją Egzaminacyjną przy 
Sądzie Apelacyjnym w Lublinie49.

W II połowie lat 30. XX w. inspektor 
szkolny L. Krupczak wydał opinię podsumo-
wującą jego dotychczasową pracę zawodową: 

Paweł Kunz pracuje w szkolnictwie bez przerwy 
od 1923 r. W tym czasie zajmował kolejno stanowiska 
nauczyciela szkoły powszechnej I stopnia, kontraktowe-
go nauczyciela prywatnych szkół średnich, nauczyciela 
powszechnej szkoły publicznej III stopnia, a następnie 
jej kierownika […]. 

W spełnianiu dotychczasowych obowiązków wy-
kazywał wiele sumienności. Szkołę powszechną poznał 
dokładnie. Jako kierownik szkoły odznaczał się umiejętnością wytwarzania właściwej atmosfery 
pracy. W stosunku do interesantów zrównoważony i taktowny […]. 

Jest dobrym metodykiem, dokładnie zna program szkół i ustawodawstwo szkolne. Poli-
tycznie nie angażował się. Jest dobrze sytuowany finansowo50.

Zarządzeniem Kuratora Okręgu Szkolnego Lubelskiego z 15 września 
1932 r. Jadwiga Zofia Czernay51 mianowana została nauczycielką Gimnazjum 

48 Po zakończeniu pracy w Tomaszowie został nauczycielem szkoły powszechnej nr 3 
w Lublinie (wrzesień–listopad 1929), szkoły powszechnej nr 17 w Lublinie (1929–1934), szkoły 
powszechnej nr 25 w Lublinie (1934–1938). W 1935 r. ukończył w Warszawie kurs dla inspek-
torów szkolnych i przydzielony został do pracy jako miejski podinspektor szkolny w Lublinie. 
1 IX 1938 r. rozpoczął pracę w Inspektoracie Szkolnym w Zamościu. Zob. tamże, k. 7.

49 APL, KSOL, sygn. 723, k. 33–34, 35.
50 Tamże, s. 83.
51 Ur. 26 X 1907 r. w Haliczu (woj. stanisławowskie). W 1919 r. wstąpiła do klasy I żeń-

skiego prywatnego gimnazjum J. Słowackiego w Jarosławiu. Po roku przeniosła się do pry-
watnego gimnazjum humanistycznego Sióstr Urszulanek w Kołomyi, gdzie pobierała nauki 
do 1926 r. Ostatnią klasę gimnazjum kończyła u Sióstr Urszulanek, ale w Poznaniu. Po zdaniu 
egzamin dojrzałości (VI 1927 r.) rozpoczęła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
Uniwersytetu Poznańskiego, gdzie 18 XI 1931 r. zdała egzamin magisterski z zakresu zoologii 
i anatomii porównawczej. W latach 1930–1932 dodatkowo studiowała geografię, jako przedmiot 
poboczny. W sierpniu 1932 r. ukończyła kurs ustrojowo-programowy w Brześciu nad Bugiem 

Paweł Kunz – nauczyciel w gim-
nazjum w l. 1927–1929. Źródło: Ar-
chiwum Państwowe w Lublinie, 
Kuratorium Okręgu Szkolnego 

Lubelskiego, sygn. 723, k. 9.
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w Tomaszowie Lubelskim, gdzie pracowała do wybuchu II wojny świato-
wej, przechodząc przez wszystkie szczeble awansu zawodowego. W wy-
niku egzaminu przed Państwową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu 
(17 października 1935 r.) uzyskała dyplom nauczyciela szkół średnich 
przyznający kwalifikacje do nauczania przyrodoznawstwa i geografii. 
Działając na podstawie ustępu 2 art. 8 ustawy z 1 lipca 1926 r. o stosunku 
służbowym nauczycieli, stała się z dniem 1 stycznia 1936 r. nauczycielką 
państwowych szkół średnich ogólnokształcących. Zarządzeniem kuratora 
lubelskiego z 18 stycznia 1939 r., działając na podstawie wspomnianej 
ustawy, przyznano jej tytuł profesora52.

Wraz z rozpoczęciem pracy pedagogicznej J. Czernay, jak każdy nauczy-
ciel, złożyła przyrzeczenie służbowe przewidziane ustawą z 1 lipca 1926 r. 

dla nauczycieli przyrodoznawstwa, w lipcu 1933 r. kurs harcerski w Dąbkach na Pomorzu 
i w czerwcu 1934 r. w Zgierzu wzięła udział w kursie dla nauczycieli geografii. Zob. APL, 
KOSL, sygn. 204 (akta osobowe Jadwigi Zofii Czernay), k. 36, 56, 72–74.

52 Tamże, k. 32, 41.

Koło matematyczne klasy VIII pod kierunkiem P. Kunza (maj 1929 r.). Źródło: Kronika 
Państwowego Gimnazjum…, t. 1, s. 206
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o stosunkach służbowych nauczycieli 
w brzmieniu rozporządzenia z 2 lutego 
1928 r. Nastąpiło to 22 września 1932 r. 

W wykonywaniu swoich obowiązków służbo-
wych, szczególnie w zakresie wychowania i nauczania 
powierzonej mi młodzieży, przyczyniać się będę ze 
wszystkich sił do ugruntowania wolności, niepodle-
głości i potęgi Rzeczpospolitej Polskiej, której wiernie 
zawsze służyć będę. Wszystkich obywateli kraju 
w równym mając zachowaniu, przepisów prawa 
strzec będę pilnie, obowiązki mego urzędu spełniać 
gorliwie, polecenia mych przełożonych wykonywać 
dokładnie, a tajemnicy urzędowej dochowam. Tak 
przyrzekam. 

Przysięgę odebrał dyrektor Kobierzy- 
cki w obecności nauczycieli: Wandy Kom-
nackiej i Hanny Boskiej53. Gdy w 1936 r. 
została nauczycielem państwowych szkół 
średnich ogólnokształcących, złożyła po-
nownie przysięgę służbową przewidzianą 
w cytowanej powyżej ustawie.

W arkuszu spostrzeżeń 9 kwietnia 
1937 r. p.o. dyrektora F. Gomoliński 
napisał: 

Lekcje prowadzone dobrze, także młodzież bierze w nich żywy udział, dyscyplina i or-
ganizacja pracy dobra. Stosunek młodzieży życzliwy. 

Podobnie wypowiadał się rok później dyrektor J. Rybicki: 
Obowiązki swoje wykonuje sumiennie i starannie. Mało aktywna, ale to ze względu na 

słabość fizyczną (chore serce). Metody i wyniki pracy dydaktycznej dobre. Umiejętnie ocenia 
wysiłki pracy uczniów. Przedmiot swój zna i pracuje nad pogłębianiem wiedzy. Zdolności 
organizacyjne i kierownicze słabe, także inicjatywa w pracy słaba. Stosunek do rodziców i ko-
legów prawidłowy. Zachowanie w służbie i poza nią także prawidłowe. W pracy społecznej 
udziału nie bierze. Jest wychowawcą klasy I „b” i opiekunem żeńskiej drużyny harcerskiej54.

Również uczniowie pozytywnie zachowali ją w pamięci, m.in. Maria 
Vogelgesang, która w połowie lat 80. XX w. napisała m.in.: 

53 Tamże, k. 76. 13 I 1936 r. wraz z kolejnym stopniem awansu zawodowego złożyła 
przysięgę o treści: „Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że w wykonywaniu swoich 
obowiązków służbowych, szczególnie w zakresie wychowania i nauczania powierzonej mi 
młodzieży, przyczyniać się będę ze wszystkich sił do ugruntowania wolności niepodległości 
i potęgi Rzeczpospolitej Polskiej, której zawsze wiernie służyć będę. Wszystkich obywateli 
kraju w równym mając zachowaniu, przepisów prawa strzec będę pilnie”.

54 Tamże, s. 5, 7.

Jadwiga Czernay. Źródło: Archiwum 
Państwowe w Lublinie, Kuratorium 
Okręgu Szkolnego Lubelskiego, sygn. 

204, k. 54
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Wśród różnych przedmiotów najbardziej ciekawiły nas lekcje biologii. Prowadziła je miła, 
ładna, zawsze elegancka młoda prof. Czernayówna. Dzięki mikroskopom mieliśmy możność 
podziwiać nowy i nieznany świat, pełen życia różnych komórek niedostrzegalnych gołym 
okiem. Zeszyty nasze, pełne rysunków z tych zajęć, świadczyły o naszych zainteresowaniach 
tym przedmiotem […]55.

Zamiast zakończenia drugiej części artykułu o profesorach tomaszow-
skiego gimnazjum w okresie międzywojennym pozwolę sobie przytoczyć 
fragment wspomnień Wacława Gniewkowskiego, absolwenta szkoły, póź-
niejszego jej nauczyciela i w końcu profesora akademickiego: 

Dzięki właściwemu kierunkowi wychowawczemu i pasji pedagogicznej nauczycieli młodzież 
wykazywała wiele samodzielności, kreatywności oraz cech społecznych. Odznaczała się przy 
tym ciekawością świata, która stwarzała motywację do bardzo różnorodnych zainteresowań 
i pracy nad sobą. […] W szkole kwitło życie umysłowe, artystyczne, religijne i sportowe, 
w bibliotece, w salach, warsztatach, laboratoriach, na boiskach i salach gimnastycznych56. 

Na podstawie zachowanych wspomnień można śmiało wysnuć wniosek, 
że o profesorach międzywojennego gimnazjum można by snuć opowieść 
bez końca.
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ABSTRACT

Robert Czyż

THE PRINCIPALS AND TEACHING STAFF OF THE PUBLIC  
COEDUCATIONAL BARTOSZ GLOWACKI JUNIOR HIGH SCHOOL  

IN TOMASZÓW LUBELSKI DURING THE INTERWAR PERIOD,  
BASED ON MEMORIES AND PRIMARY SOURCES – PART II

High school teaching programs were premised on the assumption that schools should 
ensure both intellectual and moral development of their students and teachers were called on 
to carry out the task. Several employee personnel files of teachers teaching during the interwar 
period in this school that can be found in Lublin State Archives do confirm above statement.

Rev. Feliks Frank, a parish priest in Rachanie who was among the first teachers, declared his 
principle that investing in the upbringing of the youth was the best implementation of patrio-
tism. Between the years 1922–1926 the profile of physical and natural sciences were conducted 
by Zofia and Julian Bachowski, who were renowned for their passion for painting, especially 
impressionism. The next art teacher was Antoni Kaliczyński, who taught between 1926–1929 
and who was considered one of the ‘curiosity’ in the history of the school as he would don 
smoking and was always faultlessly dressed. At that time, a music teacher Marian Lipczyński, 
nicknamed ‘Limba’ was quite demanding and for some students who could not read music 
notation his lessons were tough, that is why they were called ‘chemistry’. German language 
teacher Józef Klinghoffer, always elegantly dressed Polish Jew, was held in high esteem and 
was renowned for his admiration of German culture and his colorful tales about his journeys 
around Austria. At one time a native German Rudolf Mann, who did not speak much Polish, 
taught German language. Among the whole palette of school great teachers and lecturers, the 
most comprehensively educated teacher was Paweł Kunz, a would-be lawyer, who worked 
between the years 1927–1929. Jadwiga Zofia Czernay, who taught geography and nature, was 
granted all professional advancements up to the rank of professor during her tenure.

Having browsed through all preserved memoirs, one might conclude that there would 
be no end of spinning stories about the teaching staff of the junior high school during the 
interwar period

Key words: Junior high school, Tomaszów Lubelski, interwar period, szkolnictwo, F. Frank, 
Z. and J. Bachowski, J. Klinghoffer, R. Mann, P. Kunz, J. Czernay
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Urszula Fidecka
Zamość

BUDYNEK SEJMIKU POWIATOWEGO 
W TOMASZOWIE LUBELSKIM*

Gmach Wydziału Powiatowego Sejmiku Tomaszowskiego, zwany potocznie Sejmikiem 
tomaszowskim, został zrealizowany wraz z szatą architektoniczną na elewacjach i większo-
ścią wystroju wnętrz na podstawie autorskiego projektu architekta Kazimierza Prokulskiego 
na przestrzeni lat 1922–1926. Projekt uwzględniał adaptację murów wcześniejszego obiektu. 
W kolejnych kilku latach uzupełniano układ funkcjonalny i kończono wystrój wewnętrzny. 
W tym ostatnim względzie efekt końcowy różni się nieco od propozycji autorskich. Zmiany 
następowały w wyniku wnoszonych na bieżąco uwag inwestora i na skutek ograniczonych 
możliwości finansowych. Nie zniekształciły one jednak pierwotnej, przemyślanej i nowatorskiej 
idei projektowej. Zubożenie formalne przyniosły działania z okresu okupacji hitlerowskiej, 
a estetyczne i funkcjonalne – z okresu powojennego i II połowy XX w. Gmach, ogołocony 
z charakterystycznej dla niego oprawy dekoracyjnej, zachował kształt bryły wraz z dachem 
oraz znaczną część dekoracji wewnętrznych.

Zebrane w ostatnim czasie materiały ikonograficzne, połączone z wynikami badawczymi 
i dzisiejszymi możliwościami technicznymi, pozwalają na niemal wierne przywrócenie specy-
ficznej i bogatej formy bryły oraz dekoracji elewacji i wnętrz, które nadały gmachowi niepo-
wtarzalny wygląd wyróżniający go nie tylko spośród architektury miasta, ale też i regionu.

Słowa kluczowe: Tomaszów Lubelski, powiat tomaszowski, Sejmik Powiatowy, budynek 
Wydziału Powiatowego Sejmiku, architekt Kazimierz Prokulski, dwudziestolecie międzywo-
jenne, lokalna specyfika stylu narodowego

* Artykuł niniejszy oparto na podstawach bibliograficznych i materiałach badawczych 
zebranych przez jego autorkę na poczet opracowania dokumentacji naukowo-konserwator-
skiej: Budynek Wydziału powiatowego Sejmiku tomaszowskiego w zespole domów przy ulicy Lwow-
skiej w Tomaszowie Lubelskim. Badania architektoniczne, Zamość 2017, na prawach rękopisu. 
Dokumentacja powstała na zlecenie Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski i jest także dostępna 
w WUOZ w Lublinie Delegatura Zamość. W dokumentacji można odnaleźć umiejscowienie 
źródeł faktograficznych. W artykule ograniczono przytaczanie ich w przypisach do niezbędnego 
minimum.
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OKOLICZNOŚCI HISTORYCZNE  
POWSTANIA GMACHU SEJMIKOWEGO

Miasto Tomaszów (pierwotnie Jelitowo) zostało założone na gruntach 
wsi Rogoźno w 1590 r. na podstawie sporządzonego na prośbę kanclerza 
Jana Zamoyskiego przez B. Morando jego zarysu planistycznego. Zakres 
lokacji miasta (na prawie magdeburskim) ograniczony został obrysem wałów 
ziemnych. Na zewnątrz nich przez wiele lat trwał proces kształtowania się 
przedmieść wspomagających życie gospodarcze miasta. Pod koniec XVII w. 
posiadało ono trzy przedmieścia: od strony zachodniej – przedmieście 
Szczebrzeskie, od strony wschodniej – przedmieście Sokalskie, od strony 
południowo-wschodniej – przedmieście Lwowskie, którego osią była droga 
prowadząca w kierunku Lwowa. Zabudowa w nich, w przeciwieństwie do 
strefy rynku, nie była zwarta. Wzdłuż ulic lokowano głównie drewniane 
domy, o przeznaczeniu mieszkalno-rzemieślniczym, przy których znajdo-
wały się zabudowania gospodarcze (stajnie, chlewy, stodoły, szopy) oraz 
ogrody warzywne i małe sady.

Po kongresie wiedeńskim w 1815 r. Tomaszów znalazł się w Królestwie 
Polskim. Utworzono wówczas nową administrację miasta. Od 1818 r. 
funkcjonował urząd municypalny (burmistrz, ławnicy), zniesiony w 1842 r. 
i zastąpiony Magistratem. Z biegiem lat zmieniała się topografia Tomaszowa. 
Między innymi rozplanowano nowy gościniec prowadzący z kierunku 
Zamościa w kierunku na Lwów, ciągnący się przez miasto i jego połu-
dniowe przedmieście zwane Lwowskim. Nazwano go ulicą Lwowską1.

W roku 1867 utworzono powiat tomaszowski powstały z wydzielenia 
części powiatu zamojskiego i niektórych gmin powiatu hrubieszowskiego. 
Miasto stało się ośrodkiem administracji zarówno miejskiej, jak i tereno-
wej. Czasy cechowały ubóstwo i cywilizacyjna zapaść. Domostwa były 
przeważnie drewniane z występującymi przed frontem, mniej lub bardziej 
zabudowanymi i zadaszonymi, gankami. Ulica Lwowska była gościńcem 
żwirowym (jedyna w mieście z „utwardzoną” nawierzchnią), z kładkami 
po bokach. Brakowało pomieszczeń dla ulokowania nowych urzędów. 
Stan ten znacznie pogorszyły pożary z lat 1914–19172. Place po pożogach 
oczyszczano aż do roku 1923. Mimo niezwykle dotkliwych trudności lokalo-
wych urzędy administracyjne nieprzerwanie prowadziły swoją działalność.

We wrześniu 1917 r. wydano rozporządzenie o ustanowieniu samorzą-
du powiatowego3. Miał być powoływany na drodze wyborów. Organem 
samorządu był Sejmik Powiatowy, który wybierał tzw. Wydział Powiatowy 

 1 Ulica Lwowska w kolejnych latach nosiła nazwę 1 Maja, obecnie, jak dawniej, Lwowska.
 2 A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 2010, s. 51.
 3 M. M ą d z i k, Od powstania styczniowego do końca I wojny światowej 1866–1918, [w:] Toma- 

szów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 346.
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ze znacznymi uprawnieniami w zakresie spraw gospodarczych, kultural-
nych i zdrowotnych powiatu. Sejmik miał się zbierać co kwartał, Wydział 
Powiatowy raz na miesiąc. Sejmik Powiatowy początkowo urzędował 
w drewnianym budynku Starostwa (budynek dawnego rosyjskiego szpitala 
Straży Granicznej). Sekretarzem Sejmiku był Benedykt Zwierzchowski, 
inicjator własnej siedziby Sejmiku. Ważnym inicjatorem był też pierwszy 
starosta tomaszowski Tadeusz Józef Eytner4.

Pierwsze posiedzenie Sejmiku Powiatowego w Tomaszowie miało 
miejsce 12 lutego 1918 r.5. Przy Sejmiku działało sześć stałych komisji. 
Zajmowały się budową gmachów publicznych, budową dróg, zakładaniem 
sieci telefonicznej, rozwojem placówek kulturalnych, szpitalem, ochron-
ką, przytułkiem, sanatorium. Z inicjatywy Sejmiku otworzono Centralę 
Handlową i Kasę Pożyczkowo-Oszczędnościową.

11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość. Radość z tego wy-
nikająca i entuzjazm inspirowały i pobudzały liczne działania społeczne, 
przedsięwzięcia gospodarcze, a także twórczość. Po wielu latach zaborów 
niemalże od podstaw należało odbudować państwowość, administrację, 
gospodarkę, rolnictwo, transport. Stworzyć własny skarb państwa z polską 
walutą. Należało także podnieść poziom intelektualny i estetyczny lud-
ności, odbudować oświatę, kulturę – ogrom zadań, szczególnie w okresie 
wszechogarniającego kryzysu gospodarczego i braku materiałów. Jednakże, 
z biegiem czasu, życie nabierało normalności. W ciągu pierwszego dwu-
dziestolecia XX w. Tomaszów mozolnie, ale konsekwentnie przeistaczał 
się ze zniszczonej, zaniedbanej, prowincjonalnej osady w ośrodek miejski, 
będący jednocześnie centrum powiatu. Najprężniejszy okazał się kolejny 
okres – pomiędzy rokiem 1920 a 1936. W roku 1922 powołano Komitet 
Rozbudowy Miasta Tomaszowa i ustanowiono funkcję architekta powiato-
wego. W latach 1920–1923 wykonano pomiary centrum miasta, a następnie 
na przełomie lat 20. i 30. XX w. rozmierzano nowe tereny pod zabudowę. 
Wytypowano w pierwszej kolejności te położone w południowej części 
Tomaszowa. Zaplanowano stworzenie tam nowej, reprezentacyjnej dzielni-
cy, która otrzymać miała miano „Nowe Miasto”. Z centrum miasta łączyła 
ją ulica Lwowska. Pośród powszechnie obowiązującej zabudowy wolno 
stojącej jednorodzinnej w otoczeniu zieleni ogrodowej zamierzano w no-
wej dzielnicy osadzić reprezentacyjne budynki użyteczności publicznej. 
Zabronione było wznoszenie tu budynków handlowych i przemysłowych.

 4 Informacje pochodzą ze zbioru fotografii związanych z miastem Tomaszów Lubelski 
i regionem, udostępnionego przez Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera w Tomaszowie 
Lubelskim. B. Zwierzchowski – drugi z rzędu starosta niepodległych czasów. T. J. Eytner – 
rządy sprawował w latach 1918–1928. 

 5 L. P i ą t k o w s k i, W Polsce Odrodzonej 1918–1939, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia..., 
s. 386–387.
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W tym czasie w nowo tworzonej architekturze, głównie wzdłuż ulicy 
Lwowskiej, zagościł świeży nurt budowlany nawiązujący do modnego 
w owych czasach w Polsce tzw. stylu narodowego, ale dostosowany tutaj 
do specyfiki lokalnej. Powielano znane z przeszłości narodowej motywy 
architektoniczne, takie jak: zwarte bryły nakryte wysokimi dachami o zróż-
nicowanych formach, tarasy wsparte na kolumnach i filarach, elewacje 
o klasycyzujących podziałach wzbogacone zestawem zróżnicowanych 
kształtów otworów okiennych i postsecesyjnych detali. Poszczególne 
realizacje nacechowane były znacznym indywidualizmem. Tendencje te 
były zgodne z ambicją Rady Miejskiej, Magistratu i kolejnych starostów 
– co wielokrotnie podkreślano, by „nadać miastu charakter europejski”. 
W zamyśle władz było wybudowanie dzielnicy urzędniczej z gmachami 
użyteczności publicznej oraz założenie parku na „Siwej Dolinie”. Wszystko 
po to, by w jak największym stopniu podnieść rangę Tomaszowa, który 
był teraz siedzibą powiatu w wolnej Polsce.

Jednym z pierwszych tomaszowskich realizacji w tym duchu była bu-
dowa własnej siedziby Sejmiku Powiatowego oraz rozbudowa Gimnazjum 
Powszechnego. Architektura i dekoracja gmachu sejmikowego, w stylu ogól-
nikowo nazywanym narodowym, odcisnęła piętno w innych, późniejszych 
realizacjach tomaszowskich, m.in. w willi „Cybulówka”, gmachu Związku 
Ziemian, wieży strażackiej dla Straży Ogniowej, halach targowych, a także 
w dekoracji fasady budynku gimnazjalnego.

DZIAŁANIA PRZYGOTOWAWCZE

Jak wyżej wspomniano, inicjatywa wybudowania gmachu Sejmiku 
wypłynęła za rządów starosty Tadeusza Eytnera i sekretarza Sejmiku 
Benedykta Zwierzchowskiego. 15 kwietnia 1920 r. Wydział Powiatowy 
Sejmiku w Tomaszowie Lubelskim złożył do Urzędu Wojewódzkiego 
Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych w Lublinie podanie o przyznanie 
pożyczki na budowę Domu Sejmikowego – własnego budynku na potrzeby 
działalności swoich biur i powiązanych instytucji (zorganizowaną w 1919 r. 
Centralę Handlową oraz Komunalną Kasę Oszczędności)6. Władze Sejmiku 
motywowały prośbę pilną koniecznością przeniesienia się z zajmowanego 
jednego z pokoi w drewnianym budynku Starostwa, co dotkliwie zmuszało 
do ograniczenia działalności. Planując przedsięwzięcie, Sejmik Powiatowy 
zakupił pod budowę własnej siedziby plac w narożu ulic Lwowskiej i Króla 
Zygmunta III, zabudowany zniszczonym na skutek działań wojennych 
murowanym, parterowym budynkiem dawnej Rosyjskiej Kasy Skarbowej. 

 6 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział 
Komunikacyjny i Budowlany (dalej: UWL, WKiB), sygn. 3050, k. 2.
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Stan techniczny murów okazał się na tyle dobry, iż postanowiono je 
zaadaptować. Planowano dobudować piętro, a także przystosować do 
własnych potrzeb istniejące budynki gospodarcze zlokalizowane w pół-
nocno-wschodniej części parceli.

27 kwietnia 1920 r. Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych Oddział 
Architektoniczno-Budowlany wysłała do Ministerstwa Robót Publicznych 
w Warszawie pismo z poparciem wniosku o pożyczkę dla Sejmiku 
Powiatowego7. Ministerstwo przyznało środki w kwocie jednego miliona 
marek (polskich) kredytu na budowę gmachu Sejmiku oraz półtora mi-
liona marek kredytu na budowę szkoły powszechnej8. Wezwano władze 
Sejmiku do niezwłocznego przedłożenia do zatwierdzenia projektu gma-
chu sejmikowego. Jednocześnie wsparcie warunkowano, by: „polecając 
projektodawcy opracowanie projektów […] najkategoryczniej powinien 
Sejmik się zastrzec, iż architektura gmachu winna na sobie nosić piętno 
i charakter architektury swojskiej i polskiej”9.

Władze miasta i powiatu zdecydowały, aby wybór projektu odbył się 
na zasadach konkursu10. Niewiele wiadomo o jego przebiegu, jak również 
o działaniach Sejmiku na rzecz budowy na przestrzeni dwóch kolejnych 
lat. Jedynym wyjątkiem są informacje o sukcesywnym nabywaniu mate-
riałów budowlanych. Na posiedzeniach Wydziału Powiatowego w dniach 
20 i 22 maja 1922 r. ogłoszono, że zamówiono plany na budynek Sejmiku11 
u radomskiego architekta Kazimierza Prokulskiego12. 15 września 1922 r. 
Wydział przedłożył Okręgowej Dyrekcji Robót Publicznych Województwa 
Lubelskiego „szkicowy projekt” do wstępnego zatwierdzenia13. Projekt ten 
został pozytywnie oceniony, wobec czego wezwano do sporządzenia projektu 
docelowego i nadesłania do zatwierdzenia, co nastąpiło 16 października 
1923 r. Okręgowa Dyrekcja Robót Publicznych i tym razem oceniła projekt 
pozytywnie z niewielkimi uwagami funkcjonalnymi.

Projekt wykonany został w formie kart naklejonych na kartony, 
w technice lawowanego tuszem rysunku14. Składał się z planu sytuacyj-
nego w skali 1 : 1000, widoku perspektywicznego i pozostałych rysunków 
w skali 1 : 100 – rzutów podziemia (piwnic), przyziemia (parteru), I piętra, 
poddasza, przekroi – przecięcia podłużnego i poprzecznego oraz dwóch 
widoków elewacji: głównego (fasady od strony zachodniej) i bocznego 
(od strony południowej).

 7 Tamże, k. 3.
 8 Tamże, k. 7–8.
 9 Tamże, k. 6. 
10 Tamże, k. 12.
11 „Ziemia Tomaszowska”, R. I, nr 4, s. 2; nr 9, s. 3; nr 10, s. 10.
12 Architekt K. Prokulski – patrz Aneks I.
13 APL, UWL, WKiB, sygn. 3050, k. 17–18.
14 APL, UWL, WKiB, sygn. 2428.
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Projekt gmachu Sejmiku Powiatowego. Plan sytuacyjny. Źródło: APL, UWL, WKiB, 
sygn. 2428
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Przez wszystkie lata starań o finansowanie i przygotowanie projektu 
nieprzerwanie czyniono zakupy i gromadzono materiały budowlane prze-
znaczone na budowę, szczególnie usilnie w obliczu gwałtownie w tym 
okresie rosnących cen. Na działce trwały też prace wstępne – rozbiórkowe, 
ziemne, wzmocnienia adaptowanych starych murów.

6 września 1922 r. odbyły się w Tomaszowie dwie uroczystości po-
święcenia fundamentów: Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. 
Bartosza Głowackiego i Domu Sejmiku Powiatowego15. Na terenie rozpo-
czętej budowy Sejmiku, po wygłoszeniu mowy przez ówczesnego starostę 
Tadeusza Józefa Eytnera i poświęceniu dokonanym przez ks. kanonika 
Bogutyna, wmurowano kamień węgielny16.

Od tego momentu rozpoczął się intensywny proces budowlany. 
Postanowiono powierzyć wykonawstwo Centrali Handlowej (za 10% 
wartości inwestycji). Po półroczu, 20 marca 1923 r., podczas posiedzenia 

15 „Ziemia Tomaszowska”, R. I, nr 4, s. 2; nr 9, s. 3; nr 10, s. 5, 10. 
16 Szczegóły uroczystości – patrz Aneks II.

Projekt gmachu Sejmiku Powiatowego. Plan przyziemia. Źródło: APL, UWL, WKiB, 
sygn. 2428
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Projekt gmachu Sejmiku Powiatowego. Przekrój poprzeczny. Źródło: APL, UWL, 
WKiB, sygn. 2428
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Wydziału Powiatowego17 poinformowano, że wykonano wszystkie mury 
domu sejmikowego do wysokości gzymsu głównego, z wyjątkiem ścian 
wewnętrznych sali posiedzeń „projektowanych na słupach żelbetonowych, 
które nie mogły być wykonane z powodu braku żelaza […]”18. Zakupiono 
drewno na wiązania dachowe i dachówkę na pokrycie. Na posiedzeniu 
tegoż Wydziału 20 sierpnia 1923 r. zatwierdzono ostatecznie sporządzony 
przez inż. architekta Kazimierza Prokulskiego projekt budowlany gmachu 
Sejmiku zawierający wymagane przez inwestora oraz wymuszone przez 
życiowe okoliczności zmiany.

Choć budowa budynku, rozpoczęta w roku 1922, została ukończona 
w 1926 r., to z powodu niedostatecznych funduszy prace wykończeniowe, 
i tak w nieco uszczuplonym zakresie w stosunku do projektu autorskiego, 
trwały w dalszym ciągu. Nie stanowiło to przeszkody, by rozpoczęła się 

17 „Ziemia Tomaszowska”, R. I, nr 22, s. 6; R. II, nr 8 (32), s. 3.
18 Tamże, R. I, nr 22, s. 6.

Projekt gmachu Sejmiku Powiatowego. Elewacje zachodnia (frontowa) i południowa 
(boczna). Źródło: APL, UWL, WKiB, sygn. 2428
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w nim zaplanowana działalność, początkowo w ograniczonym zakresie, 
w miarę wykańczania gmachu – rozszerzana19.

SIEDZIBA SEJMIKU POWIATOWEGO W PEŁNI KSZTAŁTU

Pierwotnie granice działki należącej do Sejmiku Powiatowego obejmo-
wały znacznie większy teren niż obecnie zajmowana działka20. Budynek 
sejmikowy, frontem zwrócony na zachód, cofnięty był, tak jak dziś, znacz-
nie od ulicy Lwowskiej i zajmował środek działki. Budynek o wymiarach 
projektowych 14,20 m × 25,64 m (bez powierzchni ryzalitu z tarasem) 
przylegał elewacją południową do granicy działki, wzdłuż której przebie-
gała ulica Króla Zygmunta III Wazy. Pod koniec okresu międzywojennego 
zmieniła się rola tej uliczki. Stała się drogą dojazdową na zaplecze działki. 
Nazwę „przeniesiono”, nadając ją ulicy o większej randze, przebiegającej 
bardziej na północ21.

Wzdłuż północnej granicy działki, w części wschodniej pierwotnej 
posesji, zlokalizowane były trzy inne parterowe obiekty. Zaadaptowano 
je na ustępy i budynki gospodarcze. Był też istniejący budynek tkalni. 
W niedalekiej perspektywie czasowej nadbudowano ten obiekt o półpię-
tro i przeznaczono na przędzalnię wełny, z której dochód zasilał budżetu 
Sejmiku. Przędzalnię zlikwidowano na przełomie lat 1930 i 1931.

Bryłę gmachu sejmikowego wyznaczały adaptowane mury dawnej 
Rosyjskiej Kasy Skarbowej (mury fundamentowe i ściany konstrukcyjne 
piwnic i parteru)22. W sensie wysokościowym adaptowane mury sięgały 
mniej więcej do poziomu nadproży obecnych otworów okiennych parteru. 
W osi elewacji frontowej dobudowano trójarkadowe podcienie dźwigające 
taras, zajmujące całą szerokość środkowego ryzalitu budynku. Adaptowane 
i nowo projektowane mury wykonane były z cegły ceramicznej. Jednakże 
o ile zastane wymurowane były na zaprawie wapiennej, o tyle nowe już 
na zaprawie cementowej z domieszką wapna. Iście nowatorską technolo-
gią było wykonanie w piwnicach w systemie żelbetowym partii murów 
dźwigającej słupy żelbetowe wspierające sklepienia nad przestrzenią 
westybulu na parterze. W technologii tej wykonano także biegi schodów 
klatki schodowej, stropy płaskie oraz połączone z nimi wieńce obiegające 
budynek. Projekt przewidywał wykonanie w tej technice także stropu nad 

19 Tamże (za lata 1924–1926), R. III, nr 1 (43), s. 7; nr 5 (47), s. 9; nr 7 (49), s. 6; nr 13 (55), 
s. 3; nr 15 (57), s. 2; nr 16 (58), s. 3 i 10.

20 Pierwotna posesja została pomniejszona w okresie powojennym w kierunku wschodnim 
niemal o połowę. 

21 Zastąpiła nazwę dotychczasowej ulicy Koziej. 
22 Obwód tych murów odpowiada obecnemu planowi budynku.
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wielką salą obrad, i to o formie kasetonowej. Jednakże w efekcie wykonano 
drewniany strop belkowy z deskową powałą.

Gmach przykryty był, podobnie jak dziś, systemem połączonych trzech 
stromych dachów opartych na drewnianej konstrukcji więźby, pokrytych 
dachówką ceramiczną.

O ile oryginalna bryła gmachu przetrwała do naszych czasów, o tyle 
niezwykle bogata i wykwintna szata budynku na zewnątrz zniknęła. Dziś 
patrzymy na surowe, okaleczone elewacje budynku. Potrafimy jednak 
na podstawie materiałów archiwalnych, ikonograficznych i badań in situ 
dokonać odtworzenia pierwotnego – wytwornego, odpowiadającego presti-
żowi władzy powiatowej (właściciela budynku) – wystroju zewnętrznego 
gmachu sejmikowego.

Była to efektowna eklektyczna kompozycja elewacji, spełniająca wymogi 
stawiane przez władze wojewódzkie i zamawiającego, scalająca klasycyzu-
jącą bryłę i dekorację z modnymi w owym czasie nurtami postsecesyjnymi 
i jednocześnie nawiązująca do rodzimej tradycji dworkowej.

W bryle wyróżniona została część środkowa elewacji frontowej (zachod-
niej) poprzez nawiązanie do historyzującego schematu wielkiego porządku. 
Polegał on na zastosowaniu jednolitego programu obejmującego wszystkie 
kondygnacje, na który składały się pilastry zakończone głowicami o formach 
jońskich, dźwigające gzyms wieńczący o formie belkowania. Wertykalizm 
podkreślały rozplanowane w trzech przestrzeniach międzypilastrowych 
motywy wielkich arkad z sekwencją przeszkleń rozmieszczonych w dwóch 
poziomach, przerwanych płycinami wypełnionymi postsecesyjną dekoracją 
roślinną z wazami wypełnionymi owocami. Horyzontalizm podkreślał 
wysunięty, otwarty, trójarkadowy ganek – podcienie, zwieńczony tarasem. 
Ganek przesklepiony był w trzech polach sklepieniami wspartymi na gurtach. 
Środkowe dwie kanelowane kolumny zwieńczono głowicami wolutowymi 
(pseudojońskimi) ozdobionymi pośrodku stylizowanym kwiatem. Filary 
zewnętrzne ganku nawiązywały do formy skarp.

Skrajne partie elewacji i zarazem budynku, znacznie niższe, miały elewacje 
proste, trójosiowe, zakończone profilowanym gzymsem wieńczącym i lekką 
ścianką attykową. Zachowały w zasadzie swój wystrój do dziś. Zniknęły 
attyki i profilowane parapety podokienne podpierające otwory okienne.

Całą elewację frontową opasano gzymsem pośrednim, przebiegającym 
przez obrzeże tarasu. Taras wyróżniał się bogatą ażurową balustradą 
ozdobioną czterema wazonami ustawionymi na słupkach. Fasadę zwień-
czono stosunkowo niską trójosiową ścianką szczytową wykończoną gzym-
sami o płynnych liniach. W pasie fryzu umieszczono napis WYDZIAŁ 
POWIATOWY, zaś w środkowej płycinie szczytu datę: 1923. Projekt 
przewidywał też miejsce na herb powiatu. Materiały ikonograficzne nie 
potwierdzają jego wykonania.
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Dołem fasadę ramowały niewielkie przypory (nawiązujące do elemen-
tów architektury dworkowej), którymi także opatrzono wszystkie naroża 
budynku i występ partii klatki schodowej w elewacji północnej.

Wejście główne zaakcentowano drewnianymi, postsecesyjnymi drzwiami 
dwuskrzydłowymi z przeszklonym nadświetlem, podzielonym szprosami 
w formy geometryczne23. Dolne partie skrzydeł drzwi płycinowych ozdo-
biono snycerskimi rozetami. Górne wypełniono sekwencjami kolistych 
przeszkleń.

Nad oknami parteru zamocowano szyldy, odpowiadające prowadzonej 
wewnątrz działalności administracyjnej: po lewej – KASA OSZCZĘDNOŚCI, 
po prawej – HIPOTEKA. W późniejszych latach widniał tylko szyld po 
lewej, ale ze zmienioną nazwą – KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI.

Pozostałe elewacje gmachu z założenia przewidziane były jako pod-
porządkowane reprezentacyjnej elewacji frontowej, stosunkowo skromnie 
dekorowane, acz harmonijne.

Elewacje te nie posiadały gzymsu pośredniego. Zwieńczał je wydatny 
gzyms okapowy, ponad którym linię obwodzącej attyki przerywały proste, 
niewielkie ścianki szczytowe z oknami o kształcie wycinka koła, doświe-
tlającymi strych. Elewacja północna wyróżniała się wysuniętym po stronie 
wschodniej ryzalitem, obejmującym przestrzeń klatki schodowej. Wysokość 
ryzalitu była równa wypiętrzonej części środkowej budynku. W płaszczyźnie 
ryzalitu zakomponowano płycinę obejmującą trzypoziomowy i trójosiowy 
układ prostokątnych otworów okiennych, odpowiadających poziomowi 
parteru i poziomom podestów schodów. Ryzalit zwieńczono dwoma po-
ziomami gzymsów odpowiadających zarówno niższym częściom budynku, 
jak i wyższej, środkowej części. Zwieńczenie przepruto owalnym oknem.

Elewacja wschodnia zakomponowana została jako wynikowa zesta-
wienia układu niższej elewacji południowej i wyższych części środkowej 
i północnej. Skrajne partie pozbawione były pierwotnie otworów. Część 
środkowa posiadała w poziomie parteru trzy duże okna zwieńczone łukiem 
koszowym i jedno okno w osi środkowej na poziomie piętra, zwieńczone 
półkoliście. W poziomie poddasza widniało jedno niewielkie prostokątne 
okno. Elewacje utrzymane były w kolorystyce złamanej bieli.

Autorski projekt przewidywał oprócz formy bryły także układ funk-
cjonalny gmachu oraz zasady wystroju wnętrz. W związku z przekro-
czeniami planowanego wydatkowania spowodowanymi między innymi 
systematycznie rosnącymi cenami, i w konsekwencji dużymi trudnościami 
pozyskania dodatkowych funduszy, realizacja pełnego programu wystroju 
wnętrza przeciągała się. W efekcie część planowanego wystroju nie została 
w pełni zrealizowana, a część zmodyfikowano lub uproszczono.

23 Zachowało się niemal w oryginale.
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Dzisiejszy układ funkcjonalny różni się znacznie od pierwotnego progra-
mu. Poszczególne kondygnacje dostępne były z jedynej klatki schodowej, 
umiejscowionej w narożu północno-wschodnim. Układ wnętrza piwnic był 
trzytraktowy, z pomieszczeniami połączonymi amfiladowo, przykrytymi 
sklepieniami i płaskimi stropami żelbetowymi. Piwnice przeznaczono na 
magazyn hipoteki, archiwum, pomieszczenie sejfowe ze skarbcem (Sejmiku 
i Kasy Pożyczkowej), pomieszczenia magazynowe oraz skład węgla, gdyż 
budynek ogrzewany był przy pomocy pieców kaflowych. Kondygnacja 
piwnic doświetlona była po obwodzie siedmioma prostokątnymi otworami 
okiennymi w studzienkach.

Wejście do budynku było tylko jedno, od frontu (zachodu), w osi fa-
sady gmachu, i prowadziło poprzez obszerną sień do reprezentacyjnego 
westybulu na parterze, skąd dostępne były, połączone ze sobą amfiladowo, 
pozostałe pokoje tej kondygnacji. W pokojach mieściły się: Kasa Sejmiku, 
Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa i Hipoteka24. Na wyższe kondygnacje 
prowadziła klatka schodowa otwarta dużą arkadą zarówno do westybulu 
na parterze, jak i na piętrze oraz poddaszu.

Na piętrze z klatki schodowej przechodziło się przestronnym korytarzem 
prowadzącym w części południowej do trzech pokoi biurowych (Kancelaria 

24 Dzisiaj zwana notariatem.

Rok 1936. Fotografia zbiorowa przedstawicieli urzędników Starostwa na tle głównego 
wejścia do gmachu sejmikowego. Źródło: Zbiory Muzeum Regionalnego w Tomaszo-

wie Lubelskim
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Sejmiku, Referat Szkolny, Inspektorat Samorządowy), w części północnej do 
dwóch pokoi (Sala posiedzeń Wydziału Powiatowego i pokój Sekretarza) 
oraz w części centralnej, poprzez trzy dwuskrzydłowe drzwi, do wielkiej, 
o wysokości dwóch kondygnacji, reprezentacyjnej Sali posiedzeń Sejmiku. 
Z tej sali dwuskrzydłowe drzwi prowadziły na taras nad podcieniem, 
gdzie, jak notują przekazy, wychodzono w trakcie obrad na papierosa.

Podobnie jak na piętrze, również w poziomie poddasza z klatki 
schodowej przechodziło się wielką arkadą do przestronnego korytarza, 
doświetlonego jednym oknem. Jego ściana wewnętrzna (zachodnia) prze-
pruta była trzema otworami prowadzącymi na dekoracyjnie opracowane 
balkoniki – loże w reprezentacyjnej sali posiedzeń, skąd zainteresowani 
mogli przysłuchiwać się obradom Sejmiku. Pozostała część poddasza była 
strychem nieużytkowym. W budynku nie było przewidzianych sanita-
riatów. Potrzebujący musieli udawać się na zewnątrz gmachu do części 
gospodarczej, gdzie urządzone były latryny.

Wystrój wnętrz opracowano nie mniej prestiżowo, bogato i zarazem 
modnie jak dekoracje elewacji. Sień wejściowa mieściła schody prowadzące 
na nieco wyniesiony parter. Schody, po obu stronach, zamykały murki 
z siedziskami służącymi dla odpoczynku przybywającym. W osiach obu 
ścian południowej i północnej osadzone były sztukatorskie tonda. Nie 
udało się dotychczas ustalić, czy ich pola wypełniały płaskorzeźby, jak 
proponował autor projektu. Z sieni rozciągał się widok na westybul, gdzie 
wrażenie reprezentacyjności wnętrza uzyskano głównie poprzez prze-
stronność. Pośrodku widniały dwa ośmioboczne filary, które wraz z ich 
odpowiednikami przyściennymi wspierały siatkę sześciu pół sklepiennych. 
Filary i półfilary ozdobiono stosunkowo wysokimi bazami zwieńczonymi 
profilowanym gzymsem oraz profilowanymi głowicami. Gurty sklepien-
ne wykonano w formie łuku koszowego, który powtórzono w formach 
nadproży otworów okiennych. Spływy lunet i pół sklepiennych, zarówno 
w sieni, jak i w westybulu, wsparto na płaskich wspornikach ozdobionych 
stylizowanymi palmetami.

Charakterystycznym dla tego obiektu materiałem wykończeniowym  
było zastosowanie w pomieszczeniach ogólnie dostępnych – sieni, westy-
bulu i klatce schodowej, okładzin z modnego wówczas lastrika płukanego. 
Do produkcji lastrika użyto drobnego, ujednoliconego kruszywa z jasnego 
kamienia. Okładziną lastrikową wykończono siedziska w sieni i przede 
wszystkim okładziny ścian (brudniki wysokości około 30 cm oraz „bo-
azerie” wysokości około 90 i 150 cm), a także ścianki baz filarów, stopnie 
i podesty klatki schodowej. Na tych ostatnich lastriko ułożono w sposób 
przemyślany i bardziej ozdobny, stosując zmianę faktury i nieznaczne zróż-
nicowanie powierzchni, co dało efekt ozdobnego bieżnika podkreślającego 
ciąg biegów. Wzdłuż biegu schodów zamocowano ozdobną, kutą balustradę.
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Ściany sieni i westybulu na parterze, powyżej okładzin, pociągnięte były 
farbą w kolorze popielatym. Filary utrzymano w kolorystyce złamanej bieli.

Posadzkę korytarza – holu przed salą obrad na piętrze, wykonano, 
także zgodnie z ówczesną modą, z drobnych płytek terakotowo-cemen-
towych barwionych w masie na kolory biały, czarny i ciemnobeżowy. 
Ozdobą wnętrz była stolarka drzwiowa. Otwory drzwiowe, bez względu 
na grubość przejścia, opierzone zostały uszakowymi opaskami i zaopa-
trzone w skrzydła drzwiowe z ozdobnymi płycinami, listwą przymykową 
i z równie ozdobnymi szyldami klamek. Drzwi malowane były na kolor 
biało-kremowy.

Najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie na piętrze stanowiła wiel-
ka sala obrad sejmikowych. Ozdobiona była dekoracją architektoniczną 
i sztukatorską. Do pierwszej grupy zaliczyć trzeba pilastry przyścienne 
zwieńczone stylizowanymi głowicami jońskimi, dźwigające rozbudowany 
profilowany gzyms z dolną partią o formie stylizowanych ciągów astragalu. 
Gzyms obwodził płaski strop. Bardziej ozdobnie potraktowane zostały ściany 
wzdłużne (wschodnia i zachodnia), rozczłonkowane pomiędzy pilastrami 
trzema arkadami obwiedzionymi profilowaną opaską. W ścianie zachod-
niej (od frontu) przestrzenie arkad wypełnione były otworami okiennymi 

Rok 1935 lub 1936. Fotografia zbiorowa przedstawicieli urzędników Starostwa i Wydziału 
powiatowego Sejmiku Tomaszowskiego na tle ściany północnej sali posiedzeń sejmi-
kowych na piętrze. Źródło: Zbiory Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim
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w dwóch poziomach – prostokątnymi i o formie wycinka koła. W ścianie 
wschodniej (od strony korytarza) w podłuczu arkad umieszczono trzy 
balkoniki – loże, otwarte na poddasze25, z płytą podpartą połową kielicha 
stylizowanego kwiatu zwieńczonego dołem formą szyszki. Płytę okalała 
ozdobna tralkowa balustrada. Dołem w każdej arkadzie umieszczone były 
drzwi dwuskrzydłowe.

Dodatkowy otwór drzwiowy w ścianie północnej zaakcentowano 
w sposób szczególny. Nadproże ozdobione zostało stylizowaną wicią ro-
ślinną, ponad którą, w formie sztukaterii, rozpościerał się symbol polsko-
ści – biały orzeł w koronie. W projekcie autorskim architekt naszkicował 
dekorację w postaci herbu z orłem, podtrzymywanym przez apoteozy cnót. 
Zapewne został jednak zrealizowany w skromniejszej wersji, zachowanej  
do dziś.

Ściany pomalowane były w układzie ramowym z użyciem barw ciemnej 
czerwieni, jej odcieni i beżu. Pilastry pokryte były wymalowaniami patrono-
wymi, co ukazuje fotografia z 1936 r. Podłoga była drewniana, parkietowa.

Niemal całą płaską przestrzeń ściany południowej (przeciwległej do 
ściany z emblematem orła) zajmuje dziś polichromia przedstawiająca 
mapę powiatu tomaszowskiego. Brakuje, jak dotychczas, przyczynków 
źródłowych do nakreślenia jej historii.

Jak możemy się przekonać osobiście, znaczna część wystroju wnętrz 
zachowała się do naszych czasów w oryginale lub w formie pozwalającej 
na odtworzenie pierwowzoru.

Już w fazie realizacji i trwania prac wykończeniowych prowadzono 
działalność publiczną w gmachu sejmikowym. Budynek użytkowany był 
przede wszystkim przez władze Sejmiku do prowadzenia swej działalności, 
w tym do organizacji obrad sejmikowych. Obsługiwano też w poszcze-
gólnych działach pojedynczych petentów. Był także miejscem większych 
zjazdów i imprez społecznych. Przykładowo 30 września 1926 r. odbył 
się tu z inicjatywy Wydziału Powiatowego zjazd delegatów straży pożar-
nych z powiatu tomaszowskiego, na którym utworzono ich związek. Jego 
siedziba również znalazła miejsce w gmachu Sejmiku. Kontynuowano tu 
kolejne zjazdy OSP.

KOLEJNE LOSY GMACHU SEJMIKOWEGO

Od przełomu lat 30. i 40. XX w. systematycznie zmieniało się obli-
cze miasta, a w szczególności interesującej nas zabudowy wzdłuż ulicy 
Lwowskiej.

25 Dziś zaślepione.
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Po obu stronach posesji sejmikowej pojawiła się nowa zabudowa. Po 
lewej (północnej) stronie miejscowy lekarz Stefan Cybulski wybudował 
willę na własne potrzeby mieszkalne26, zaś po prawej (południowej) stronie 
wzniesiono siedzibę Związku Ziemian27. Zmieniało się też oblicze miasta 
w innych prestiżowych miejscach. Oddano do użytkowania gmach gim-
nazjum i m.in. wybudowano nowe hale targowe z arkadami i wysokimi 
dachami krakowskimi oraz remizę strażacką dla Straży Ogniowej z wieżą 
z zegarem. W okolicy pojawiały się też niewielkie, lecz oryginalne wille 
prywatne.

Wszystkie te obiekty zaprojektowano w duchu architektury wypra-
cowanej przez Kazimierza Prokulskiego dla potrzeb projektu gmachu 
Sejmiku tomaszowskiego. Reprezentowała ona ideę eklektycznej kompo-
zycji elewacji, scalającej klasycyzującą bryłę z dekoracją czerpiącą motywy 
z modnych w owym czasie nurtów: 1) postsecesyjnego (motywy roślinne, 
wazony z owocami, płynne linie stosowane w sztukateriach, w stolarce 
i w balustradach, czy też łączenie na elewacjach otworów o różnych for-
mach; 2) sięgającego do rodzimych tradycji budowlanych, jak chociażby 
przejęte z motywów dworkowych tarasy wsparte na filarach i kolumnach, 
przypory narożne, gazony, wysokie dachy nawiązujące do formy dachu 

26 Willa zwana „Cybulówką” obecnie jest siedzibą terenowego Sanepidu.
27 Obecnie siedziba Sądu Rejonowego.

Siedziba Sejmiku Powiatowego, lata 30. XX w. Źródło: Zbiory Muzeum Regionalnego 
w Tomaszowie Lubelskim
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polskiego; 3) historyzującego (wyniosłe attyki, wypiętrzone gzymsy, pila-
stry z głowicami, gzymsowe zwieńczenia kominów, ażurowe balustrady); 
4) modernistycznego (m.in. dekoracyjne posadzki i boazerie lastrikowe lub 
z małych różnobarwnych płytek terakotowo-cementowych, dekoracyjne 
opracowanie stropów żelbetowych); 5) patriotycznego (motywy nawiązu-
jące do szeroko pojętego patriotyzmu, jak przykładowo emblemat z orłem 
czy polichromia mapy powiatu w dawnej sali sejmikowej). Przesłanki 
wskazują, że w wielu tomaszowskich realizacjach architekt Sejmiku miał 
swój bezpośredni udział.

W roku 1927 ukończono budowę elektrowni. Zainstalowano w mieście 
elektryczne oświetlenie ulic. W gmachu sejmikowym możliwe było wówczas 
zainstalowanie dużego żyrandola w sali obrad na piętrze i pozostałego 
oświetlenia28.

Zajęto się też uporządkowaniem otoczenia posesji sejmikowej. Pomogła 
w tym inicjatywa miejska z roku 1931, którą było wybrukowanie wzdłuż 
ulicy Lwowskiej trotuarów i posadzenie szpalerów drzew. Posesja od-
grodzona została od strony ulicy szeregiem niskich, ozdobnych słupków 
połączonych ze sobą ozdobnymi, kutymi łańcuchami. Od strony północnej 
i południowej ogrodzenie stanowiły niskie sztachety lub żywopłot. Z uli-
cy Lwowskiej do wejścia prowadził wybrukowany chodnik, po bokach 
którego zalegały trawniki.

Wtargnięcie wojsk hitlerowskich we wrześniu 1939 r. przerwało 
urbanistyczno-społeczny proces zmiany oblicza miasta. W okresie wojny 
gmachy użyteczności publicznej zajęte zostały przez okupanta. Budynki 
przystosowywano do wojennych potrzeb. Likwidowano w nich wszelkie 
cechy nawiązujące do tradycji polskiej, dekoracje upraszczano. Tak stało się 
i z gmachem sejmikowym. Na jego fasadzie pojawiła się flaga z hitlerowską 
swastyką. W początkowym okresie budynek pozostał w swej dotychczaso-
wej szacie. Wkrótce jednak ówcześni rezydenci rozebrali ozdobne attyki, 
pozostawiając tylko ścianki szczytowe w elewacjach bocznych. Miejsca po 
rozebranych murach attyki przysłonięto pasami blachy. Zniknęły też z fa-
sady dekoracje sztukatorskie i uproszczono gzyms wieńczący. Ówcześni 
rezydenci pozostawili jednak taras z podcieniem. Rozebrali frontowe 
ogrodzenie, zapewne dla powiększenia przestrzeni placu i pozyskania 
metalowego złomu. Najprawdopodobniej zniknął z sali sejmikowej na pię-
trze emblemat godła polskiego29. Okupanci opuścili miasto w lipcu 1944 r.

Czasy powojenne nie sprzyjały odbudowie zdewastowanych budynków 
reprezentacyjnej dzielnicy miasta. Brakowało materiałów i rąk do pracy, 

28 W 1996 r. z powodu zarwania się zawieszenia żyrandol został usunięty i w jego miejsce 
osadzono 10 sztuk nowo zakupionych żyrandoli, które służą do dziś. 

29 Nie odnaleziono co do tego przekazu, ale wydaje się mało prawdopodobne, by okupanci 
taki symbol pozostawili. Być może został przerobiony na inny emblemat.
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potrzebnych przede wszystkim do odbudowy siedzib mieszkalnych i nie-
zbędnej infrastruktury. Życie miasta toczyło się powoli, konsekwentnie, ale 
już bez poprzedniej dynamiki. Stosunkowo szybko zaczęły funkcjonować 
niektóre urzędy publiczne, m.in. w budynkach Sejmiku i w sąsiednim 
Urzędzie Ziemskim.

Na zachowanych fotografiach z sierpnia 1944 r. budynek sejmikowy 
widnieje jeszcze z tarasem, na którym przedstawiciele Armii Czerwonej 
wygłaszają przemówienie do zebranych mieszkańców. Wiec dotyczył 
wyboru delegatów do Prezydium tworzonej wówczas Rady Narodowej, 
na siedzibę której wybrano właśnie ten gmach.

Od roku 1950 budynek przejął w użytkowanie Narodowy Bank Polski. 
Przeprowadzono wówczas znamienny w skutkach remont adaptacyjny. 
Zmienił on na niekorzyść oblicze dawnego gmachu sejmikowego, zarówno 
na zewnątrz, jak i w jego wnętrzu. Tłumacząc się poprawą dostępu do 
banku, wyburzono taras z podcieniem i wprowadzono w jego miejsce bez-
stylowy niewielki balkon płytowy. Elewacje pomalowano na kolor zimnej 
zieleni. W oknach parteru pojawiły się proste kraty. Zmieniono pokrycie 
dachu z dachówki ceramicznej na blachę ocynkowaną. Rozbudowano skar-
biec w piwnicy i dostosowano pomieszczenia tej kondygnacji do funkcji, 
jak to określano, „specjalnych”. W okresie lat 1948–1955 przebudowano 

Okres okupacji hitlerowskiej. Teren przed gmachem sejmikowym. Źródło: Zbiory 
Krzysztofa Rębisza – fotografa tomaszowskiego
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westybul na parterze na salę operacyjną banku. Kilkakrotnie dostosowy-
wano układ funkcjonalny i komunikacyjny wnętrza do nowych potrzeb. 
Wytyczono pomieszczenia pod węzły sanitarne. Zamurowano przejścia na 
balkony sali sejmikowej na piętrze, którą użytkowano od tego czasu jako 
salę konferencyjną. Korytarz na kondygnacji poddasza zaadaptowano na 
trzy pokoje biurowe, wybijając dodatkowe dwa otwory okienne.

Kolejne lata nie przyniosły już tak znacznej skali zubożenia gmachu. 
Wykonano nowe tynki na elewacjach, skrywając przy tym „blizny” po 
uprzednich destrukcjach dekoracji.

W latach 70. XX w. włodarze miasta podejmowali próby, by choć części 
pomieszczeń przywrócić poprzednią rangę. W roku 1975 do pomieszczeń 
powyżej kondygnacji parteru wprowadzono Muzeum Ziemi Tomaszowskiej, 
powstałe z inicjatywy i na bazie zbiorów dyrektora szpitala powiatowego 
w Tomaszowie Lubelskim, uznanego regionalisty, dr. Janusza Petera30. 
Przed tą datą przeprowadzono zabiegi estetyzacji wnętrza sali sejmikowej. 
Wykonano nową płycinową boazerię drewnianą ścian. Miejscowy artysta 
plastyk Roman Mucha odnowił polichromowaną mapę powiatu oraz 
sztukaterie we wnętrzu sali, w tym wykonał koronę nad orłem polskim 

30 Pierwotnie muzeum umiejscowione było w jednym z budynków Szpitala Miejskiego. 

Sierpień 1944 r. Wiec z okazji wyboru delegatów do Powiatowej Rady Narodowej. 
Źródło: Zbiory Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim
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w dekoracji sztukateryjnej nad otworem drzwiowym. Muzeum31 opuści-
ło gmach sejmikowy w 1984 r. Do dziś zachowały się jego pozostałości: 
w sali sejmikowej piękny zabytkowy piec kaflowy, a na zapleczu budynku 
kamienna tablica muzealna32 i figura o dobrych cechach socrealistycznych 
przedstawiająca kobietę tulącą dziecko.

Do opuszczonych po Muzeum pomieszczeń, po przeprowadzeniu 
remontu przystosowawczego, wprowadził się tomaszowski Urząd Stanu 
Cywilnego. Wykonano wówczas dodatkowe wejście do budynku od strony 
północnej, prowadzące wprost do klatki schodowej. Zniekształcono przy 
tym przebieg schodów wokół podestu na parterze. W wielkiej sali na 
piętrze przeznaczonej na salę ślubów przeprowadzono remont estetyczny. 
Na szczęście oprócz pomalowania ścian nie naruszono dotychczasowego 
wystroju.

W roku 1979 budynki Sejmiku Powiatowego, Związku Ziemian 
i „Cybulówka” wraz z parcelami i istniejącą zielenią wpisane zostały 
jako jeden kompleks do rejestru zabytków województwa lubelskiego. 

31 Obecna nazwa: Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.
32 Wyryty napis na tablicy brzmi: „Muzeum Ziemi Tomaszowskiej adaptowane ze składek 

SFOS w roku 1964”.

Gmach sejmikowy w II połowie XX w. Źródło: Zbiory Janusza Brodowskiego
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Wykorzystywane były dalej na cele użyteczności publicznej, ale o profilach 
zgoła odmiennych od pierwotnych, co wycisnęło na nich piętno dalszego 
uproszczenia i zniekształceń.

W gmachu sejmikowym od stycznia 1989 r. pomieszczenia po 
Narodowym Banku Polskim przejęła kolejna instytucja bankowa – NBP 
Bank Depozytowo-Kredytowy. Pozostawał on w budynku sejmikowym do 
końca grudnia 2008 r. Przeprowadzono w tym czasie we wnętrzu budynku 
i w jego otoczeniu kolejne modernizacje. Spełniały one wymogi ówczesnego 
użytkownika, ale prowadziły do dalszego zniekształcenia wnętrza, jak to 
zwykle ma miejsce, gdy bieżący sposób użytkowania pomieszczeń odbiega 
znacznie od pierwotnie zaplanowanego.

Obecnie w budynku mieści się część administracji Urzędu Miasta 
Tomaszów Lubelski, w tym Urząd Stanu Cywilnego. W ostatnim czasie 
władze miasta, wychodząc naprzeciw postulatom mieszkańców i regiona-
listów, przedsięwzięły działania zmierzające do podjęcia próby przywró-
cenia ogołoconemu w okresie okupacji hitlerowskiej i na przestrzeni lat 
XX wieku gmachowi sejmikowemu utraconego piękna i niepowtarzalnego 
splendoru. Największe wyzwanie, z jakim trzeba się zmierzyć, to przywró-
cenie specyficznej i bogatej formy bryły oraz dekoracji elewacji i wnętrz, 
które nadały gmachowi niepowtarzalny wygląd wyróżniający go nie tylko 
spośród architektury miasta, ale też i regionu.

Należy mieć nadzieję, iż przedsięwzięcie się powiedzie, a gmach Sejmiku 
stanie się ponownie wizytówką miasta i będzie cieszył oczy zarówno 
mieszkańców, jak i turystów.



Budynek Sejmiku Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

111

Rocznik Tomaszowski 7

ANEKS I

Kazimierz Jan Prokulski (5 lutego 1880 – 
14 kwietnia 1952). Urodzony w Parszowie koło 
Skarżyska Kamiennej, radomski architekt określany 
mianem „budowniczego Radomia”, wojskowy 
w randze pułkownika, laureat licznych nagród 
w konkursach architektonicznych. Studia ukoń-
czył w Odessie, gdzie uzyskał dyplom inżyniera 
architekta. Podczas I wojny światowej służył 
w Korpusie Polskim na Wschodzie. Po jego roz-
wiązaniu zamieszkał w Radomiu.

Pierwszym dziełem Prokulskiego, po przepro-
wadzce z rodzinnego Parszowa do Radomia, był 
projekt sygnowany datą 1918 (niezrealizowany) 
przebudowy cerkwi przy placu Konstytucji 3 Maja 
w Radomiu na kościół garnizonowy. W regionie radomskim zaprojektował 
44 kościoły, z czego wybudowano 40.

Na jego koncie jest wiele obiektów przeznaczonych dla samego Radomia, 
m.in. Łaźnia miejska (przebudowana w stylu modernistycznym z rogatki 
miejskiej), Zakłady Metalowe, Mauzoleum Czachowskiego przy kościele 
OO. Bernardynów, Kamienica Wrońskiego na placu Konstytucji 3 Maja. 
W latach 30. XX w. opracował projekty tanich domów jednorodzinnych 
dla mieszkańców.

Był także autorem projektów realizowanych poza Radomiem: budynku 
mieszkalnego w Warszawie, kościołów w Klwowie, Opocznie, Garbatce, 
Dębnie, Parszowie.

Na terenie Tomaszowa Lubelskiego udokumentowane są realizacje 
wg jego projektów: siedziby Sejmiku Powiatowego, dokończenia budowy 
Gimnazjum (pierwotnie wg projektu Witolda Minkiewicza).

Był prekursorem „wielkiej płyty” w budownictwie, właścicielem dwóch 
patentów w tej dziedzinie. Z dużą swobodą operował zarówno warsztatem 
zaczerpniętym z wzorców architektury klasycyzującej i historyzującej o ro-
dowodzie narodowym – polskim, jak i modernistycznej, z wykorzystaniem 
elementów postsecesyjnej dekoracji.

Aneks opracowano na podstawie: Kazimierz Prokulski, [w:] Encyklopedia Radomia, Radom 
2009, s. 201; J. Peter, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, s. 44; A. Sawicki, 
W hołdzie zasłużonym. Inż. arch. Kazimierz Jan Prokulski 1880–1952, „Wczoraj i Dziś Radomia” 
2003, nr 2 (18), s. 39–42 oraz informacji uzyskanych od pracowników „Resursy Obywatelskiej” 
w Radomiu, gdzie w 2012 r. odbył się multimedialny wieczór wspomnień – „Kazimierz  
Prokulski. Architekt Radomia”.

Kazimierz Jan Prokulski
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ANEKS II

Relacja z uroczystości i treść dokumentu erekcyjnego wmurowania 
kamienia węgielnego w fundamenty gmachu sejmikowego podczas uro-
czystości 6 września 1922 r.

Źródło: „Ziemia Tomaszowska”, R. I, nr 10, s. 5.
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ABSTRACT

Urszula Fidecka

THE BUILDING OF THE POVIAT/DISTRICT/GOVERNMENT ASSEMBLY 
IN TOMASZÓW LUBELSKI

The building of the Poviat/District/Government Assembly, commonly known as Toma-
szów Assembly, together with architectural design and scheme of both the façade and the 
interior, was realized based upon the original concept of Kazimierz Prokulski between the 
years 1922–1926. The design took into consideration the adaptation of the existing walls of an 
earlier building. In subsequent years, the functional layout and interior design and furnishing 
was gradually completed. The final outcome slightly differed from the architect’s idea due to 



114

U. Fidecka Rocznik Tomaszowski 7

limited financial resources and investor’s suggestions, however, these minor alterations did 
not distort the original, innovative and well-thought design. The period of German occupa-
tion brought on the formal depletion, whereas esthetic and functional impoverishment was 
eventuated by the post-war time when the building was stripped of characteristic decorative 
elements, however, it still preserves the original shape, originally-shaped roof as well as most 
of interior decorations.

Not only do the iconographic materials that have been collected lately but also scientific 
research and present technical advancement make it all possible to restore specific and richly 
decorated façade and the interior, which had the building look so unique, thus distinguishing 
it in the region.

Key words: Tomaszów Lubelski, the poviat/county/of Tomaszow, Poviat/District/Go-
vernment Assembly, the building of the Poviat Government Assembly, architect Kazimierz 
Prokulski, interwar period, local specific characteristics of national style
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Tomasz Róg
Cieszanów

MAJĄTEK LUBYCZA KRÓLEWSKA  
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

W artykule przedstawione są dzieje majątku Lubycza Królewska w dwudziestoleciu mię-
dzywojennym, należał on wówczas do dr. Marcina Horowitza. Omówione są poszczególne 
folwarki wchodzące w jego skład i ich specjalizacja. Ukazuje się w nim również stopniowy 
upadek majątku, spowodowany rosnącymi kosztami spłaty dużych kredytów zaciągniętych 
przez tegoż właściciela na odbudowę posiadłości po zniszczeniach wojennych i na planowane 
inwestycje.

Słowa kluczowe: Marcin Horowitz, majątek Lubycza Królewska, Dęby, Łazowa, Werłoka, 
strajki robotnicze, Druga Rzeczpospolita

Majątek Lubycza Królewska w okresie dwudziestolecia międzywojen-
nego nie doczekał się, jak dotąd, szerszego opracowania1. Poniższy artykuł 
jest pierwszą próbą usystematyzowania wiedzy o wspomnianej posiadło-
ści ziemskiej w międzywojniu. Właścicielem majątku Lubycza Królewska 
w omawianym okresie był zasymilowany Żyd dr Marcin Horowitz, który 
nabył go 7 stycznia 1911 r. od Maksymiliana Parnasa. W roku 1912 po-
szerzył go o dwie działki rolne w gminie Werchrata, kupione od Mikołaja 
Typy. Ostatnimi nabytkami Horowitza były nieruchomości leżące w gminie 
Lubycza Kameralna, kupione w 1920 i 1927 r.2.

1 Krótkie informacje na ten temat podał m.in. Mariusz K o p e r w artykule Zapomniane 
sztetl – Lubycza Królewska. Śladami nieistniejącego miasteczka, [w:] Żydzi w Zamościu i na Zamojsz-
czyźnie. Historia – kultura – literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S. J. Żurek, Lublin 
2012, s. 237. Ten sam autor w pracy Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska zawarł cenne 
informacje dotyczące pochodzenia nazw geograficznych (m.in. miejscowości: Dęby, Łazowa, 
Lubycza Królewska, Werłoka). Zob. tenże, Nazwy geograficzne gminy Lubycza Królewska. Słownik 
historyczno-onomastyczny, Lubycza Królewska 2014, s. 47–50, 74, 77–91, 170 (dalej: M. K o p e r, 
Nazwy geograficzne gminy…). O majątku Lubycza Królewska pisali również pokrótce Zdzisław 
P i z u n i Ryszard G a w r y ś w artykule Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Królewska 
(1787–1939), „Rocznik Tomaszowski” 2017, 6, s. 36–39.

2 Maksymilian Parnas kupił 14 marca 1901 r. większą część majątku Lubycza Królewska 
od Hermana Kämpffego. Zob. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we 
Lwowie (dalej: CPAHU), fond 282, op. 1, spr. 512, s. 4–5, 13–29.
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Majątek Lubycza Królewska, przynależny administracyjnie do powiatu 
Rawa Ruska w województwie lwowskim, w międzywojniu składał się 
z folwarków: Dęby, Łazowa i Werłoka, znajdujących się na terenie gmin 
Lubycza Kameralna i Lubycza-Kniazie. W jego skład wchodziły również 
secesyjny pałac wraz z parkiem w Lubyczy Królewskiej oraz las położony 
na terenie gminy Werchrata. Według danych z 1935 r. majątek liczył łącznie 
ponad 656 ha użytków rolnych i 330 ha lasów (z czego 228 ha znajdowało 
się w gminie Werchrata)3. Dla porównania – pobliski majątek Bełżec, nale-
żący w omawianym okresie do Ireny Moraczewskiej-Trzecieskiej, zajmował 
powierzchnię 1096 ha, w tym m.in.: 320 ha gruntów ornych, 607 ha lasów, 
17 ha łąk, 21 ha pastwisk, prawie 6 ha sadów4. Majątek Wierzbica, stano-
wiący własność Stefana Romera, liczył 1250 ha (887 ha lasów, 40 ha stawów 
rybnych oraz łącznie 323 ha użytków rolnych, łąk i sadów)5. Z kolei majątek 
Siedliska, którego właścicielem był Paweł Fryderyk ks. Sapieha, obejmował 
m.in. 3336 ha lasów i gospodarstwo rybne o powierzchni ponad 115 ha6.

Największym i najbardziej rozwiniętym gospodarczo folwarkiem ma-
jątku Lubycza Królewska był folwark Dęby, którego zabudowania leżały 
na południe od Lubyczy-Kniazie, przy wsi Dęby. Obejmował on obszar 
448,9 ha, w tym m.in.: 331,5 ha gruntów ornych, 7,6 ha łąk, 20,1 ha sadów, 
77,7 ha lasów, 7 ha stawów. Uprawiano w nim: pszenicę, żyto, koniczynę 
i lucernę. W rozległym sadzie rosły: jabłonie, grusze, czereśnie, wiśnie 
(łącznie ponad 1350 drzew owocowych). W pobliżu były plantacje porze-
czek i agrestu, a także pięć poletek truskawek (zbiory sięgające tony). Na 
3 ha uprawiano szparagi (zbiory około 1,5 tony). W pięknie urządzonej 
oranżerii z oszklonym dachem znajdowała się m.in. szkółka róż piennych 
(sztamowych). W 12 stawach prowadzono hodowlę karpia. Według danych 
z 1935 r. inwentarz żywy liczył: 65 koni (w tym ogier pełnej krwi angiel-
skiej), 26 źrebaków, 2 ogiery (tzw. stadniki), 43 krowy, 22 jałówki, 12 cieląt7.

Na terenie folwarku znajdowała się nieczynna gorzelnia z magazy-
nem spirytusu. Była też kompletnie wyposażona fabryka konserw (wraz 
z wytwórnią puszek blaszanych), nosząca wg rejestru handlowego nazwę: 
Pierwsza Krajowa Parowa Fabryka Konserw z Jarzyn i Owoców w Lubyczy 
Królewskiej, którą właściciel wydzierżawił. Młyn wodny turbinowy, 
zaopatrzony w dodatkową szynę parową i silnik benzynowy, w tym 
okresie był nieczynny. Folwark posiadał sprawną murowaną elektrownię 

 3 W oficjalnym obiegu dla miejscowości Dęby bardzo często używana była nazwa Deby, 
pochodząca od jej ukraińskiego zapisu. CPAHU, fond 282, op. 1, spr. 511, s. 7–8; M. K o p e r, 
Nazwy geograficzne gminy…, s. 47–49.

 4 Rolnik 1867–1937, Lwów 1938, s. 106.
 5 Tamże, s. 107.
 6 Tamże, s. 108.
 7 CPAHU, fond 282, op. 1, spr. 561, s. 9–10, 13–14; tamże, fond 282, op. 1, spr. 511, s. 3, 12.
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wodną, która zasilała w energię m.in. 2 budynki po byłej fabryce pudełek 
i patyczków do zapałek (tzw. drutu drzewnego do zapałek). Pozostałymi 
budynkami w folwarku Dęby były: 3 domy mieszkalne, 3 czworaki dla 
służby i ich rodzin, ekonomówka, wozownia, kuźnia, 2 gajówki i liczne 
budynki gospodarskie8.

Folwark Łazowa miał charakter typowo rolniczy; zajmował obszar 
o łącznej powierzchni 143,9 ha, z czego 122 ha stanowiły grunty orne, 
17,2 ha – lasy, a 0,6 ha – pastwiska. Uprawiano w nim głównie żyto 
i koniczynę. Jego zabudowania znajdowały się na północny zachód od 
Lubyczy-Kniazie, w pobliżu miejscowości Majdan9.

Folwark Werłoka, określany mianem częściowo uprzemysłowionego, 
obejmował 222,5 ha ziemi (z czego 202,9 ha zajmowały pola uprawne, 
1,8 ha – pastwiska, 10,5 ha – lasy, a 4,4 ha – ogród owocowo-warzywny). 
Na gruntach ornych siano przede wszystkim pszenicę i żyto10. Jeżeli chodzi 
o budynki folwarczne, to leżały one na południowy zachód od wsi Dęby, 
w pobliżu miejscowości Wereszyca. Na terenie folwarku znajdowały się 
m.in: czynna gorzelnia, dom mieszkalny i budynki gospodarskie (chlewy, 
szopy, obora, stodoła ze spichlerzem)11.

W roku 1934 w majątku Lubycza Królewska pracowały 33 osoby służby 
folwarcznej. Byli to: administrator dr Józef Thom, ekonom Herman Gross, 
ekonom – magazynier Szymon Kopper, gorzelnik Jakub Halberstern, do-
zorcy: Iwan Roj, Srul Lisliper, Jakub Wagner i Józef Wagner, kowal Józef 
Targosz, stelmach Jan Starzak, służący Łukasz Hrycyna, stangret Antoni 
Targosz, maszynista Semko Hańczaruk, stróż Józef Dziadowejko, polowy 
Stefan Wowk, gajowi: Iwan Dacyna, Andrzej Stul i Ołeksa Nowak, pastu-
chy: Michał Uwerko i Antoni Niedurzak oraz fornale: Iwan Melnik, Michał 
Chowaniec, Michał Hałycz, Jan Bilecki, Kiljan Richtscheit, Mikołaj Kmach, 
Ołeksa Gera, Michał Hanczaruk, Dmytro Tereszko, Makar Kudlak, Józef 
Czuba, Kazimierz Jurkiewicz. Emerytowanymi pracownikami byli Jędrzej 
Garski i Paweł Macełko12.

Co najmniej od końca lat 20. XX w. M. Horowitz zaczął mieć poważ-
ne problemy finansowe. Z pewnością wpływ na to miały stale rosnące 
koszty spłaty dużych kredytów, zaciągniętych na odbudowę zniszczonego 

 8 CPAHU, fond 282, op. 1, spr. 561, s. 13–14; tamże, fond 282, op. 1, spr. 511, s. 2–4; 
„Gazeta Lwowska”, 20 XII 1929, nr 293, s. 8.

 9 CPAHU, fond 282, op. 1, spr. 561, s. 1–2, 6.
10 Tamże, s. 24–29.
11 CPAHU, fond 282, op. 1, spr. 511, s. 5–6.
12 Pisownia nazwisk zgodna z oryginałem. Tamże, s. 1. Informację, że w majątku Lubycza 

Królewska kowalem był Józef Targosz (ściślej: w folwarku Dęby), a stangretem Antoni Targosz 
potwierdziła we wspomnieniach Maria Anklewicz z d. Targosz. M. A n k l e w i c z, Przed woj-
ną w Lubyczy wszyscy żyli w zgodzie, [w:] Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. 
M. Koper, Lublin–Lubycza Królewska 2017, s. 395–398.
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podczas I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej majątku oraz na 
rozpoczęcie nowych inwestycji. Dr Abraham Landes stwierdził: 

[...] potomek magnackiej i arystokratycznej żydowskiej rodziny, w bardzo krótkim czasie, 
lekkomyślnem zaciąganiem długów na rozrzutną gospodarkę, budowę luksusowego pałacu 
i zabudowań gospodarczych zaciągnął długi na blisko – 250 000 dolarów13.

11 grudnia 1929 r. w Sądzie Grodzkim we Lwowie otwarto postępowa-
nie ugodowe do majątku dr. Marcina Horowitza. Wierzyciele mieli czas na 
zgłoszenie wierzytelności do 20 stycznia 1930 r.14. Gdy do ugody nie doszło, 
zarząd nad masą konkursową majątku Horowitza otrzymał w niejasnych 
okolicznościach prawnik i ówczesny senator z ramienia Bezpartyjnego 
Bloku Współpracy z Rządem dr Henryk Loewenherz. Z tego tytułu za 
okres niespełna 20 miesięcy osiągnął on niewspółmiernie wysokie korzyści 
finansowe, a wierzyciele nie otrzymali zwrotu żadnych należności15.

Na terenie majątku Lubycza Królewska dochodziło również do nie-
pokojów społecznych. W maju 1928 r. w folwarku Dęby wybuchł strajk 
robotników rolnych. Właściciel co roku przyjmował robotników sezonowych 
do prac polowych na czas od maja do października. Tego roku przyjął 40 
chłopów, głównie z miejscowości Dęby, za wynagrodzeniem miesięcznym 
75 kg żyta i 25 kg pszenicy oraz 10 zł w gotówce; dla każdego robotnika 
wydzielano także pastwisko dla krów. Jednak 8 maja zarządca folwarku 
Zygmunt Hüttner oświadczył, że zboże będzie wydawane na koniec okre-
su zatrudnienia, a pastwiska może wyznaczyć dopiero na ścierniskach. 
Robotnicy ogłosili strajk, który trwał do 22 maja. Dzięki pertraktacjom, 
w których uczestniczył starosta rawsko-ruski, strajk został przerwany. 
Horowitz zobowiązał się płacić co miesiąc ustaloną ilość zboża i 19 zł 
w gotówce16.

W połowie lipca 1928 r. właściciel majątku Lubycza Królewska sprowa-
dził do folwarku Dęby 67 robotników sezonowych z okolic Stanisławowa. 
Ponieważ zgodzili się pracować na mniej korzystnych warunkach niż 
miejscowi chłopi, postanowił ich zostawić po zakończeniu żniw na wy-
kopki ziemniaków. Z tego powodu na początku sierpnia wymówił pracę 
z dniem 25 sierpnia 27 miejscowym robotnikom, pozostawiając jedynie 13.  
10 sierpnia ogłosili oni strajk. Strajkujący przeszkadzali w pracy spro-
wadzonym robotnikom i grozili im. Zdarzały się też wypadki pobić. Po 
interwencji starosty Horowitz obiecał, że przyjmie ponownie wg potrzeb 

13 A. L a n d e s, O postępowaniu upadłościowem właściciela majętności Lubycza Królewska, 
„Chwila”, 22 VIII 1930, nr 4098, s. 7.

14 „Gazeta Lwowska”, 20 XII 1929, nr 293, s. 8.
15 Senator BB dr Henryk Loewenherz jako zarządca masy konkursowej, „Naprzód” (Organ 

Polskiej Partji Socjalistycznej), 2 X 1932, nr 225, s. 6.
16 Derżawnyj Archiw Lwiwśkoji Obłasti (dalej: DALO), fond 121, op. 3, spr. 233, s. 3, 9.
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część zwolnionych pracowników. Umowy tej nie dotrzymał i 19 września 
sprowadził do kopania ziemniaków 11 robotników z powiatu jarosławskie-
go, mając zamiar zatrudnić dalszych 50 z tego powiatu (w międzyczasie 
wyjechali bowiem pracownicy z okolic Stanisławowa). 20 września nowo 
zatrudnieni robotnicy zostali siłą spędzeni z pola przez grupę około 150 
mieszkańców Dębów (głównie kobiet). Sytuacja powtórzyła się następnego 
dnia, przy czym doszło do starć między pracującymi a strajkującymi. Kilku 
robotników obrzuconych kamieniami odniosło lekkie rany17.

Strajkiem kierował komitet, w którego skład weszli członkowie ukra-
ińskiej komunizującej partii chłopskiej Sel-Rob „Jedność”18: Wojciech 
Stypka, Iwan Szwed, Ilko Dęba, Dmytro Szaławiga (wszyscy z Dębów). 
Ponieważ nie działali oni jawnie, nie było podstaw do ich aresztowania. 
Policjanci postanowili zatem aresztować 6 mieszkańców Dębów, którzy 
obrzucali kamieniami pracujących robotników. Wkrótce nadarzyła się ku 
temu okazja. 22 września tłum mieszkańców okolicznych miejscowości 
próbował rozbić magazyn zbożowy w folwarku Werłoka. Na miejsce 
przybył komendant powiatowy Policji Państwowej w Rawie Ruskiej pod-
komisarz Jan Dublewski, który miał do dyspozycji 11 funkcjonariuszy 
policji (w tym 4 z posterunku w Lubyczy Królewskiej). Policjanci zapobie-
gli rozbiciu magazynu. Okazało się, że tłum był podburzany przez tych 
samych 6 mieszkańców Dębów. Podkomisarz Dublewski, rozporządzając 
wzmocnionymi siłami policyjnymi, postanowił ich aresztować. W nocy 
z 22 na 23 września podczas próby aresztowania podejrzanych w Dębach 
został wszczęty alarm i tłum mieszkańców (około 200 osób) poprzez bier-
ny opór uniemożliwił policjantom dokonanie tych czynności. Policjanci 
wzywali ludność, by się rozstąpiła, ale bez skutku. Gdy oddział policji 
ruszył w kierunku tłumu z bagnetami na karabinach, do przodu wyszły 
kobiety, które nie chciały ustąpić przed naporem policji. Podkomisarz 
Dublewski, chcąc zapobiec masakrze ludności cywilnej, wydał rozkaz do  
zakończenia akcji19.

26 września na miejsce przybył delegat Okręgowego Inspektoratu 
Pracy we Lwowie inż. Grzegorz Wasyłyszyn, który pośredniczył w roz-
mowach dr. Marcina Horowitza ze strajkującymi. Dwa dni później zawarte 
zostało porozumienie między zwaśnionymi stronami i strajk zakończo-

17 DALO, fond 121, op. 3, spr. 233, s. 9; Tłum kobiet nie dopuścił do pracy robotników sezono-
wych, „ABC”, 25 IX 1928, nr 271, s. 2.

18 Sel-Rob (Ukrajinśke Selańsko-Robitnycze Socialistyczne Objednannia – Ukraińskie  
Chłopsko-Robotnicze Zjednoczenie Socjalistyczne) – ukraińska lewicowa partia chłopska po-
wstała w 1926 r. Politycznie i społecznie zbliżona była do Komunistycznej Partii Zachodniej  
Ukrainy. W 1927 r. doszło w niej do rozłamu na Sel-Rob „Prawicę” oraz Sel-Rob „Lewicę” 
(„Jedność”). W 1932 r. rozwiązana przez władze polskie.

19 DALO, fond 121, op. 3, spr. 233, s. 9–10.
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no. Komendant Powiatowy Policji w Rawie Ruskiej podkomisarz Jan  
Dublewski stwierdził:

Dalsze trwanie strajku byłoby bardzo niebezpiecznem, gdyż ludność okoliczna była zde-
cydowana na wszystko, nadto podniecana przez różnych działaczy chciała doprowadzić do 
ogólnego strajku rolnego na terenie całego powiatu20.

Głównym organizatorem strajku w folwarku Dęby, jak i innych strajków 
(m.in. strajku rolnego z 16 października 1928 r. w Hrebennem i szybko zli-
kwidowanego strajku z 11 czerwca 1929 r. w majętnościach Dęby, Łazowa, 
Werłoka) był Wojciech Stypka z Dębów21.

W sierpniu 1928 r. miała miejsce próba zabójstwa 50-letniego Michała 
Zawojskiego, zatrudnionego w charakterze polowego w folwarku Werłoka. 
Znany był on ze skutecznego ścigania złodziei i kłusowników. Podczas 
obchodu został postrzelony z pistoletu w nogę; sprawcą okazał się Ołeksa 
Sołoduch, którego aresztowano22.

W 1932 r. 170 ha nieruchomości z majątku Lubycza Królewska, poło-
żonych na terenie gmin Lubycza Kameralna, Lubycza-Kniazie i Werchrata, 
w celu utrzymania kultury rolnej zostało zwolnionych od obowiązku 
parcelacyjnego23.

W roku 1935 dr Marcin Horowitz zwrócił się do Ziemskiego Towarzystwa 
Parcelacyjnego S.A. we Lwowie (ZTP) z ofertą sprzedaży majątku Lubycza 
Królewska, z przeznaczeniem na cele parcelacyjne. Likwidator ZTP 
Zygmunt Kalkstein w marcu tego roku oszacował wartość całego majątku 
(użytki rolne, lasy, budynki, urządzenia, maszyny, inwentarz żywy, zbio-
ry zbóż w 1935 r.), po potrąceniu kosztów parcelacyjnych, na 735 000 zł.  
Ze względu na przewidywane trudności parcelacyjne kwotę tę zmniejszył 
do 700 000 zł. Zakładał również, że warunkiem prowadzenia dalszych 
pertraktacji z Marcinem Horowitzem będzie jego zgoda na wypłacenie 
w gotówce jedynie 150 000 zł, która to suma miała zostać przeznaczona 
na pokrycie części długów ciążących na majątku. Resztę wierzytelności, 

20 Tamże, s. 10.
21 Wojciech Stypka – ur. 2 lutego 1893 r. w Ulicku Seredkiewicz, wyznania rzymsko-

katolickiego, wykształcenie 5 klas szkoły powszechnej. Podczas I wojny światowej służył 
w armii austro-węgierskiej. W 1917 r. dostał się do niewoli rosyjskiej, gdzie przesiąkł agitacją 
komunistyczną. W listopadzie 1918 r. wrócił do domu. Wkrótce zawarł związek małżeński 
z Anną Chymko z Dębów. Podjął pracę jako fornal w folwarku Dęby. Za prowadzenie agitacji 
komunistycznej wśród robotników i służby folwarcznej został w 1925 r. przez dr. Marcina 
Horowitza wydalony ze służby. Odtąd pracował jako robotnik najemny. W 1927 r. został 
członkiem ukraińskiej komunizującej partii Sel-Rob „Jedność”. Założył komitet powiatowy tej 
partii w Rawie Ruskiej i został jego prezesem. Był głównym organizatorem strajków rolnych 
na terenie powiatu Rawa Ruska. Zob. tamże, s. 26.

22 Krwawa zemsta, „Chwila”, 16 VIII 1928, nr 3378, s. 11.
23 Obwieszczenie Ministra Reform Rolnych o wykazie nieruchomości zwolnionych na cele 

utrzymania kultury rolnej, „Dziennik Urzędowy Ministerstwa Reform Rolnych” 1932, nr 2, 
s. 64.
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w postaci kredytu długoterminowego wynoszącego łącznie 450 000 zł 
miałoby przejąć wraz z majątkiem Ziemskie Towarzystwo Parcelacyjne. 
Pozostałą należność, tj. około 100 000 zł, właściciel majątku miał otrzymać 
nie wcześniej niż rok po zawarciu transakcji24.

Zygmunt Kalkstein bardzo pochlebnie oceniał majątek Lubycza 
Królewska, pisząc m.in.:

[…] jako warsztat przemysłowo-rolny jest pierwszorzędnym objektem zarówno pod 
względem jakości gleby, jako też i stanu kultury, gdyż gospodarstwo rolne intensywnie 
prowadzone jest do dnia dzisiejszego, przy forsownem używaniu do r[oku] 1932 nawozów 
pomocniczych. Wystarczająca ilość obornika oraz doskonała mechaniczna uprawa (przy sto-
sowaniu pługów motorowych z pogłębiaczami) zwiększyły warstwę urodzajną, a tem samem 
znacznie podniosły plony i kulturę.

Pod względem administracyjnym maj[ątek] b[ardzo] dobrze prowadzony – inwentarz 
żywy w b[ardzo] dobrym stanie, wystarczający, inwentarz zaś martwy w takimże stanie, 
nadkompletny.

Zabudowania, odbudowane po wojnie bolszewickiej, ogromnym nakładem pracy, kapitału 
oraz pierwszorzędnego materiału, znajdują się obecnie w b[ardzo] dobrym stanie z wszelkiemi 
wewn[ętrznymi] urządzeniami. Budynki inwentarskie z wodociągami i instalacją elektryczną. 
Wzorowa obora, luksusowo urządzona. […]

Z powyższych więc względów oraz z uwagi na położenie majątku w powiecie rawsko-
-ruskim, przy głównej linji kolejowej Lwów–Lublin oraz szosie, majątek Lubycza Kr[ólew-
ska] jako całość przedstawia wartościową jednostkę gospodarczą i jako taki w razie kupna 
i przyszłej parcelacji należałoby bardzo oględnie rozdzielić, pozostawiając większe wzorowe 
gospodarstwa ośrodkowe, wykorzystując również w ten sposób pozostawienie niektórych 
wzorowo urządzonych budynków gospodarczych oraz zakładów przemysłowych na miejscu.

Gospodarstwa te stanowiłyby następujące ośrodki, a mianowicie:
1) Pałac z parkiem i elektrownią położony w zdrowej okolicy – na sanatorjum.
2) Gospodarstwo rybne wraz z młynem i nieczynną fabryką patyczaków.
3) Gospodarstwo wzorowe na Dębach obszaru około 100 ha.
4) Fabryka konserw wraz z ogrodem owocowym i odpowiednią ilością roli – obszaru 

około 60 ha.
5) Gospodarstwo wzorowe na Werłoce, obszaru około 60 ha.
6) Gospodarstwo wzorowe na Łazowie [właśc.: Łazowej – T.R.], obszaru około 35 ha.
Tereny położone wzdłuż szosy Rawa Ruska–Tomaszów Lubelski należałoby przeznaczyć 

na działki budowlane.
Tereny leśne na Dębach, Werłoce i Łazowie [właśc.: Łazowej – T.R.] można by zmienić 

na inny rodzaj użytkowania.
Główny kompleks leśny „Werchrata” należałoby przyłączyć do gospodarstwa wzorowego 

Dęby.
Z pozostałego obszaru należałoby utworzyć kolonję polską i sprowadzić na nabywców 

działek kandydatów z zachodu, dobrych rolników, finansowo silnych25.

Zgodnie ze swą oceną sytuacji likwidator wnioskował do Rady Nad-
zorczej ZTP we Lwowie o kupno majątku Lubycza Królewska. Jego wnio-
sek został jednak w lipcu 1935 r. odrzucony, „z poleceniem wyczekania 

24 CPAHU, fond 282, op. 1, spr. 511, s. 7.
25 CPAHU, fond 282, op. 1, spr. 561, s. 15–16.
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oferty sprzedaży majątku za niższą cenę i na dogodniejszych warunkach  
wypłaty”26.

Jesienią 1936 r. część majątku Lubycza Królewska – leżąca na terenie 
gmin: Lubycza Kameralna, Lubycza-Kniazie, Werchrata, o obszarze 320 ha 
– została objęta przymusowym wykupem na cele parcelacyjne27.

Można przypuszczać, że pieniądze uzyskane z przymusowego wyku-
pu nie pokryły w całości długów dr. Marcina Horowitza. W roku 1938 
odbywała się bowiem stopniowa licytacja dalszej części majątku Lubycza 
Królewska. W lutym tegoż roku informowano, że zostały wystawione na 
przetarg nieruchomości należące do dłużnika dr. Marcina Horowitza, po-
łożone na terenie folwarków Łazowa i Werłoka. Ich wartość oszacowano 
łącznie na 100 000 zł. Termin licytacji wyznaczono na 8 kwietnia w są-
dzie grodzkim w Rawie Ruskiej28. Na 12 kwietnia w Dębach wyznaczono 
publiczną sprzedaż 11 koni należących do Horowitza29. Kolejna sprzedaż 
części jego majątku (maszyn rolniczych, powozu, 4 koni) miała się odbyć 
6 lipca w Lubyczy Królewskiej30.

Według informacji podanych przez Zdzisława Pizuna i Ryszarda 
Gawrysia pałac w Lubyczy Królewskiej przed II wojną światową stał się 
własnością Żyda Hersza Federbuscha, właściciela majątków w Żurawcach, 
Nowosiółkach i Lubyczy Kameralnej31.

Dr Marcin Horowitz po wyprzedaży majątku zamieszkał we Lwowie32. 
Dalsze jego losy są nieznane. Według wspomnień Marii Anklewicz został 
wywieziony przez Sowietów na Sybir33. Sprawa ta wymaga szczegółowych 
badań.

Majątek Lubycza Królewska w okresie międzywojennym był jedną 
z najnowocześniejszych i najlepiej rozwiniętych gospodarczo posiadłości 
ziemskich w powiecie Rawa Ruska. Z powodu zadłużenia został wyprzedany, 
w znacznym stopniu w drodze licytacji. Brak szczegółowych informacji nie 
pozwolił na dokładne opisanie procesu stopniowego upadku wspomnia-
nego majątku i wszystkich przyczyn, które do tego doprowadziły. Autor 
ma nadzieję, że niniejszy artykuł może być punktem wyjścia do dalszych 
pogłębionych badań nad tym zagadnieniem.

26 CPAHU, fond 282, op. 1, spr. 511, s. 9.
27 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1936 r. o ustaleniu nadzwyczajnego 

wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi, „Dziennik Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej” 1936, nr 74, poz. 527.

28 „Gazeta Lwowska”, 20 II 1938, nr 40, s. 4.
29 „Gazeta Lwowska”, 4 IV 1938, nr 79, s. 4.
30 „Gazeta Lwowska”, 11 VI 1938, nr 130, s. 4.
31 Autorzy nie podali jednak źródła tej informacji. Zob. Z. P i z u n, R. G a w r y ś, Właściciele 

ziemscy…, s. 39–40.
32 Tamże, s. 40.
33 M. A n k l e w i c z, Przed wojną w Lubyczy…, s. 398.
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ABSTRACT

Tomasz Róg

THE ESTATE OF LUBYCZA KRÓLEWSKA  
DURING THE INTERWAR PERIOD

The following article depicts the history of the estate of Lubycza Królewska during the 
interwar period, at which time it belonged to Dr. Marcin Horowitz. This article describes each 
farm held in demesne that belonged to the estate and their specializations. It also indicates the 
reasons for its slow decline, namely increasing debt repayments for large investment credits 
taken by the owner to rebuild the estate after the war damages and planned investments.

Key words: Marcin Horowitz, the estate of Lubycza Królewska, Dęby, Łazowa, Werłoka, 
labor strike, the second republic of Poland
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Ks. Krzysztof Grzesiak
Archidiecezjalne Studium Organistowskie w Lublinie

AKCJA REWINDYKACYJNO-POLONIZACYJNA 
(1938–1939). PRZEBIEG WYDARZEŃ NA TERENIE 

POWIATU TOMASZOWSKIEGO

W latach 1938–1939 wschodnia część ówczesnego województwa lubelskiego stała się 
terenem wydarzeń, które przeszły do historii jako akcja rewindykacyjno-polonizacyjna. Pod 
tą nazwą kryje się szereg działań podjętych przez polskie władze państwowe wobec Kościoła 
prawosławnego. Miały one na celu skłonienie jak największej liczby jego wiernych do przejścia 
na katolicyzm, a także polonizację pozostałych. Najbardziej znanym, chociaż niejedynym ele-
mentem tej akcji, była masowa rozbiórka cerkwi. Niniejsza publikacja ukazuje przebieg tych 
wydarzeń na terenie powiatu tomaszowskiego.

Słowa kluczowe: akcja rewindykacyjno-polonizacyjna, powiat tomaszowski, Kościół 
prawosławny, okres międzywojenny

Lata 1938 i 1939 wpisały się znacząco w historię Kościoła prawosław-
nego na Lubelszczyźnie, rozumianej jako teren pokrywający się z między-
wojennym oraz – nieco mniej dokładnie – z aktualnym województwem 
lubelskim. Na jego funkcjonowanie położyły się wówczas cieniem wyda-
rzenia, które przeszły do historii jako akcja rewindykacyjno-polonizacyjna. 
Pod tym określeniem rozumiemy szereg podjętych przez polskie władze 
państwowe działań, które miały na celu pozyskanie jak największej liczby 
wyznawców prawosławia do Kościoła katolickiego, znaczące ograniczenie 
prawosławnych kościelnych struktur terenowych, wreszcie zaś polonizację 
życia cerkiewnego, a w dalszej perspektywie ogółu wyznawców prawo-
sławia. Radykalne zaostrzenie polityki władz II Rzeczypospolitej wobec 
Kościoła prawosławnego w latach 1938–1939 dotyczyło szczególnie, chociaż 
niewyłącznie, województwa lubelskiego, w którego wschodnich powiatach 
prawosławni stanowili od kilku do trzydziestu kilku procent całej ludności. 
Areną opisywanych wydarzeń był także ówczesny powiat tomaszowski.

Na opisywaną akcję złożyło się kilka powiązanych ze sobą faz. W kwiet-
niu 1938 r. rozpoczęto likwidację prawosławnych nieetatowych placówek 
duszpasterskich. Ośrodki takie powstały w latach 1928–1937, uzupełniając 
ukształtowaną do roku 1924 sieć parafii i filii etatowych, czyli uznanych 
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i dotowanych przez państwo. Ta sieć była jednak uważana przez hierarchię 
i ludność prawosławną za niewystarczającą. Na interesującym nas terenie 
istniały – w przededniu akcji – następujące parafie etatowe: Tomaszów z fi-
lią Maziły, Grodysławice, Cześniki, Szlatyn, Tyszowce, Telatyn i Poturzyn 
oraz placówki nieetatowe: Szarowola, Przeorsk, Łaszczów, Nabróż, Perespa, 
Komarów, Tarnawatka, Chodywańce, Wakijów, Witków, Rzeplin, Nowosiółki 
i Żerniki. Należy pamiętać, że niektóre z ośrodków nieetatowych powstały 
za pełną zgodą władz państwowych, inne natomiast były przez nie tolero-
wane. W roku 1937 dążono nawet do pełnej legalizacji większości z nich. 
Dysponowały one bądź to dawną cerkwią, udostępnioną przez władze, 
bądź to prowizorycznym domem modlitwy, ulokowanym w budynku 
prywatnym1. Zamknięcie ośrodka polegało z reguły na zapieczętowaniu 
obiektu sakralnego oraz wydaniu rezydującemu przy nim duchownemu 
surowego zakazu sprawowania nabożeństw i spełniania posług religijnych.

Drugim etapem akcji, najbardziej dramatycznym, a zarazem brzemien-
nym w nieodwracalne skutki, było masowe burzenie obiektów sakralnych, 
zarówno tych, które stanowiły siedziby placówek nieetatowych, jak i takich, 
które od roku 1915 pozostawały zamknięte. W przypadku domów modli-
twy ograniczano się przeważnie do usunięcia z nich wszystkich elementów 
wyposażenia. Trwało to od połowy maja do połowy lipca 1938 r.

Zakończenie akcji rozbiórkowej zbiegło się w czasie ze wzmożeniem 
nacisków władz w kierunku wprowadzenia języka polskiego do kaznodziej-
stwa cerkiewnego i nauki religii prawosławnej w szkołach. Odnotowano 
je szczególnie latem i jesienią 1938 r.

Z kolei w marcu i kwietniu roku 1939 osiągnęła swoje apogeum wy-
wierana na wyznawców prawosławia presja w kierunku ich przechodzenia 
na katolicyzm. W niektórych okolicach działania „rewindykatorów dusz” 
rażąco przekroczyły zasadę dobrowolności. Tak było przede wszystkim 
u zbiegu trzech powiatów: zamojskiego, hrubieszowskiego i właśnie toma-
szowskiego (tutaj głównie na terenie gmin Komarów, Kotlice i Tyszowce).

W tym samym czasie władze lokalne usiłowały zamknąć dla użytku 
wyznawców prawosławia cmentarze grzebalne funkcjonujące przy ska-
sowanych świątyniach. Miało to miejsce w niektórych gminach naszego 
powiatu, ale w jeszcze większym stopniu w powiecie hrubieszowskim. 
Represyjne działania przeciągnęły się do miesięcy letnich, a zarazem do 
końca II Rzeczypospolitej.

Najlepiej zbadanym i opisanym etapem niesławnej akcji jest burzenie 
świątyń wiosną i latem 1938 r. Było ono od dłuższego czasu przedmio-
tem zainteresowań wielu autorów, reprezentujących zróżnicowane kręgi 

 1 K. G r z e s i a k, Sieć parafialna Kościoła prawosławnego w międzywojennym powiecie toma-
szowskim, „Rocznik Tomaszowski” 2016, 4, s. 137–173.
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narodowe, wyznaniowe i polityczne2. Jednak do szczególnej intensyfikacji 
wysiłków badawczych doszło w roku 2008, kiedy to Kościół prawosławny 
w Polsce obchodził siedemdziesiątą rocznicę masowych rozbiórek, trakto-
wanych jako jedna z najtragiczniejszych kart w dziejach prawosławia na 
Lubelszczyźnie3. Przedsięwzięciom o charakterze modlitewnym i kultural-
nym towarzyszyły konferencje naukowe. Jedna z nich, bodaj największa, 
miała miejsce 13 października w Chełmie. Jej owocem było dwadzieścia 
kilka referatów, uwiecznionych także w pozycji książkowej, które znacząco 
ubogaciły stan wiedzy o opisywanych wydarzeniach4. Pozycje odnoszą-
ce się do rozbiórek ukazywały się także w kolejnych latach5. Natomiast 
o pozostałych elementach akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej napisano 
stosunkowo niewiele6.

Niniejsza publikacja ma na celu uzupełnienie tej luki badawczej w od-
niesieniu do terenu ówczesnego powiatu tomaszowskiego. Podstawową 
bazą źródłową są zasoby następujących archiwów: Archiwum Metropolii 
Prawosławnej w Warszawie, Centralnego Archiwum Wojskowego 
w Warszawie (Rembertowie), a także – w mniejszym stopniu – Archiwum 
Państwowego w Lublinie, Archiwum Archidiecezjalnego Lubelskiego oraz 
archiwów niektórych parafii katolickich.

LIKWIDACJA PLACÓWEK NIEETATOWYCH

W połowie kwietnia 1938 r. wielu duchownych posługujących na pla-
cówkach nieetatowych zostało wezwanych przez starostę tomaszowskiego 
do zaprzestania pełnienia funkcji duszpasterskich, a także – w niektórych 

 2 J. K a n i a, Likwidacja cerkwi na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym, „Chrześcijanin 
w Świecie”, 14, 1982, nr 6, s. 50–89; tenże, Rozbiórki cerkwi na Lubelszczyźnie w roku 1938 a sta-
nowisko biskupa Fulmana, [w:] Chrześcijański Wschód a kultura polska, red. R. Łużny, Lublin 1989, 
s. 31–53; K. G r z e s i a k, Położenie Kościoła prawosławnego na Lubelszczyźnie u schyłku II Rzeczypo-
spolitej, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” 2006, 80, s. 1194–1243; S. K i r y ł o w i c z, Z dziejów 
prawosławia w II Rzeczypospolitej. Niektóre problemy na tle polityki wyznaniowej państwa, Warszawa 
1985; 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; G. K u p r i a n o w i c z, Ukraińcy na Chełmszczyźnie i Południowym 
Podlasiu w dwudziestoleciu międzywojennym (1918–1939), Lublin 1997 (mps UMCS).

 3 G. K u p r i a n o w i c z, Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południo-
wym Podlasiu, Chełm 2008.

 4 Akcja burzenia cerkwi prawosławnych na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu – uwarun-
kowania, przebieg, konsekwencje, red. G. Kuprianowicz, Chełm 2009.

 5 K. G r z e s i a k, Akcja rozbiórek cerkwi na Lubelszczyźnie w roku 1938. Problem odpowie-
dzialności Kościoła katolickiego, „Studia Oecumenica” 2011, 11, s. 313–330; tenże, Akcja burzenia 
cerkwi na Lubelszczyźnie w roku 1938. Konsekwencje kulturowe, „Roczniki Kulturoznawcze” 2013, 
4, s. 5–34.

 6 Tenże, Położenie…, s. 1195 i nn., 1222 i nn.; tenże, Diecezja lubelska wobec prawosławia 
w latach 1918–1939, Lublin 2010, s. 251 i n., 338 i n., 433 i nn.
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przypadkach – do opuszczenia miejscowości, w której dotychczas przebywali. 
Jednocześnie, za pośrednictwem wójtów i lokalnych posterunków policji, 
starosta rozpoczął zamykanie i pieczętowanie nieetatowych obiektów sa-
kralnych. Działania te, podjęte w okresie wielkopostnym, na kilkanaście dni 
przez świętami Wielkanocy, były dla duchowieństwa i wiernych Kościoła 
prawosławnego wielkim zaskoczeniem. Nie zdawano sobie sprawy, że są 
one początkiem szerszej, zaplanowanej akcji. Żywiono przekonanie, iż sta-
nowią odosobnioną inicjatywę władz powiatowych, podjętą bez aprobaty 
czynników wojewódzkich i centralnych. Stąd też z wielu miejscowości 
kierowano do zwierzchności cerkiewnej i władz państwowych prośby 
o cofnięcie decyzji starosty. Były one jednak bezskuteczne.

Zamykanie placówek nieetatowych, chociaż dotknęło ostatecznie każdą 
z nich, nie przebiegało jednak w identyczny sposób ani w tym samym czasie. 
Pierwsza w przebadanych dokumentach wzmianka pochodzi z 28 marca. 
Dotyczy ona duchownego Romana Chomenki, który od kilku miesięcy 
rezydował w Żernikach, sprawując posługi duszpasterskie i mobilizując 
wiernych do starań w kierunku otwarcia tamtejszej zamkniętej cerkwi. Tego 
dnia kapłan został wezwany do starostwa, gdzie kazano mu skierować 
do metropolii podanie o przeniesienie na inną placówkę. Jednocześnie 
zatrzymano mu akt nadania obywatelstwa polskiego, jak stwierdzono, 
aż do czasu, gdy wypełni polecenie starostwa. Zapewne dla uniknięcia 
problemów i odzyskania dokumentu kapłan istotnie napisał do swoich 
przełożonych podanie o zmianę miejsca posługi:

Cerkiew jest opieczętowana przez Władze Administracyjne. Modlę się w prywatnym 
budynku i żyję na utrzymaniu parafian. Posiadam liczną rodzinę, a przeto utrzymać dla 
parafii jest trudno…7. 

Z kolei 11 kwietnia z wymowną sugestią zwrócił się do kapłana wójt, 
który oświadczył, że nie ma on prawa spełniać jakichkolwiek posług 
ani sprawować nabożeństw. Ponieważ duchowny nie zastosował się do 
zakazu, wezwano go ponownie do urzędu powiatowego, tym razem na 
dzień 13 kwietnia. Tam polecono mu w ciągu czterech dni opuścić para-
fię, w przeciwnym zaś razie zagrożono deportacją poza granice Polski. 
Duchowny, mając polskie obywatelstwo i – jak sam twierdził – najbar-
dziej lojalne nastawienie do państwa polskiego, zaalarmował metropolitę 
Dionizego. Ten zaś skierował do wojewody pismo, w którym zaznaczył, że 
istnienie w Żernikach parafii prawosławnej zostało uzgodnione z władza-
mi polskimi. Usunięcie duchownego w okresie Wielkiego Postu uznał za 
szykanowanie ludności prawosławnej przez starostę. Będąc przekonanym 
o skuteczności swojej interwencji, 20 kwietnia metropolita zawiadomił  

 7 Archiwum Metropolii Prawosławnej w Warszawie (dalej: AMP), sygn. 1726, Pismo 
ks. R. Chomenki do metropolity, 30.03.1938 r.
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ks. R. Chomenkę, że zwrócił się w jego sprawie do wojewody, zarazem 
nakazując kapłanowi pozostanie na miejscu dla dalszego spełniania obo-
wiązków duszpasterskich8.

Poczynania władz wobec żernickiego duchownego uległy pewnemu 
wstrzymaniu, jednak nie wskutek starań podjętych przez metropolitę, 
lecz raczej w związku z pożarem zamkniętej cerkwi, do którego doszło 
1 maja. Jednak już 18 maja policja z Łaszczowa skonfiskowała prowa-
dzone przez ks. R. Chomenkę księgi metrykalne, a nawet księgę badań 
przedślubnych. Ponieważ duchowny nie chciał ich przekazać bez zgody 
swoich zwierzchników, funkcjonariusz użył podstępu, mówiąc, iż chodzi 
tylko o ich kontrolę. Później jednak zatrzymał on księgi w urzędzie gminy, 
wydając jedynie odpowiednie pokwitowanie. Następnego dnia do starosty 
udali się parafianie, prosząc go o oddanie ksiąg. Tam usłyszeli, że będą 
one przekazane do sądu, a „ich pop” będzie odpowiadał za nieprawne 
ich prowadzenie. Informując o tym wydarzeniu, duchowny ponownie 
zwrócił się do metropolity o pomoc. Z treści donosu wynika przekonanie 
duchownego, że za doświadczanymi przez prawosławnych represjami stały 
niższe szczeble administracji państwowej9. Wreszcie 31 maja w starostwie 
odbyła się rozprawa karna przeciwko duchownemu o odprawienie nabo-
żeństwa na zgliszczach cerkwi i nielegalne pełnienie zadań urzędnika stanu 
cywilnego. Skazano go na karę grzywny z zamianą na areszt i obciążono 
kosztami postępowania10.

Nieustępliwy duchowny jednak w dalszym ciągu pozostawał w Żernikach, 
spełniając gorliwie zadania duszpasterskie. W początkach czerwca popro-
wadził on liczącą niemal 500 osób procesję na święto parafialne w Telatynie 
(Wniebowstąpienie Pańskie). W pewnym momencie na trasie procesji 
pojawiła się policja, która usiłowała zawrócić pielgrzymów, ci jednak byli 
już daleko od swojej wsi11.

Wypada podkreślić, że postawa ks. R. Chomenki i kilku innych duchow-
nych na interesującym nas terenie wynikała z wytycznych zwierzchności 
cerkiewnej, która zalecała duchownym nieetatowym pozostanie w miejscu 
dotychczasowej posługi. Władze podejmowały więc formy zbiorowego 
nacisku. 8 czerwca do starostwa wezwano naraz kilku nieetatowych du-
chownych: R. Chomenkę, Jana Żukowskiego z Rzeplina, Longina Kresowicza 
z Nowosiółek, Ignacego Kośmija z Wakijowa i Aleksandra Bobera z Perespy. 
Wszystkim nakazano podpisać deklarację, że nie będą sprawować posług 

 8 Tamże, Pismo metropolity do ks. R. Chomenki, 20.04.1938 r.; Pismo metropolity do 
wojewody, 15.04.1938 r.; Pismo ks. R. Chomenki do metropolity, 13.04.1938 r.; Pismo ks. R. Cho-
menki do dziekana tomaszowskiego, 11.04.1938 r.

 9 Tamże, Pokwitowanie, 18.05.1938 r.
10 Tamże, Korespondencja w sprawie karnej ks. R. Chomenki. 
11 Tamże, Pismo prawosławnych z Żernik do metropolity.
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religijnych i w ciągu 24 godzin opuszczą swoje dotychczasowe placów-
ki. Starosta przekonywał, że jeśli duchowni okażą lojalność, załatwi im 
otrzymanie pracy w parafiach etatowych. Żaden z kapłanów nie złożył 
swojego podpisu12.

Nieżyczliwą postawę czynników administracyjnych rekompensowała 
ks. R. Chomence solidarność ze strony wiernych, z której władze zda-
wały sobie sprawę. W piśmie skierowanym do metropolity wierni nie 
tylko wyrażali więź z duszpasterzem, ale również dawali świadectwo 
o pozytywnych owocach jego zaledwie półrocznej posługi w Żernikach. 
Podkreślano dodatni wpływ moralny kapłana na młode pokolenie, zwró-
cono uwagę na ogólny wzrost gorliwości religijnej, wyrażającej się między 
innymi w przystępowaniu do spowiedzi tych, którzy od wielu lat tego nie 
czynili. W ten sposób wyznawcy prawosławia chcieli dostarczyć metropo-
licie argumentów dla obrony kapłana wobec czynników państwowych13. 
8 czerwca Szymon Niewiadomski, u którego kapłan mieszkał, otrzymał 
oficjalne wezwanie, aby w ciągu dziesięciu dni usunął ze swego domu 
„popa, który różni i w dalszym stopniu chce różnić Władze polskie z lud-
nością prawosławną”. W przeciwnym razie gospodarzowi i jego rodzinie 
grożono przykrymi konsekwencjami. Gospodarz otrzymywał też anonimowe 
listy z pogróżkami14. Z kolei 15 czerwca zjawił się w Żernikach wójt, który 
odczytał pismo od starosty, informujące, że wszystkie akty spełniane przez 
ks. R. Chomenkę są nieważne. Jednocześnie zakazano zwracania się do 
duchownego o posługi religijne, a nawet zobligowano mieszkańców, aby 
donosili do władz, gdyby kapłan ośmielił się je wypełniać. Usiłowano też 
stworzyć wrażenie, że żerniccy wyznawcy prawosławia są przesiąknięci 
komunizmem. 13 czerwca, gdy ks. R. Chomenko przebywał w Ławrze 
Poczajowskiej, podczas przygotowywania obiadu spalił się dach na domu 
cerkiewnym, prawdopodobnie od sadzy. Miejscowi katolicy rozpuścili 
jednak pogłoskę, że podpalili go komuniści wywodzący się spośród pra-
wosławnych15.

Wreszcie 24 czerwca sąd grodzki w Tyszowcach postanowił zastoso-
wać wobec ks. R. Chomenki areszt zapobiegawczy, w związku ze sprawą, 
którą zamierzano przeciw niemu wytoczyć. Duchowny był podejrzany 
o podżeganie prawosławnych do nienawiści wobec katolików i lżenie 
państwa polskiego podczas nabożeństwa odprawionego na zgliszczach po 
cerkwi 5 czerwca, a także o to, iż 20 czerwca kierował zebraniem ludności 
prawosławnej, uzbrojonej w siekiery, motyki, widły i pałki, w zamiarze 
bicia ludności katolickiej. Gdyby do 24 sierpnia nie wszczęto oficjalnego 

12 Tamże, Pismo ks. R. Chomenki do metropolity, 8.06.1938 r.
13 Tamże, Pismo prawosławnych z Żernik do metropolity.
14 Tamże, Pismo do S. Niewiadomskiego.
15 Tamże, Pismo ks. R. Chomenki do metropolity, 16.06.1938 r.
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śledztwa, areszt miał zostać uchylony16. Zdaje się, że kapłan opuścił go 
znacznie wcześniej, skoro 12 lipca, tym razem będąc w Poczajowie, doniósł 
do metropolity, że starosta uznał wszystkie akty spełniane przez kapłanów 
nieetatowych za nieważne, domagając się ich powtórnego spełnienia u du-
chownych etatowych wraz z ponowionym surowym zakazem ich dalszego 
wykonywania. Prosząc metropolitę o obronę ze strony despotycznego 
urzędnika, na dowód złego stosunku tegoż wobec prawosławia, duchowny 
przytoczył jego słowa, skierowane do starosty cerkiewnego z Przeorska: 
„Wasz pop taki durny, jak i wasi biskupi”17.

Wiadomości z pozostałych ośrodków są mniej dokładne. Do najwcześniej 
zlikwidowanych placówek należały Nowosiółki. 20 kwietnia, o godzinie 
14.00, została opieczętowana i zamknięta tamtejsza cerkiew. Miejscowy 
duchowny, ks. Longin Kresowicz, który już następnego dnia zawiadomił 
o tym fakcie dziekana, ks. Aleksandra Wołoszyńskiego, proboszcza w Po-
turzynie, zaznaczył, że świątynia została otwarta na mocy pozwolenia 
starosty w roku 1935, wtedy, gdy – jak pamiętał – umierał marszałek 
Józef Piłsudski. Od tego czasu aż do ostatnich dni sprawowano w niej 
nabożeństwa. Kapłan zwracał uwagę na to, jak pożyteczne skutki wywarło 
otwarcie cerkwi dla miejscowej społeczności pogrążonej w grzechach bez-
bożnictwa i komunizmu18. Dopiero po upływie półtora miesiąca, 9 czerw-
ca, prawosławni wysłali do metropolity delegację, która poinformowała 
go o zamknięciu cerkwi. W imieniu swoich współwyznawców delegaci 
deklarowali wierność wierze prawosławnej, niezależnie od doznawanych 
obecnie prześladowań. Proszono hierarchę o podjęcie działań na rzecz po-
nownego otwarcia świątyni, zaznaczając, że prośbę w tej sprawie wysłano 
już nawet do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 
nie otrzymując na nią żadnej odpowiedzi19.

Zamknięcie cerkwi w nieodległym Witkowie miało miejsce w szczegól-
nych okolicznościach, a mianowicie w Wielki Piątek, bezpośrednio przed 
wyniesieniem płaszczenicy, a więc podczas nabożeństwa. Wierni zostali 
wyproszeni ze świątyni, zaś drzwi cerkiewne opieczętowano. Policja po-
stawiła przed budynkiem dwuosobową straż. Grób Pański i płaszczenica, 
które pozostały wewnątrz, potęgowały u prawosławnych uczucie żalu, 
wyrażane płaczem. Jednak, jak utrzymywali prawosławni witkowianie, 
przykra sytuacja spowodowała umocnienie ich wiary, a nawet – jeśli 
wierzyć słowom autorów wysłanego do metropolity raportu – skłaniała 
miejscowych katolików do przyjmowania prawosławia. Prawosławni 
wyrazili pragnienie trwania w wierze, a nawet gotowość przyjęcia mę-

16 Tamże, Odpis postanowienia o tymczasowym aresztowaniu ks. R. Chomenki.
17 Tamże, Pismo ks. R. Chomenki do metropolity, 12.07.1938 r.
18 Tamże, Pismo ks. L. Kresowicza do dziekana A. Wołoszyńskiego, 21.04.1938 r.
19 Tamże, Pismo prawosławnych z Nowosiółek do metropolity, 9.06.1938 r.
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czeństwa. W Wielką Sobotę, a następnie w Poniedziałek Wielkanocny 
tutejszy duchowny, ks. Konstanty Jakimczuk, był wzywany do starosty. 
Nie chcąc jednak pozostawić w tak wielkie święta parafian bez nabożeń-
stwa, udał się do Tomaszowa dopiero we wtorek. Witkowscy prawo-
sławni na czele ze swoim duszpasterzem podjęli ekspresowe działania, 
mające na celu odzyskanie świątyni. Stosowne telegramy z protestami 
przesłano na ręce metropolity, prezydenta i premiera. „W dniu 15 bm. 
Sejm uchwalił ustawę o ochronie Imienia Józefa Piłsudskiego…, a Pan 
nasz, Jezus Chrystus… jakimi ustawami jest chroniony dzisiaj, w naszym 
chrześcijańskim państwie? Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie 
jest mnie godzien…” – pisał ks. K. Jakimczuk do metropolity Dionizego. 
Od tej pory nabożeństwa odprawiano pod gołym niebem, przy znacznym 
udziale wiernych, w nadziei, że władze rychło zdejmą pieczęcie i ponownie  
udostępnią cerkiew20.

W obliczu zdecydowanej postawy mieszkańców Witkowa władze 
poddały presji jej duszpasterza. W końcu maja donosił on do metropolity 
o swoim krytycznym położeniu: „Cerkiew przed świętami wielkanocnymi 
zamknięta, odprawiam nabożeństwa w dzwonnicy”. 19 maja duchowny 
był sądzony przez Sąd Grodzki w Tyszowcach za rzekome zdjęcie pie-
częci z cerkwi. Z tego zarzutu kapłan się uwolnił, ale sędzia skazał go na 
dwa tygodnie aresztu za odprawianie nabożeństw w nieczynnej cerkwi.  
Ks. K. Jakimczuk tłumaczył, że przecież czynił to od dwóch lat, bez 
żadnych przeszkód, zaś wcześniej, przez rok, od kiedy cerkiew została 
otwarta, sprawował nabożeństwa jego poprzednik. Kapłan założył ape-
lację w Sądzie Okręgowym w Zamościu. Prosił jednocześnie metropolitę 
o środki materialne potrzebne na opłacenie adwokata. Duchowny zazna-
czył, że wprawdzie jego sprawy w Tyszowcach bronili adwokaci wyznania 
katolickiego, ale zarazem stwierdził opłakany stan wzajemnych stosunków 
między katolikami i prawosławnymi, tak świeckimi, jak i duchownymi: 
„Wrogość między katolikami i prawosławnymi w Witkowie nie do opi-
sania, w czym mają swój udział komuniści”. Ponieważ życie w Witkowie 
stało się dla niego niebezpieczne, kapłan prosił o przeniesienie w inne 
strony, aby mógł uspokoić stargane nerwy i zadbać o swoją żonę, która 
w ostatnim czasie poważnie zachorowała. Ponieważ wcześniej był on dy-
rygentem chóru, znanym ze swoich zdolności, wyrażał gotowość objęcia 
ponownie funkcji dyrygenta, choćby poza granicami diecezji. Dowiedział 
się właśnie o wolnym miejscu przy soborze w Równem.

Kapłan nie omieszkał poinformować swego zwierzchnika także o tym, 
że był wzywany przez starostę, który zachęcał go do wprowadzenia języka 
polskiego do nabożeństw, a nawet wspomniał o możliwości przejścia na 

20 Tamże, Pismo prawosławnych z Witkowa do metropolity, 4.05.1938 r.
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katolicyzm. Duchowny odpowiedział urzędnikowi, że gdy był w wojsku, 
spełniał rozkazy swojego dowództwa, a teraz, kiedy przeszedł na służbę 
Pana, spełnia rozporządzenia Jego arcypasterzy. W odpowiedzi starosta 
zaczął namawiać go do opuszczenia Witkowa, sugerując, że miejscowa 
cerkiew będzie przekazana katolikom. Ta ostatnia informacja wzbudziła 
wielkie zdziwienie, ponieważ w tej miejscowości mieszkało nie więcej 
niż dziesięć rodzin katolickich. Już po wizycie u starosty, o 2.00 godzinie 
w nocy, 3 maja, wybito mu szyby w domu, po czym kapłan usłyszał 
groźbę, że jeśli nie opuści Witkowa, zostanie zabity. Ponawiając prośbę 
o skierowanie na inną parafię, wymienił swoje osiągnięcia podczas po-
sługiwania w Witkowie: budowę plebanii, szopy oraz zakup dzwonu. 
Kapłan uprawiał morgę ogrodu, korzystał z morgi lasu, na jego potrzeby 
wierni zbierali corocznie 20 kop snopów pszenicy21. W sierpniu 1938 r. 
został skazany na 100 zł grzywny z zamianą na dwutygodniowy areszt22.

Również w przededniu świąt władze zamknęły cerkiew w Werszczycy. 
Była to świątynia o specyficznym statusie. Na początku lat 20. pełniła rolę 
cerkwi parafialnej, jednak po krótkim czasie przeniesiono siedzibę parafii 
do cerkwi w Szlatynie, gdzie zakończono prace renowacyjne. Oficjalnie 
świątynia werszczycka była uważana za nieczynną, jednak aż do wiosny 
1938 r. bez przeszkód sprawowano w niej nabożeństwa. Nie zmieniły tego 
faktu zakulisowe starania miejscowych katolików dążących do likwidacji 
obiektu, w której miały odbywać się zebrania sympatyków komunizmu23. 
Zamknięcia cerkwi dokonano 20 kwietnia, o godzinie 5.30. Do miejscowości 
przybył posterunkowy z Jarczowa, nazwiskiem Szopiński. Odnalazłszy 
w spółdzielni starostę cerkiewnego, Łukasza Cymbałę, zażądał od niego 
kluczy do cerkwi. Ten, nie mając ich przy sobie, wysłał po nie pewne-
go mężczyznę. Przejąwszy klucze, policjant udał się w stronę świątyni. 
Wspomniani prawosławni, wraz z zastępcą cerkiewnego starosty, Aleksym 
Rożańskim, byli świadkami, jak policjant otworzył cerkiew, wszedł do 
prezbiterium, zabrał kluczyk do cerkiewnej kasy, a potem opuścił obiekt, 
zamykając i pieczętując drzwi. Następnie u sołtysa spisano protokół za-
mknięcia cerkwi. Na pytanie, dlaczego cerkiew została opieczętowana, 
posterunkowy odpowiedział, że dowiedzą się wszystkiego na posterunku, 
gdzie też zostaną złożone klucze24.

Prawosławni natychmiast poinformowali o wszystkim telegraficznie 
metropolitę Dionizego, który – jak w przypadku Witkowa – podjął bez-
skuteczną interwencję. Kolejne pismo z prośbą o wsparcie skierowano do 

21 Tamże, Pismo ks. K. Jakimczuka do metropolity, 21.05.1938 r.
22 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Starostwo Zamojskie, sygn. 56,  

k. 11 i n.
23 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie (dalej: AAL), Rep 61 XII 1, k. 314.
24 AMP, sygn. 1726, Pismo prawosławnych z Werszczycy do metropolity, 21.04.1938 r.
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metropolity 8 czerwca. W dłuższym wywodzie zaprezentowano – niezbyt 
obiektywnie, z pominięciem unickiej przeszłości – historię obiektu, który 
liczył sobie około dwustu lat. Od dawnych czasów była to cerkiew filial-
na, w której co trzecią niedzielę i w Wielkanoc odprawiał nabożeństwo 
kapłan ze Szlatyna. Cerkiew była położona na cmentarzu. Wyznawcy 
prawosławia żalili się, że zamknięcie jej spowodowało niemiłe żarty ze 
strony katolików, wytykających ich palcami, a nawet sugerujących, żeby 
udawali się teraz do rabina, by ten ich „ochrzcił”. Donosili też o braku 
odpowiedzi od tych, do których skierowali depesze z prośbą o cofnięcie 
decyzji: prezydenta, premiera, marszałka sejmu. Ostatnia próba zmiany 
decyzji władz miała miejsce 18 czerwca, kiedy to do Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych udała się delegacja wiernych z Werszczycy. Nie wiemy 
jednak niczego o szczegółach tej wizyty25.

21 kwietnia władze opieczętowały cerkiew w Radkowie. Była ona 
formalnie zamknięta, ale dzięki życzliwości wójta, sołtysa i miejscowego 
posterunku policji prawosławni od ponad roku z niej korzystali. Jednak 
starania, by świątynię otworzyć oficjalnie, nie przyniosły sukcesów. 
W piśmie do MWRiOP prawosławni informowali o kolejach losu swojej 
cerkwi, zamkniętej w roku 1918. Wskazywali na to, iż wskutek oddalenia 
od cerkwi parafialnej w Telatynie zaczęła się szerzyć demoralizacja wśród 
młodego pokolenia, które znalazło się pod wpływem środowisk wrogich 
państwu polskiemu26.

Likwidacja placówki w Chodywańcach zbiegła się w czasie ze zmia-
ną jej duszpasterza. Był nim, przez 10 miesięcy, do początków kwietnia 
1938 r., o. Mirosław Szyliński, kapłan zakonny. Jego odwołanie spotkało 
się ze sprzeciwem ze strony wiernych. Pismo z 8 kwietnia, skierowane do 
konsystorza, zawiera prośbę, aby zakonnik mógł pozostać u nich, ponie-
waż chodywaniecka wspólnota nie jest w stanie utrzymać duchownego 
z rodziną. Jednak już następnego dnia wystosowano do zwierzchności 
cerkiewnej drugie pismo. Zawierało ono informację, że 9 kwietnia przybył 
do Chodywaniec nowy kapłan, żonaty:

Nasza wspólnota biedna i nie może utrzymać kapłana z rodziną. Tymczasem dowiedzie-
liśmy się, że pan starosta usiłuje zamknąć naszą filię, abyśmy nie mieli swojego duchownego. 
A my nie mamy nawet pomieszczenia, aby umieścić w nim batiuszkę z rodziną. O. Mirosław 
mieszkał z psalmistą.

Petenci prosili, aby o ile o. Mirosław nie może zostać z nimi dłużej, 
niech pozostanie chociaż na Wielkanoc, dopóki nie znajdzie się samotny 
kapłan dla wspólnoty. Zdając się na wolę metropolity, wierni wskazali 
ewentualną kandydaturę o. Andrzeja Łahody, którego chętnie przyjęliby 

25 Tamże, Pisma prawosławnych z Werszczycy do metropolity, 8.06.1938 r., 20.06.1938 r.
26 Tamże, Pismo proboszcza z Telatyna do dziekana, 26.04.1938 r.
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po świętach. Tymczasem, dla uniknięcia niepotrzebnych niepokojów, pro-
szono o pozostawienie na czas Paschy o. M. Szylińskiego27.

Zanim jednak zostały podjęte jakiekolwiek decyzje, nowy duszpasterz, 
ks. Jerzy Zilibinkiewicz, został 13 kwietnia wezwany do starosty, który 
nakazał mu w ciągu kilku dni opuścić Chodywańce, grożąc przykrymi kon-
sekwencjami w razie pozostania. Informując o tym metropolitę, duchowny 
potwierdził, że parafianie chcieli powrotu poprzednika, który, jako bezżen-
ny i bezdzietny, był dla nich łatwiejszy do utrzymania. Nowy duchowny 
był zaś obarczony rodziną, dla której nie było odpowiedniego mieszkania. 
W tej sytuacji, dowiedziawszy się, że ks. L. Kresowicz z Nowosiółek ma 
wkrótce otrzymać parafię na Wołyniu, ks. J. Zilibinkiewicz wyraził wolę 
pójścia na jego miejsce28. Notabene kapłan ten zrobił dobre wrażenie na 
staroście tomaszowskim, który gotów był zatwierdzić go na probostwie 
w Tyszowcach, na miejsce ks. Terencjusza Szymanowa, przeciw któremu 
zamierzał podjąć jakieś nieprzyjazne kroki29.

Metropolita spełnił prośby wiernych, pozostawiając o. M. Szylińskiego 
w Chodywańcach. Jednak po tygodniu, 20 kwietnia, o godzinie 10.00 rano, 
posterunek policji z Jarczowa na polecenie starosty zapieczętował dom 
modlitwy wraz z paramentami służącymi do odprawiania nabożeństw. 
O sprawie natychmiast donieśli metropolicie duchowny oraz wierni, re-
prezentowani przez Bazylego Szarawarę, Michała Ruta i Stefana Zdana. 
Proszono o spowodowanie cofnięcia decyzji, która pozbawiała pokaźną 
grupę prawosławnych możliwości dogodnego uczestnictwa w nabo-
żeństwach w czasie świąt paschalnych30. Z dokumentów wynika, że 
metropolita interweniował w sprawie placówki chodywanieckiej, jednak  
bezskutecznie.

Rozgoryczeni parafianie, nie mając świadomości, że likwidacja ich 
ośrodka jest częścią szerszej akcji, doszukiwali się jej przyczyn w wewnętrz-
nych intrygach wśród duchowieństwa. Podejrzenia te nie były całkowicie 
bezpodstawne, oto bowiem o. M. Szyliński donosił 27 kwietnia 1938 r. do 
metropolity, że ks. Jan Krytski ze Szlatyna rozpoczął udzielanie posług 
duszpasterskich na jego terenie, bez jego pozwolenia. Proboszcz szlatyński 
tłumaczył się, że tak nakazał mu starosta, który stwierdził, iż miejscowość 
Chodywańce jest częścią jego parafii. Ks. J. Krytskiemu zarzucano też, iż 
bywając często w Chodywańcach, wszedł w gorszące kontakty z katoli-
kami, „wrogami wszystkiego, co prawosławne”, obiecując im likwidację 
chodywanieckiej placówki. Toteż prawosławni, oburzeni postępowaniem 

27 Tamże, Pisma parafian chodywanieckich do metropolity.
28 Tamże, Pismo ks. J. Zilibinkiewicza do metropolity.
29 Tamże, Pismo ks. J. Krytskiego do metropolity.
30 Tamże, Pismo o. M. Szylińskiego do metropolity; Telegramy parafian chodywanieckich 

do metropolity.



136

Ks. K. Grzesiak Rocznik Tomaszowski 7

ks. J. Krytskiego, prosili metropolitę, aby wskazał mu „jego miejsce i gra-
nice duszpasterskiej działalności”31.

Zamykanie placówek nieetatowych kontynuowano na początku maja, 
niemal bezpośrednio po prawosławnych świętach paschalnych. 5 maja 
został wezwany do starosty duchowny z Komarowa, ks. Aleksy Denysiuk. 
Kapłan musiał tłumaczyć się z zarzutu bezprawnego spełniania posług 
i odprawiania nabożeństw32. O wszystkim powiadomił swoich parafian, 
których delegaci przybyli 13 maja 1938 r. do starostwa tomaszowskiego, 
prosząc go o cofnięcie decyzji o zamknięciu placówki. Starosta jednak orzekł, 
że komarowska kaplica musi podzielić los innych placówek nieetatowych, 
a takim jest likwidacja. Starosta sugerował ponadto, aby prawosławni sami 
zlikwidowali kaplicę, a utensylia przenieśli do Cześnik, by nie musiał tego 
robić on sam. Urzędnik starał się koncentrować rozmowę wokół moralnych 
mankamentów życia cerkiewnego, wskazując na korupcję, której jakoby 
dopuszczał się dziekan Teodor Borecki z Tomaszowa przy opiniowaniu 
kandydatów do święceń kapłańskich, czego skutkiem jest niedostateczny 
poziom prawosławnego duchowieństwa wiejskiego w powiecie. Była to 
wyraźna aluzja do osoby ks. A. Denysiuka, który faktycznie legitymował 
się niskim stopniem wykształcenia. Nie bez winy, zdaniem starosty, był 
sam metropolita, który nie współpracował z władzami państwowymi 
w sprawie nominacji. Starosta – jak sam stwierdził – poczytywał sobie 
za obowiązek doprowadzenie ilości cerkwi do stanu pierwotnego oraz 
obsadzenie placówek wysoko wykształconymi kapłanami, którzy będą 
prowadzić ludzi zgodnie z oczekiwaniem władzy. Starosta ponowił też 
zakaz sprawowania posług, grożąc ks. A. Denysiukowi karami. Wobec 
takiego stanowiska władzy powiatowej parafianie komarowscy zrezygno-
wali z wizyty u wojewody lubelskiego, natomiast zwrócili się o wsparcie 
do samego metropolity33.

Wypada zwrócić uwagę na wysoki poziom merytoryczny argumentacji, 
z jaką komarowscy prawosławni zbijali zarzuty urzędnika, nie zdając sobie 
sprawy z tego, że wobec zaplanowanej akcji nie mają one większego zna-
czenia. Pierwszy z nich dotyczył stanu obiektu sakralnego, który – w opinii 
starosty – nie nadawał się do tego celu. Jednak zdaniem petentów obiekt 
posiadał wszystkie przedmioty, które powinny znajdować się na wyposa-
żeniu prawosławnej świątyni. Podkreślano, że utensylia te zostały przez 
nich zabrane w roku 1915 w głąb Rosji, ocalone pośród niebezpieczeństw 
wojny i rewolucji, a następnie przywiezione do rodzinnej miejscowości. 
Inne rzeczy: kielich i żyrandol, zostały przez nich zdeponowane w cerkwi 
w Cześnikach. Jednak tamtejszy proboszcz nie chciał ich zwrócić, co stało 

31 Tamże, Pismo o. M. Szylińskiego do metropolity.
32 Tamże, Raport ks. A. Denysiuka do metropolity, 15.05.1938 r.
33 Tamże, Raport ks. A. Denysiuka do metropolity, 15.05.1938 r.
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się powodem chłodnych z nim stosunków. Z drugiej strony przypomina-
no, że to ks. Włodzimierz Laszczuk z Cześnik był inicjatorem założenia 
w Komarowie placówki duszpasterskiej. Starosta uważał też, że obiekt 
został wzniesiony nielegalnie i stanowił własność prywatną jednego 
z mieszkańców. Prawosławni dysponowali jednak pełnym zestawem 
dokumentów, z których wynikało, iż budynek sakralny wraz z placem 
był nabyty ze składek ogółu ludności prawosławnej, a wszelkie plany 
zostały zaakceptowane przez władze powiatowe w Tomaszowie i gminne 
w Komarowie. O tym, że czynniki państwowe uznawały istnienie świątyni 
i placówki, świadczyły także nakazy płatnicze, które przychodziły na jej 
adres jeszcze w kwietniu 1938 r. Prawosławni wyrażali opinię, że władze 
państwowe popadają w sprzeczność, jeśli najpierw akceptują działania 
wyznawców prawosławia, a następnie unicestwiają ich owoce. Wyrażono 
żal z powodu takiego stanu rzeczy i zapowiedziano odwołanie się do 
szczebla wojewódzkiego34.

Innym dokumentem, świadczącym o determinacji i poziomie religijnym 
komarowskich wyznawców prawosławia, było obszerne pismo, skierowa-
ne przez nich do metropolity warszawskiego. Wierni informowali w nim 
o zawiłych losach swojej placówki, o legalności wszelkich przedsiębranych 
działań ekonomicznych, o wzorowych relacjach ze społecznością katolicką. 
Za najbardziej bolesny uznawali zarzut działań rusyfikacyjnych, postawiony 
zarówno im, jak i ich duchownemu: „Pomimo swej nacyonalnej i religijnej 
świadomości jako naród ruskij i prawosławny, uważamy się za dobrych 
i wiernych synów Państwa Polskiego”. Nie przyjmowali też do wiadomości 
sugerowanej przez starostę odpowiedzialności za okoliczności historyczne 
najnowszych dziejów prawosławia na Lubelszczyźnie: „że mamy być ko-
złami ofiarnymi odpuszczenia grzechów, za grzechy Rossiji, popełnione 
niegdyś wobec Polski”. Likwidację placówki komarowskiej wierni uważali 
za niezmiernie szkodliwą także z punktu widzenia interesów państwa. 
Cześniki, będące siedzibą parafii etatowej, uchodziły bowiem za okolicę 
zarażoną nacjonalizmem ukraińskim i bolszewizmem, co nie pozostawało 
bez negatywnego wpływu na lojalną i propaństwową ludność prawosławną 
Komarowa35.

W obronie placówki wystąpił także jej duszpasterz. W obszernym pi-
śmie do wojewody wskazywał on na sukcesy swojej półtorarocznej pracy 
w Komarowie. Ks. A. Denysiuk, nie znając całościowego kontekstu repre-
syjnych działań wobec swojej cerkwi, podejrzewał, że starosta działa pod 
wpływem niechętnego sobie proboszcza etatowej parafii w Cześnikach, 
ks. Mikołaja Laszczuka. Duchowny ten przysłał bowiem do powiatu 
korespondencję od ks. A. Denysiuka, prowadzoną w języku rosyjskim.  

34 Tamże, Podanie prawosławnych z Komarowa do starosty, 10.05.1938 r.
35 Tamże, Pismo prawosławnych z Komarowa do metropolity, 13.05.1938 r.
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Miała ona wskazywać na rusyfikatorskie zapędy komarowskiego kapłana. 
Ten jednak stanowczo odrzucił zarzuty, podkreślając, że podczas kilku-
nastoletniej pracy w Tomaszowskiem ani razu nie był posądzany ani tym 
bardziej karany za postawę antypaństwową, a w swojej pracy ogranicza 
się jedynie do oddziaływania moralnego i religijnego, w duchu pełnej 
lojalności wobec Rzeczypospolitej. Na dowód nieczystej gry proboszcza 
cześnickiego ks. A. Denysiuk załączył kilka listów pisanych doń przez 
ks. W. Laszczuka także w języku rosyjskim36. Tymczasem 26 maja 1838 r. 
do księdza A. Denysiuka przyszli policjanci z posterunku w Komarowie 
i zarekwirowali mu księgi – metrykalne, rozrachunkowe i inne37. Natomiast 
1 lipca (lub też 2 lipca) cerkiew w Komarowie została zamknięta i opie-
czętowana. Kilka dni później ks. A. Denysiuk zdementował wieść, która 
doszła do konsystorza, jakoby budynek został rozebrany. Tak się bowiem 
nie stało. Władze opieczętowały tylko jego część, a mianowicie pomiesz-
czenie, w którym sprawowano nabożeństwa i w którym pozostał antymins 
oraz Najświętszy Sakrament dla chorych. Druga część obiektu, gdzie  
mieszkał kapłan, pozostała nieopieczętowana38.

Zapowiedzią działań likwidacyjnych w Tarnawatce był incydent, do 
którego doszło 15 marca 1938 r. Tego dnia starosta tomaszowski zabronił 
kontynuacji prac budowlanych przy nowo wznoszonym domu parafial-
nym, mimo to, że prawosławni dysponowali oficjalnym pozwoleniem. 
Interwencja u starosty nie przyniosła rezultatu, co więcej, urzędnik 
oświadczył, że w Tarnawatce nie ma parafii prawosławnej, a budynek 
będzie wkrótce rozebrany39. W rezultacie rozeszła się wieść o mającym 
nastąpić zamknięciu domu modlitwy. Jednak aż do połowy maja spra-
wowano w nim regularne nabożeństwa. Świątynia była przepełniona 
wiernymi. Nawet ci spośród młodzieży, którzy od dłuższego czasu nie 
bywali w cerkwi, przystąpili podczas świąt wielkanocnych do spowie-
dzi i Komunii św. 14 maja wójt wezwał do siebie cerkiewnego starostę 
Mikołaja Tysa i innego parafianina, Józefa Smoląga, oświadczając im, że 
w ciągu dwóch dni dom modlitwy powinien być zlikwidowany i że do 
tego czasu należy wynieść z niego całe wyposażenie. Następnego dnia 
ks. Szymon Demczuk przekazał parafianom informację o zamknięciu domu 
modlitwy. Jednocześnie gorąco zachęcił ich do wiernego trwania w wierze 
prawosławnej, albowiem mocnej wiary nie da się ani zamknąć, ani opie-
czętować. Zgromadzeni, tak starsi, jak i młodzież, zareagowali płaczem. 
Wszyscy podchodzili do duszpasterza, ściskali mu ręce i prosili, aby ich  

36 Tamże, Pismo ks. A. Denysiuka do starosty, 5.05.1938 r.
37 Tamże, Pismo ks. A. Denysiuka do metropolity, 28.05.1938 r.
38 Tamże, Telegram z Komarowa do konsystorza, 2.07.1938 r.; Raport ks. A. Denysiuka 

do konsystorza, 13.07.1938 r. 
39 Tamże, Pismo ks. Szymona Demczuka do metropolity, 20.03.1938 r.
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nie porzucał, nie osierocał. Należy nadmienić, że podczas nabożeństwa 
był obecny policjant, który po jego zakończeniu wypytywał uczestników 
o szczegóły, a nawet próbował ich uspokajać, czyniąc aluzję, że los kapli-
cy nie jest przesądzony. Przebieg nabożeństwa zrobił na nim pozytywne 
wrażenie. Następnego dnia po nieszporach wyniesiono z cerkwi wszystkie 
elementy wyposażenia i rozlokowano je w domach zaufanych parafian. 
Ku ich pozytywnemu zaskoczeniu 18 maja wójt przekazał informację, że 
dom modlitwy w Tarnawatce tymczasem nie będzie zamknięty i że moż-
na w nim odprawiać nabożeństwa40. Jednak już 27 maja, o godzinie 10.00 
rano, na kwaterze u księdza zjawił się wójt wraz z sołtysem, sekretarzem 
i policją. Urzędnicy przeszukali mieszkanie, rekwirując prowadzone przez 
duchownego księgi metrykalne i kasowe. Kapłan podpisał sporządzony 
protokół. Następnie opieczętowano cerkiew. Postawa parafian, którzy 
płakali i prosili, by tego nie czyniono, była bezowocna41.

Stosunkowo późno, bo dopiero 8 czerwca, duchowny Ignacy Kośmij 
z Wakijowa otrzymał stanowczy zakaz odprawiania nabożeństw i pole-
cenie opuszczenia wsi w ciągu 24 godzin. Z kolei 12 czerwca wójt zwołał 
w szkole zebranie społeczności prawosławnej i oświadczył, aby więcej 
nie zwracano się o posługi religijne do I. Kośmija, ale do etatowej parafii 
w Tyszowcach. Mimo zakazu duchowny odprawił nabożeństwo w święto 
Trójcy Świętej, a także pobłogosławił jedno małżeństwo. 14 czerwca u du-
chownego zjawili się przedstawiciele władz z pytaniem, jakim prawem 
złamał on zakaz starosty. Kapłan powołał się na telegram od metropolity, 
który zezwolił mu na dalsze sprawowanie nabożeństw. Telegram ten został 
przez urzędników zabrany. Po odprawieniu nabożeństwa w niedzielę,  
26 czerwca, duchowny otrzymał wezwanie do powiatu na następny dzień. 
Tam też się udał. Postraszono go dwutygodniowym aresztem i wywiezieniem 
z Wakijowa nocą. Duchowny bronił się, twierdząc, że ma prawo mieszkać 
w Wakijowie jeszcze cztery lata, zgodnie z umową na dzierżawę budynku 
mieszkalnego, którym zresztą była dawna diakówka. Starosta odrzucał 
jednak wszystkie argumenty, grożąc kapłanowi dalszymi represjami. Mimo 
to pozostał on w Wakijowie do rozbiórki cerkwi, która nastąpiła 1 lipca42.

5 czerwca ks. Andrzej Kowalczuk z Przeorska otrzymał wezwanie do 
obowiązkowego stawienia się w starostwie. Tam oczekiwał na niego za-
stępca starosty, który zwrócił się do niego z pytaniem, kiedy ma zamiar 
wyjechać z Przeorska. Zaskoczony duchowny zapytał, dokąd ma się udać. 
Urzędnik odparł, że tam, skąd przyjechał. Po pięciogodzinnej przerwie 
zastępca starosty ponownie podjął rozmowę z kapłanem. Poinformował, 
że starostwo realizuje w porozumieniu z wojewodą i ministerstwem 

40 Tamże, Pismo ks. S. Demczuka do metropolity, 19.05.1938 r.
41 Tamże, Pismo ks. S. Demczuka do metropolity, 29.05.1938 r.
42 Tamże, Pismo ks. J. Kośmija do metropolity, 4.07.1938 r.
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akcję usuwania kleru nieetatowego. Wskazał na winę metropolii, która 
delegowała nieetatowych duchownych bez zgody władz państwowych. 
W opinii urzędnika państwo nie jest źle nastawione do duchowieństwa 
prawosławnego, pragnie wręcz, „aby duchowni prawosławni żyli tak, 
jak katoliccy, ale należy wypełniać to, co powiedzą władze”. Następnie 
odczytał pismo, w którym stwierdzano, że parafia i cerkiew w Przeorsku 
nie istnieją, w związku z tym nominacja do tej placówki jest bezprawna, 
tak samo jak sporządzane przez kapłana zapisy w księgach metrykal-
nych. Dokument zawierał także nakaz, aby do 11 czerwca kapłan opuścił 
Przeorsk. Urzędnik wezwał kapłana do podpisania tego dokumentu, a gdy 
ten odmówił, podniesionym głosem zagroził mu, że nigdzie w Polsce nie 
otrzyma stanowiska duchownego, a nawet, że zostanie wywieziony bez 
żony i swojego mienia.

Z kolei 14 czerwca zjawili się u duchownego wójt i sekretarz gminy, 
namawiając go do wyjazdu, a nawet oferując pieniądze na drogę. W od-
powiedzi kapłan oświadczył, że zgodnie z poleceniem metropolity musi 
zostać na miejscu i spełniać obowiązki duszpasterskie. W tej sytuacji obaj 
nakazali mu ponownie stawić się w starostwie. Podczas spotkania, do 
którego doszło już na drugi dzień, starosta orzekł, że polecenia metropo-
lity są bezprawne i że kapłan powinien się słuchać władz państwowych. 
Urzędnik ponowił nakaz, by kapłan jeszcze do wieczora wyjechał, w prze-
ciwnym razie zagroził mu trzytygodniowym aresztem i tym, że nie otrzy-
ma w Polsce stanowiska duchownego. Na odpowiedź, że nie ma dokąd 
jechać, starosta powiedział, żeby zwrócił się o zapewnienie utrzymania do 
metropolity. Groził nawet jakimś bliżej nieokreślonym „obozem izolacyj-
nym”. Tego samego dnia zorganizowano w Przeorsku zebranie ludności 
prawosławnej, której zakomunikowano, aby nie zgłaszała się o posługi 
do ks. A. Kowalczuka, gdyż wszystkie sporządzone przez niego akty są 
nieważne. Rzecz charakterystyczna, iż urzędnicy obrzucali duchownych 
prawosławnych grubiańskimi wyzwiskami, co spowodowało, że zgroma-
dzeni opuścili zebranie, odmawiając złożenia swoich podpisów43.

Ks. A. Kowalczuk, w myśl stanowczego zalecenia metropolity, pozo-
stał na miejscu. W ciągu kolejnych dni nachodziła go policja, natomiast 
w urzędzie gminy oświadczono mu, że jeśli nie wyjedzie sam, zostanie 
zamknięty na trzy miesiące do aresztu za sprzeciwianie się władzy. Wreszcie 
27 czerwca, o godzinie 5.00 rano, przyszli policjanci, którzy nakazali ka-
płanowi natychmiastowe udanie się do starostwa, już po raz trzeci. Tam 
starosta, w otoczeniu urzędników i policjanta, skłaniał go do podpisania 
deklaracji, że wyjeżdża z Przeorska z własnej woli. Kiedy zaś kapłan po 
raz kolejny oświadczył, że nie ma dokąd się udać, dano mu jeszcze trzy 

43 Tamże, Pismo ks. A. Kowalczuka do metropolity, 18.06.1938 r.
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dni na ostateczne opuszczenie miejscowości. Odmowa złożenia podpisu 
na deklaracji skłoniła starostę do ponowienia gróźb wobec duchownego44.

Mniej więcej w tym samym czasie władze przystąpiły do likwidacji 
placówki w Perespie. 6 czerwca starosta tomaszowski nakazał tamtejsze-
mu duchownemu, ks. Aleksandrowi Boberowi, opuszczenie miejscowości 
w ciągu 48 godzin. Polecenie to przyprawiło kapłana o kryzys nerwowy. 
W rozmowie z diakonem Sergiuszem Martyniukiem ks. A. Bober wyraził 
obawę, że w tej sytuacji będzie musiał porzucić strój duchowny i zająć się 
gospodarowaniem na swojej ziemi. Wobec powyższego diakon zwrócił się 
z prośbą do metropolity o nominowanie go na inną placówkę duszpaster-
ską45. Tym razem władze nie zwlekały. Już następnego dnia, o godzinie 
10.00, korzystając z nieobecności duchownego, dokonały usunięcia z kaplicy 
wszystkich utensyliów, a następnie opieczętowały obiekt. W tej sytuacji 
ks. A. Bober zwrócił się do metropolity o udzielenie wskazówek odnośnie 
do dalszego postępowania w jego sytuacji46.

Bardzo niewiele wiadomo o szczegółach dotyczących innych zlikwido-
wanych ośrodków. Wydaje się, że najdłużej, bo do początków lipca, funk-
cjonowała cerkiew w Nabrożu. Tak samo ubogie są informacje o dalszych 
losach usuwanych kapłanów, którym stanowcze polecenie metropolity 
nakazywało opieranie się naciskom władz i pozostanie w dotychczasowych 
miejscowościach. Jednym z najbardziej wytrwałych był ks. Jan Żukowski 
z Rzeplina, który przebywał w tej miejscowości jeszcze w końcu sierpnia, 
ale według informacji posiadanych przez starostwo miał się w najbliższym 
czasie przenieść na Wołyń47. Surowy nakaz metropolity, ponowiony jesz-
cze w czerwcu za pośrednictwem dziekanów, został cofnięty dopiero na 
początku lipca, gdy rozebrano już niemal wszystkie przeznaczone do tego 
obiekty. Duchownym polecono wówczas udanie się do parafii etatowych 
i objęcie w nich funkcji wikariuszy48. W praktyce niektórzy z nich tułali 
się po różnych placówkach, świadcząc pomoc duszpasterską w zależności 
od aktualnych potrzeb. W Poturzynie osiadł ks. Zenon Salamon ze zli-
kwidowanej placówki w Wereszynie49. Ks. Aleksander Bober posługiwał 
najczęściej w Telatynie, ale także w Cześnikach50. Z kolei ks. Grzegorz 
Pawłowski, duszpasterz ze zlikwidowanego ośrodka w Łaszczowie, po-
został w wynajętym mieszkaniu w Domaniżu. Każdej niedzieli wędrował 
do Grodysławic na czele swoich współwyznawców. Pewnego dnia, prze-
chodząc obok placu po zniszczonej świątyni, zaczęli oni przeklinać tych, 

44 Tamże, Pismo ks. A. Kowalczuka do metropolity, 28.06.1938 r.
45 Tamże, Pismo diakona S. Martyniuka do metropolity, 14.06.1938 r.
46 Tamże, Pismo ks. A. Bobera do metropolity, 12.07.1938 r.
47 APL, Starostwo Tomaszowskie (dalej: ST), sygn. 4, k. 2.
48 AMP, sygn. 1874, Pisma metropolity do dziekanów, czerwiec i lipiec 1938 r.
49 APL, ST, sygn. 4, k. 27.
50 Tamże, k. 46.
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którzy dokonali rozbiórki. Napominany przez władze duchowny orzekł, 
że nie może się przenieść do Grodysławic z uwagi na niechęć okazywaną 
przez miejscowego proboszcza. Jego położenie stało się do tego stopnia 
złe, iż liczył się nawet z porzuceniem prawosławia, o ile przełożeni nie 
dadzą mu placówki. Dopiero wiosną 1939 r. ks. G. Pawłowski wyjechał 
z rodziną na Wołyń51.

AKCJA ROZBIÓRKOWA

Do masowych rozbiórek obiektów cerkiewnych na terenie powiatu 
tomaszowskiego przystąpiono w połowie czerwca. Natomiast wcześniej, 
na przełomie kwietnia i maja, na terenie powiatu doszło do kilku przy-
padków podpaleń świątyń, które miały być zlikwidowane. W nocy z 24 
na 25 kwietnia została podpalona przez nieznanych sprawców kaplica 
cmentarna w Jurowie, zapieczętowana przez władze kilka dni wcześniej. 
O wypadku doniósł do metropolity o. M. Szyliński z Chodywaniec. Ludzie, 
którzy, zauważywszy pożar, ruszyli na ratunek, widzieli w zmroku jakąś 
postać uciekającą od kaplicy. Okazało się, że był to policjant z jarczow-
skiego posterunku, nazwiskiem Szopiński, który wystraszony krzykami 
tłumu powrócił do pożaru, ale zaraz ponownie się oddalił. Społeczność 
prawosławna była przekonana, że to on podpalił kaplicę, czego świadkami 
mieli być mieszkańcy wsi Jurowa: Jan Chytreń, a także drugi, nazwiskiem 
Grundaś52.

Z kolei w nocy z 30 kwietnia na 1 maja usiłowano podpalić cerkiew 
w Żabczu. Silny blask i ogień wewnątrz obiektu zauważył strażnik noc-
ny, który zaalarmował mieszkańców. Ogień został w porę ugaszony. Na 
miejscu zdarzenia znaleziono kilka butelek ze śladami nafty, worek, w któ-
rym przyniesiono słomę, zapałki oraz kłębek waty. Starosta cerkiewny, 
Aleksander Kozak, wyraził opinię, że podpalenia dokonał jeden z polskich 
kolonistów, co ustalił na podstawie użytej do podpalenia słomy. Był to 
specyficzny rodzaj słomy, nazywany świętojańską, zaś takową posiadał 
tylko jeden Polak, mieszkaniec Kolonii Poturzyn53. Natomiast czynniki 
wojskowe były zdania, że cerkiew podpalili sami prawosławni, a raczej 
pochodzący z rodzin prawosławnych komuniści. Ponieważ w ostatnich 
tygodniach o przekazanie obiektu wystąpili katolicy, którym udało się 
zebrać kilkaset podpisów w tej sprawie, wnioskowano, że spalenie tej 

51 Tamże, k. 45, 100, 109.
52 AMP, sygn. 1726, Pismo o. M. Szylińskiego do metropolity.
53 Centralne Archiwum Wojskowe w Warszawie (Rembertowie) (dalej: CAW), Samodziel-

ny Referat Informacyjny Dowództwa Okręgu Korpusu II Lublin (dalej: SRI DOK 2), sygn. 
I.371.2/A.99, k. 170 i n.
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cerkwi, podobnie jak kaplicy w Jurowie, nie byłoby w interesie ludności 
katolickiej. Zdaniem jednego z liderów akcji, generała Brunona Olbrychta, 
była to „robota zorganizowana po to, by mieć możność i powód złożenia 
skargi na ręce Patriarchy Mirona, który w najbliższych dniach miał przy-
jechać do Polski z wizytą”54.

Najgłośniejszym echem odbiło się spalenie cerkwi w miejscowości Żer- 
niki, do którego doszło również w nocy z 30 kwietnia na 1 maja. Wszczęto 
śledztwo, w ramach którego zebrano zeznania od kilku mieszkańców 
Żernik. Wiktor Świdruk powiedział, że będąc około 23.30 obok budynku 
spółdzielni, ujrzał pożar wewnątrz cerkwi. Kiedy biegł ku świątyni, na 
drodze między wsią i świątynią spotkał sołtysa z siekierą w dłoni, który 
kazał mu obudzić lokatorów domu cerkiewnego. Inny świadek, Serafin 
Sucharski, zwrócił uwagę na zachowanie sołtysa, który wystawiając zwy-
czajową wartę na noc, nakazał dwóm wartownikom kontrolować okolice 
wsi i dworu, zaś na sugestię, że może lepiej byłoby pilnować cerkwi, 
odparł, że ten rejon będzie doglądany osobiście przez niego. Niektórzy 
z indagowanych wyrażali opinię, że miejscowi katolicy wiedzieli wcześniej 
o tym, iż świątynia będzie spalona. Taką informację uzyskał między innymi 
trzynastoletni Stefan Chilczuk, który następnego dnia po pożarze rozmawiał 
na pogorzelisku z młodszym kolegą Ryszardem Wietczakiem, katolikiem, 
mieszkającym w bliskim sąsiedztwie cerkwi. Z kolei Melania Pochodeńko 
i Katarzyna Kasperska przytoczyły zasłyszaną w oborze wypowiedź Janiny 
Wietczakówny, która również dawała do zrozumienia, że pożar cerkwi 
nie był dla niej zaskoczeniem oraz że wiedzieli o nim wcześniej policjanci 
z Łaszczowa. Dziewczyna miała wyrażać zadowolenie ze spalenia cer-
kwi, nazywając wszystkich prawosławnych komunistami i bolszewikami. 
Natomiast Serafin Niewiadomski, który owej nocy przebywał na dachu 
sąsiedniego budynku, chroniąc go przed rozprzestrzeniającym się ogniem, 
przytoczył słowa Teodora Sucharskiego z Ratyczowa. Był on świadkiem, 
jak niejaki Jan Grześniakowski chciał zakładać się o duże pieniądze o to, 
że cerkwi w Żernikach wkrótce nie będzie55.

Dzięki dokumentom sporządzonym przez czynniki wojskowe znane są 
nam dokładne daty rozbiórek cerkwi w powiecie. Są one zasadniczo, chociaż 
niestuprocentowo, zgodne z innymi źródłami wiedzy na ten temat. Tak więc 
19 czerwca rozebrano obiekty w Tyszowcach Dębinie i Tyszowcach Zamłyniu, 
zaś 23 czerwca – we wsiach Pańków, Mikulin i Klątwy. 24 czerwca zlikwi-
dowano starą, a 26 czerwca nową cerkiew w Jurowie. Najwięcej obiektów 
zniszczono 30 czerwca. Zdemontowane tego dnia świątynie znajdowały 
się w miejscowościach Kmiczyn, Pieniany, Podlodów, Muratyn, Ratyczów, 
Steniatyn, Zimno, Nedeżów, Typin, Nowosiółki, Radków, Witków, Żabcze, 

54 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 157.
55 AMP, sygn. 1726, Zeznania w sprawie pożaru cerkwi w Żernikach.
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Hopkie, Dutrów, Łykoszyn i Łachowce. Z kolei 1 lipca przestały istnieć 
cerkwie w Wakijowie, Werszczycy, Posadowie (cmentarna) oraz Szarowoli. 
4 lipca rozebrano cerkwie w Przeorsku, Łaszczowie i Rzeplinie, natomiast 
7 lipca – cerkiew w Korhyniach Leliszce. Jako ostatnia została zburzona 
cerkiew w Nabrożu. Stało się to 9 lipca56.

Bodaj najdokładniej jest znany przebieg rozbiórki cerkwi w Łaszczowie, 
a zawdzięczamy to korespondencji, którą kierował do konsystorza tamtej-
szy duszpasterz nieetatowy ks. G. Pawłowski. Od pewnego czasu zwra-
cał on uwagę na wzmagające się antyprawosławne nastroje w osadzie 
i okolicy. Były one podniecane przez czynniki wojskowe współpracujące 
z duchowieństwem katolickim. 3 kwietnia w Łaszczowie odbył się zjazd 
rezerwistów, na który przybył pułkownik z Zamościa. Jeśli dawać wiarę 
relacji, podczas nabożeństwa poprzedzającego defiladę ks. Dominik Maj, 
proboszcz łaszczowskiej parafii katolickiej, miał wygłosić kazanie o treści 
nieprzyjaznej prawosławiu: 

Nawet na taką głupotę sobie pozwolił, mówiąc, aby żaden katolik nie ośmielił się sprzedać 
mleka nie tylko żydom, ale i prawosławnym. 

Łamiącym zakaz kapłan miał grozić jakimiś karami pieniężnymi, a na-
wet usunięciem z kościoła57. Do rozbiórki świątyni doszło 4 lipca. Według 
niektórych relacji termin został dobrany specjalnie, aby uniknąć przeciw-
działania ze strony miejscowego dziedzica Stanisława Starowieyskiego, 
który stanowczo sprzeciwiał się likwidacji cerkwi. Tegoż dnia ów wpły-
wowy ziemianin, aktywny działacz Akcji Katolickiej (późniejszy męczennik 
z Dachau, beatyfikowany), przebywał poza Łaszczowem58. Demontaż obiektu 
był „zabezpieczany” przez policję, w liczbie dziesięciu funkcjonariuszy, 
która odpędzała zgromadzonych prawosławnych gumowymi nahajkami, 
a nawet puszczała na płaczących psa. Duchowny zaznaczył, że robotnicy 
burzący cerkiew śmiali się, ciągali za sobą szaty, nakładali na głowy ko-
rony i wyszydzali wiarę prawosławną. Ikonę św. św. Piotra i Pawła porą-
bano toporem na cerkiewnym placu. Następnie rozbito pomnik na grobie 
ks. Andrzeja Karolińskiego, zmarłego w roku 1897. Sprawcy rozkopali 
grób, rozbili trumnę, sprofanowali kości i zrównali mogiłę z ziemią, aby 
nie pozostał po niej żaden ślad. W następnych dniach dokonano wycinki 
drzew, bowiem na cerkiewnym pogoście zamierzano urządzić kwietnik. 
Ks. G. Pawłowski zwracał uwagę, że w tygodniach poprzedzających likwi-
dację cerkwi przeprowadzono w niej szereg prac remontowych: ułożono 

56 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.99, k. 269.
57 AMP, sygn. 1726, Pismo ks. G. Pawłowskiego do metropolity, 8.03.1939 r. Zwraca uwagę 

niezgodność dat; o wydarzeniu, które jakoby miało miejsce 3 kwietnia, donosi do metropolity 
8 marca.

58 K. G r z e s i a k, Diecezja…, s. 231.
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nowy dach, pomalowano wnętrze i odnowiono niektóre ikony. Kapłan, 
informując metropolitę o swojej sytuacji, prosił o obronę przed prześlado-
waniem, a także o wstawiennictwo u władz, aby chociaż plac po cerkwi 
pozostawiono do dyspozycji wyznawców prawosławia59.

Innym duchownym, który natychmiast przesłał do konsystorza relację 
z niszczenia cerkwi, był ks. Ignacy Kośmij z Wakijowa. Stało się to 1 lipca60. 
Tego dnia rano zjawili się przy świątyni robotnicy z policją i sołtysem. 
Zabrawszy klucze do cerkwi, weszli w czapkach do środka, a następnie 
przystąpili do niszczenia wyposażenia, którego elementy zostały wyniesione 
na zewnątrz. Wyznawcy prawosławia stali z daleka i płakali, niedopusz-
czeni przez policję w pobliże obiektu. Zanim zaalarmowany duchowny 
zdążył przyjść do świątyni, robotnicy zdążyli już usunąć z niej taberna-
kulum, żertwiennik i naczynia liturgiczne. Kapłan wyniósł z rozbieranej 
cerkwi ołtarz, szaty liturgiczne, a także odnalazł między wyniesionymi 
już szafkami i ikonami Postaci Eucharystyczne, które – nałożywszy stułę 
(epitrachilion) – zabrał do swojego domu. Na pytanie, na jakiej podstawie 
dokonuje się burzenie świątyni, policjanci odrzekli, że nie dysponują żadnym 
dokumentem, a do Wakijowa przybyli na polecenie wójta i komendanta 
z Tyszowiec. Nakazano im po prostu rozwalić cerkiew i zlikwidować 
nielegalną parafię, gdyż – jak wyjaśniono – do cerkwi w Tyszowcach jest 
zaledwie sześć kilometrów. O godzinie 18.00 cerkiew była już rozebrana. 
Ikony i inne utensylia pozostały tymczasem na wolnym powietrzu.

Następnego dnia ks. I. Kośmij, bojąc się, aby i jego dom nie został 
zburzony, przewiózł Postaci Eucharystyczne, ikony i szaty do Tyszowiec. 
Zawiadamiając metropolitę o opisanych wydarzeniach, kapłan błagał o jakąś 
radę: „Co robić? Czy pozostać w Wakijowie mimo trudnych czasów?”. Lęk 
duchownego potęgowała wiadomość, otrzymana w ostatniej chwili przed 
wysłaniem listu, iż owego dnia (4 lipca) został aresztowany o. Atanazy 
Bokijewicz, który posługiwał w sąsiednich Turkowicach61.

W nieco innych okolicznościach doszło do likwidacji cerkwi w Przeorsku. 
2 lipca zjawił się w tej miejscowości zastępca starosty z sekretarzem i wójtem 
gminy Majdan Górny. Urzędnicy obejrzeli cerkiew i postanowili rozebrać ją 
4 lipca. Jednak zastępca starosty oświadczył, że jeśli mieszkańcy miejscowo-
ści przejdą na katolicyzm, obiekt uniknie likwidacji. Dano prawosławnym 
dzień do namysłu. Ponieważ nikt się nie zgłosił, 4 lipca, o godzinie 3.00 
rano, do Przeorska przybył ponownie wicestarosta z sekretarzem w to-
warzystwie sześciu policjantów, a także robotnicy zaopatrzeni w topory. 
Licznie zebrani wierni z płaczem i krzykiem stanęli w obronie świątyni. 

59 AMP, sygn. 1726, Pismo ks. G. Pawłowskiego do metropolity, 8.07.1938 r.
60 Tamże, Telegram ks. I. Kośmija do metropolity, 1.07.1938 r.
61 Tamże, Pismo ks. I. Kośmija do metropolity, 4.07.1938 r.
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W tej sytuacji robotnicy odstąpili od demontażu i odeszli. Jednak wójt 
sprowadził ponad 30 robotników z innej wsi. I tym razem wierni zagrodzili 
im drogę, nie zważając na groźby ze strony policji. Ta ostatnia usiłowała 
siłą usunąć broniących – bezskutecznie. Zaskoczeni niespodziewanym 
oporem urzędnicy udali się do starostwa na konsultacje, zaś po powrocie 
opieczętowali cerkiew i ponownie oświadczyli, że jeśli 90% prawosławnych 
przyjmie wiarę katolicką, cerkiew – zamieniona na kościół – nie będzie 
rozebrana. Tym razem dano prawosławnym czas do najbliższej niedzieli. 
Ponieważ, według ustaleń urzędników, nikt nie zdradzał chęci porzucenia 
prawosławia, już w sobotę sprowadzono 50 policjantów i 20 robotników. 
Funkcjonariusze rozeszli się do domostw prawosławnych, uniemożliwiając 
im opuszczenie mieszkań. W tym czasie robotnicy przystąpili do burzenia 
dzwonnicy. Nadcięto jej podstawy, a następnie obalono przy pomocy haków. 
Duszpasterz, donosząc do przełożonych o opisywanych zajściach, zwrócił 
uwagę na nabyte za sumę 932 zł w ostatnim czasie dzwony, z których jeden 
ważył 165, a drugi 25 kg. Następnie rozebrano cerkiew. Materiał z obu 
obiektów zawieziono, wraz z dzwonami, do urzędu gminnego w Majdanie 
Górnym. Jednocześnie usunięto z domu cerkiewnego, wprost na ulicę, 
wynajętego przez proboszcza stróża wraz z rodziną, a nawet bezdomną 
staruszkę, dom zaś sprzedano nauczycielowi. Dramatyczne wydarzenia 
okupiła zdrowiem jedna z prawosławnych mieszkanek Przeorska, żona 
niejakiego Andrzeja Ziomka. W rozstroju nerwowym biegała po wsi 
z krzykiem: „Oddajcie nam wiarę!”.

Duchowny A. Kowalczuk, informując o opisywanych zajściach, nad-
mienił też, że 7 lipca rozebrano cerkiew w sąsiednich Korhyniach Leliszce, 
gdzie znajdowała się uważana za cudowną ikona Przemienienia Pańskiego, 
a także korzeń dębu, na którym przed wiekami ikona miała zostać zna-
leziona. W święto Przemienienia gromadziły się tam co roku rzesze ludzi 
nawet z odległych miejscowości62.

Prowizoryczne domy modlitwy przeważnie nie były rozbierane, a je-
dynie usuwano z nich wszelkie utensylia, same zaś budynki zamykano 
i opieczętowywano. Czasem jednak uciekano się do gróźb całkowitego 
rozebrania budynku. Tak było przykładowo w Perespie, gdzie 7 lipca, 
o godzinie 10.00, zjawił się wójt gminy Kotlice wraz z dwoma sołty-
sami i grupą robotników. Tego dnia miejscowy duchowny przebywał 
w Tomaszowie, dokąd udał się dla omówienia z tamtejszym proboszczem 
problemów związanych z działalnością swojej placówki i wzięcia udziału 
w świątecznym nabożeństwie. Po powrocie do Perespy ks. A. Bober zastał 
swoją cerkiew domową zlikwidowaną; wszystkie ikony i inne elementy 
zostały zdemontowane. Następnie, przybywszy do domu, stwierdził, że 

62 Tamże, Pismo ks. A. Kowalczuka do metropolity, 16.07.1938 r.
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jego osobiste rzeczy wyrzucono z mieszkania na podwórko. Stało się to 
w obecności dwóch sołtysów. Jeden z nich, prawosławny, otrzymał od 
wójta polecenie, aby ludność prawosławna zabrała wyposażenie cerkwi, 
gdyż wójt otrzymał nakaz rozebrania domu, w którym mieszkał duchowny 
i w którym mieściła się cerkiew. Parafianie ze łzami w oczach zdjęli dwa 
dzwony i zabrali je do swoich odmów. Wtedy robotnicy przystąpili do 
rozbiórki dzwonnicy, z której materiał zabrali na furmankę i odwieźli do 
sołtysa. Ludzie starali się zabezpieczyć rzeczy, których jeszcze nie zdążono 
zdewastować. Wobec groźby profanacji Postaci Eucharystycznych żona 
duchownego usiłowała, wraz z innymi parafianami, przekonać rozbiera-
jących, aby uszanowali ołtarz, antymins i Najświętszy Sakrament. Jednak 
wójt, wszedłszy do cerkwi z sołtysem, nazwiskiem Nagowski, orzekł, że 
jeżeli prawosławni nie wyniosą ołtarza, on sam to zrobi. Wypada dodać, 
że obaj przebywali w obiekcie w nakryciach głowy, a sołtys nawet z papie-
rosem w ustach. Mężczyźni ostatecznie nie zdecydowali się na usunięcie 
ołtarza, jednakże zalecili, aby duchowny jak najszybciej sam go wyniósł. 
W takim położeniu ks. A. Bober następnego dnia odprawił Liturgię, spożył 
Najświętszy Sakrament, po czym przeniósł antymins wraz z Ewangelią do 
swojego mieszkania. To samo uczynił z anałojami. Następnie, wraz z dia-
konem, rozebrał ołtarz. Wkrótce zjawił się policjant z robotnikami, którzy 
obejrzawszy puste pomieszczenie po cerkwi, opieczętowali je. To samo 
uczynili z pokojem, w którym wcześniej złożono utensylia. Wszystkie one 
zostały najpierw wyrzucone na zewnątrz, po czym wójt nakazał sołtysowi 
odwieźć przedmioty do cerkwi w Tyszowcach. Tak się też stało63.

Relacje z innych miejscowości mają charakter zdawkowy. O rozbiórce 
cerkwi w Rzeplinie dowiadujemy się z listu wysłanego przez ks. Jana 
Żukowskiego w początkach sierpnia 1938 r. Jest w nim mowa o tym, 
że cerkiew ta została zburzona w dniach od 1 do 4 lipca. Kapłan zwra-
cał uwagę na fakt, iż uczyniono to w sposób pośpieszny, bez żadnego 
uprzedzenia. Wcześniej, 27 czerwca, rozebrano cerkiew w Łachowcach, 
zaś 30 czerwca – kamienną kaplicę w Posadowie. W tej ostatniej miejsco-
wości prawosławni złożyli do starostwa petycję, aby obiekt nie podlegał 
rozbiórce. Zanim jednak nadeszła ze starostwa odpowiedź, budynek został 
zburzony64. Duchowny odnotował też próby oporu ze strony prawosław-
nych. W Łachowcach, leżących na terenie jego placówki, nawoływał do 
czynnego wystąpienia przeciw rozbiórce tamtejszej cerkwi niejaki Dymitr 
Szuryn. Z kolei w Rzeplinie prawosławni wstrzymywali się od prac po-
lowych, aby w każdej chwili być gotowymi do obrony cerkwi65.

63 Tamże, Pismo ks. A. Bobera do metropolity, 12.07.1938 r.
64 Tamże, Pismo ks. J. Żukowskiego do metropolity, 8.08.1938 r.
65 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 256.
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Niewiele wiadomo też o przebiegu rozbiórki cerkwi w Szarowoli. 
W doniesieniu do metropolity zwrócono jedynie uwagę na profanację znaj-
dujących się w obiekcie utensyliów. Zwierzchnik Kościoła prawosławnego 
zwrócił się do ministra sprawiedliwości:

Uprzejmie proszę natychmiastowe wstrzymanie rozbiórki cerkwi i rozpoczęcie śledztwa 
celem pociągnięcia winowajców do odpowiedzialności […]. Wobec powyższego i wobec wie-
lokrotności powyższych wypadków w ostatnich dniach wierzę, iż Pan Minister, jako Naczelny 
Prokurator Państwa, zechce spowodować energiczne wystąpienie organów prokuratury celem 
obrony autorytetu prawa66. 

Nieco wcześniej, 20 czerwca, w sąsiednim Pańkowie zjawiła się komisja 
złożona z zastępcy starosty, wójta i inżyniera. Komisja orzekła, że stan 
tamtejszej cerkwi zagraża bezpieczeństwu i w rezultacie postanowiła ro-
zebrać obiekt do fundamentów. 2 lipca wójt zwołał zebranie mieszkańców 
wsi, dając im następujący wybór: albo samodzielnie rozbiorą cerkiew, albo 
też zostanie ona zdemontowana przez władze, które uzyskany materiał 
przeznaczą na potrzeby gminy. Prawosławni znaleźli się w rozterce; bali się 
sami rozebrać obiekt, aby nie zostać posądzonymi o samowolę, z drugiej 
strony nie chcieli oddawać go w ręce obcych ludzi. Z prośbą o stosowną 
radę zwrócili się do dziekana67. Z kolei relacja proboszcza z Grodysławic 
ograniczyła się jedynie do informacji, że 30 czerwca została zlikwido-
wana cerkiew w Typinie, zaś 27 czerwca w Hopkiem na terenie jego 
parafii68. Niewiele więcej zawiera analogiczny raport proboszcza parafii 
tyszowieckiej. Cerkwie znajdujące się na tyszowieckich przedmieściach 
Dębinie i Zamłyniu rozebrano 18 czerwca. Obu tym obiektom proboszcz 
przypisał szesnastowieczną proweniencję. Rozbiórka została przeprowa-
dzona w tym samym czasie, od godziny 7.00 do 15.00, przez miejscowych 
i obcych robotników w obecności wójta i policji. Obiekty w sąsiadujących 
ze sobą wsiach Klątwy i Mikulin przestały istnieć 23 czerwca 1938 r. 
Cerkiew w Klątwach była wzniesiona przed samą wojną. Posterunkowy 
proponował, aby mieszkańcy sami ją rozebrali, a z uzyskanego materiału 
postawili spółdzielnię. Prawosławni zdecydowanie odrzucili tę propozycję69. 
Proboszcz tyszowiecki usiłował, za pośrednictwem metropolity, uzyskać 
materiał z rozebranych cerkwi przedmiejskich na budowę domu dla diaka. 
Jednak starosta, wychodząc z założenia, że cerkwie pounickie są mieniem 
państwowym, załatwił sprawę odmownie70.

66 AMP, sygn. 1726, Telegram metropolity do ministra sprawiedliwości, 2.07.1938 r.
67 Tamże, Pismo prawosławnych z Pańkowa do dziekana tomaszowskiego, 21.06.1938 r.
68 Tamże, Pisma proboszcza z Grodysławic do metropolity, 4.07.1938 r.
69 Tamże, Pisma proboszcza i wiernych z Tyszowiec do metropolity, 18.06.1938 r., 27.06. 

1938 r.
70 Tamże, Pismo starosty tomaszowskiego do metropolity, 13.06.1938 r.
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Zapewne w tym samym okresie uległ likwidacji dom modlitwy w Żabczu, 
który – jak o tym świadczy źródło prawosławne – powstał zaledwie rok 
wcześniej. Nie posiadał on jednak osobnego duchownego71.

Ostatnim zniszczonym obiektem na terenie powiatu była cerkiew 
w Nabrożu. Podczas gdy w okolicach opieczętowano już wszystkie nie-
etatowe cerkwie i domy modlitwy, w tym także w sąsiednich wsiach 
Łykoszynie i Kmiczynie, świątynia nabroska wciąż pozostawała czynna. 
Między innymi 3 maja odprawiono w niej uroczyste nabożeństwo dla 
dziatwy szkolnej z kazaniem w języku polskim. Jednak 9 lipca i ten obiekt 
został rozebrany. Rzeczy odwieziono do Tyszowiec. Ks. Grzegorz Nosalski, 
który z uwagi na swoją lojalną i propaństwową postawę liczył do końca 
na ocalenie placówki, donosił o przygnębieniu, które zapanowało wśród 
parafian po rozbiórce cerkwi. Pozbawiony środków do życia duchowny 
pytał metropolitę, co ma ze sobą uczynić, czuł się bowiem nadal potrzebny 
swoim wiernym w Nabrożu. Kapłan nadmienił też, iż cerkiew łykoszyńska 
została zburzona 3 czerwca, a więc kilka dni później, aniżeli wskazuje 
cytowany wyżej raport wojskowy72.

Tak więc 9 lipca akcja rozbiórkowa w powiecie tomaszowskim została 
zakończona. Jednak społeczność prawosławna, przerażona radykalnym 
unicestwieniem tak wielkiej liczby obiektów, obawiała się dalszych działań 
likwidacyjnych ze strony władz polskich. 11 lipca proboszcz grodysławicki 
doniósł do metropolity o krążących w okolicy pogłoskach, że w najbliż-
szym czasie mają być zniesione cerkwie w Tomaszowie i Grodysławicach. 
Duchowny prosił o interwencję u prezydenta Rzeczypospolitej73. W od-
niesieniu do parafii grodysławickiej były to obawy niesłuszne. Natomiast 
całkiem realne formy przybrały zakusy rewindykatorów, aby zlikwidować 
cerkiew w samym Tomaszowie. Były zresztą ku temu pewne poważne 
przesłanki natury moralnej. Otóż świątynia została wzniesiona na placu, 
który w roku 1885 skonfiskowano katolikowi Józefowi Grudzińskiemu. 
Ponieważ nie godził się on na utratę swej własności, władze rosyjskie 
postanowiły go aresztować. Ostrzeżony przez znajomego żandarma uciekł 
za granicę, gdzie przebywał do 1908 r. Nigdy nie otrzymał za poniesioną 
stratę żadnego wynagrodzenia. Sprawę odzyskania zrabowanego mienia 
podjęły w roku 1924 jego dzieci i wnuki, którzy rozpoczęli kroki sądowe, 
lecz rzecz – z braku środków – stanęła w miejscu. Latem 1938 r. zamierzano 
wrócić do sprawy, mając na celu likwidację cerkwi, „która dominuje nad 
kościołem, okolicą i nadal Polaków całego powiatu drażni”74. Zamiarów tych 
jednak nie zamieniono w czyn. Wypada nadmienić, że w tym samym czasie 

71 AMP, sygn. 329, k. 11.
72 AMP, sygn. 1726, Pisma ks. G. Nosalskiego do metropolity.
73 Tamże, Pismo proboszcza z Grodysławic do metropolity, 11.07.1938 r.
74 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 190.
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krążyła po okolicy inna plotka, mianowicie jakoby za sprawą masowych 
rozbiórek stał sam metropolita Dionizy i duchowni z parafii etatowych. 
Fama ta, z gruntu fałszywa, była jednak podtrzymywana i kolportowana 
przez działaczy akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej.

Zwierzchność cerkiewna dążyła do wycenienia utraconych obiektów. 
Jednak zachowane wykazy odnoszące się do dekanatu tomaszowskiego nie 
odznaczają się dokładnością. Sporządzony protokół opiewa wartość cerkwi 
w sposób następujący: Szarowola – 30 500 zł, Przeorsk – 45 000 zł, Łaszczów 
– 101 000 zł, Nowosiółki – 1250 zł, Witków – 10 000 zł, Żabcze – 1500 zł. 
Z kolei przy cerkwiach w Rzeplinie, Wakijowie, Nabrożu i Werszczycy 
nie podano odpowiedniej kwoty. Dom modlitwy w Tarnawatce został 
wyceniony na 12 000 zł. Warto dodać, że omawiany dokument nie zawiera 
pozostałych zlikwidowanych obiektów, a jedynie te, w których toczyło się 
regularne życie liturgiczne. Wśród nich dominowały prowizoryczne domy 
modlitwy, które – jak o tym była mowa – po usunięciu z nich wszelkich 
elementów wyposażenia przekazywano właścicielom75.

Proboszczowie parafii etatowych, na terenie których znajdowały się 
zniszczone świątynie, wypełniali nadesłane z metropolii kwestionariusze 
między innymi z wykazami będących na ich wyposażeniu utensyliów. Dużą 
rzetelnością odznaczają się raporty z dekanatów biłgorajskiego, chełmskiego, 
bialskiego i włodawskiego. Natomiast z terenu dekanatu tomaszowskiego 
zachowało się ich niewiele, a i te wypełniono niezbyt sumiennie. Przykładowo 
wykaz z Przeorska w ogóle nie wymienia przedmiotów ruchomych, które 
znajdowały się w tamtejszej cerkwi. Jedynie protokoły sporządzone przez 
proboszcza z Grodysławic zawierają dokładne dane. Wynika z nich, że 
najwięcej przedmiotów trafiło do cerkwi grodysławickiej z Łaszczowa. Były 
to: antymins (wyceniony na 100 zł), dwie Ewangelie (120 zł), cztery krzyże 
(150 zł), komplet naczyń liturgicznych (50 zł), darochranitielnica (30 zł), 
trybularz (10 zł), osiem kompletów szat kapłańskich (800 zł), komplet szat 
diakońskich (50 zł), naczynie do błogosławienia chleba (15 zł), 37 obrazów 
(1100 zł), sześć lampek (18 zł), dwa lichtarze (15 zł), sześć chorągwi me-
talowych (300 zł), osiem chorągwi płóciennych (200 zł), 64 egzemplarze 
Eparchialnego Wiestnika (64 zł), Grób Pański (350 zł), 12 podświeczników 
(120 zł), żyrandol (450 zł), siedmioświecznik (150 zł), osiem dziecięcych 
sticharczyków (80 zł), naczynie do chrztu (20 zł). Jedynie krzyż ołtarzowy 
(25 zł) trafił do urzędu gminy Rachanie. Materiał ze świątyni przekazano 
częściowo na opał, częściowo zaś na dokończenie budowy szkoły. Inne 
zburzone obiekty z terenu parafii Grodysławice były już wcześniej, na 
długo przed rozbiórką, pozbawione utensyliów. Z Zimna przewieziono 
do parafialnej cerkwi jedynie furmankę starych obrazów (oszacowanych 

75 AMP, sygn. 980, Obrachunek mienia cerkiewnego. Dekanat tomaszowski.
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na 10 zł) oraz Grób Pański (20 zł), z cerkwi w Hopkiem i Typinie trafiły  
do Grodysławic wyłącznie stare obrazy (po 10 zł), natomiast obrazy  
z cerkwi w Muratynie odwieziono do cerkwi w Tyszowcach. Jako intere-
sujący jawi się protokół dotyczący cerkwi w Wieprzowym Jeziorze, chociaż 
ta została rozebrana dużo wcześniej, bo 13 grudnia 1935 r. Zaznaczono, 
że znajdujące się w niej rzeczy uległy zniszczeniu podczas rozbiórki, sam 
zaś obiekt wyceniono na 26 000 zł (razem z dzwonnicą)76. Z kolei utensy-
lia z cerkwi w Mikulinie wynieśli wójt i posterunkowy na trzy dni przed 
rozbiórką77.

Archiwalia mówią także o kilku incydentach, które miały miejsce 
w okresie masowego niszczenia cerkwi. W nocy z 30 kwietnia na 1 maja 
dokonano zniszczenia dwóch pomników prawosławnych w Tyszowcach. 
Kamienny krzyż stojący na Zamłyniu przy drodze do Perespy, wzniesiony 
ku uczczeniu cara Aleksandra II, został rozbity, a jego części wyrzucone 
do rzeki pod mostem. Drugim zniszczonym obiektem była kamienna ka-
pliczka znajdująca się przy cerkwi na Dębinie. Sprawcy tych zniszczeń nie 
zostali wykryci, chociaż ludność prawosławna podejrzewała o to członków 
organizacji Strzelec lub Związku Rezerwistów. Zapewne tytułem zemsty 
w nocy 3 maja rozbito figurę św. Antoniego, znajdującą się przy drodze 
z Tyszowiec do Łaszczowa. Tułów wrzucono do rowu, zaś głowę powieszono 
na parkanie. Niewykluczone, że w związku z rozbiórkami miały miejsce 
próby podpaleń szkoły i urzędu gminnego w Telatynie78. W nocy z 9 na 
10 sierpnia strącono i sprofanowano dwa krzyże umieszczone na słupach 
przy bramie wejściowej na teren cerkwi w Tomaszowie Lubelskim. W tym 
samym czasie doszło również do zniszczenia prawosławnego pomnika 
w Łaszczowie79. Sprawcy i tym razem nie zostali ustaleni.

Losu zniszczonych obiektów mogła uniknąć cerkiew w Hopkiem, o którą 
w czerwcu 1938 r. wystąpili miejscowi katolicy w zamiarze wyświęcenia 
jej na kościół. Zanim jednak projekt dotarł do czynników decyzyjnych, 
obiekt został rozebrany. Nie udało się ustalić losu kaplicy w Michalowie, 
która miała być przekazana Kościołowi katolickiemu, a w razie odmowy 
– rozebrana80.

76 AMP, sygn. 1292, Wykazy mienia cerkiewnego z dekanatu tomaszowskiego.
77 AMP, sygn. 1726, Pismo prawosławnych z Tyszowiec do metropolity, 21.06.1938 r.
78 Tamże, Pismo parafii Tyszowce do dziekana tomaszowskiego, 2.05.1938 r.; CAW, SRI 

DOK 2, sygn. I.371.2/A.99, k. 167 i nn.
79 AMP, sygn. 1329, Korespondencja w sprawie zniszczenia krzyży w Tomaszowie Lubel-

skim i pomnika w Łaszczowie.
80 K. G r z e s i a k, Diecezja…, s. 165.
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POLONIZACJA KATECHEZY I KAZNODZIEJSTWA

Jednym z głównych założeń akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej było 
wzmożenie wysiłków na rzecz polonizacji ludności prawosławnej, tak na 
gruncie językowym, jak i w wymiarze świadomości narodowej. Władze 
zdawały sobie sprawę z tego, iż – wobec braku w województwie lubel-
skim ukraińskojęzycznego szkolnictwa i w ogóle niedopuszczenia języka 
ukraińskiego do życia publicznego – Kościół prawosławny był głównym, 
a nierzadko jedynym filarem podtrzymującym etniczną odrębność społecz-
ności prawosławnej. Wprawdzie językiem nabożeństw pozostawał język 
cerkiewnosłowiański, jednak w kaznodziejstwie większość duchownych 
stosowała język ukraiński, czasem w formie lokalnego dialektu. Było to 
zgodne z ogólnymi zaleceniami zwierzchności cerkiewnej, które nakazywały 
duchowieństwu posługiwanie się w duszpasterstwie językiem codziennym 
swoich wiernych. Jedynie niektórzy kapłani starszej generacji używali 
języka rosyjskiego, jeszcze mniej liczni byli ci, którzy preferowali w ka-
zaniach język polski. W praktyce duchowni mieli najczęściej wolną rękę; 
przykładowo w czerwcu 1938 r. ks. Aleksander Wołoszyński z Poturzyna 
głosił kazania dla starszych po rosyjsku, zaś dla młodzieży po ukraińsku81.

Czynniki państwowe spodziewały się, że wprowadzenie polszczyzny 
do kazań i w ogóle do życia wewnętrznego Kościoła prawosławnego 
stanie się katalizatorem, który wydatnie przyśpieszy zakładaną poloni-
zację wyznawców prawosławia. Cel ten można było osiągnąć poprzez 
skłonienie lub też zmuszenie prawosławnych duchownych, aby – wbrew 
woli przełożonych i oczekiwaniom ze strony ogółu wiernych – zerwali 
z dotychczasową praktyką. Do tej pory bowiem przepowiadano w języku 
polskim jedynie podczas okolicznościowych nabożeństw sprawowanych 
w święta państwowe oraz w tych niezbyt licznych środowiskach, w których 
prawosławni na co dzień posługiwali się tym językiem.

Pierwsze naciski na duchownych posługujących w granicach powiatu 
tomaszowskiego odnotowano już na wiosnę 1938 r. Świadczy o tym ra-
port skierowany do metropolity przez ks. J. Krytskiego, proboszcza parafii 
w Szlatynie. Otóż 14 marca odbyła się jego rozmowa ze starostą, podczas 
której nakazano mu wprowadzenie języka polskiego do lekcji religii i ka-
zań. Duchowny wskazywał na pewne przeciwwskazania:

Ponieważ parafia, do której jestem przeznaczony, jest silnie skomunizowana, osobiście 
zaś nie jestem z ludnością i jej zwyczajami obeznany, nie mogę więc Panu nic obiecać, zresztą 
każda nowość lingwistyczna wprowadzana w cerkwi podczas nabożeństwa względnie w ka-
zaniu musi uzyskać aprobatę Wyższej Władzy Duchownej82.

81 APL, ST, sygn. 4, k. 3.
82 AMP, sygn. 1726, Raport ks. J. Krytskiego do konsystorza, 14.04.1938 r. 
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Z kolei 5 kwietnia, będąc w urzędzie gminnym dla załatwienia jakichś 
formalności, proboszcz został wezwany do wójta, który również zasugerował, 
aby dostosować się do życzeń władzy. Także i tym razem kapłan odparł, 
że bez pozwolenia swojej zwierzchności duchowni prawosławni niczego 
nowego do cerkwi wprowadzać nie będą. Po kilku dniach, 9 kwietnia, 
duchownego znów wezwano do starostwa. Wobec ponownych nacisków 
ze strony zastępcy starosty kapłan przypomniał o tym, że jest posłany dla 
zwalczania komunizmu, a także po to, by podnieść stan moralny mło-
dzieży. Wszystkie swoje kroki uzgadnia z władzą duchowną i jej przede 
wszystkim musi się słuchać.

Po raz trzeci ks. J. Krytski otrzymał wezwanie do władz powiatowych 
na dzień 14 kwietnia. Tym razem starosta wprost zażądał wprowadzenia do 
cerkwi kazań w języku polskim, cała zaś rozmowa przebiegała w klimacie 
szantażu. Urzędnik dawał do zrozumienia, że od niego zależy zatwier-
dzenie duchownego na urzędzie proboszcza. Powoływał się przy tym na 
jakieś dokumenty, z których wynikało, że w latach 1840–1860 w tutejszych 
cerkwiach przepowiadano po polsku. Odniósł się też do zaleceń zwierzch-
ności cerkiewnej, aby kazania głoszono w języku miejscowej ludności. 
Uznał, że językiem takim jest właśnie język polski. Starosta przestrzegł 
ks. J. Krytskiego przed kontaktowaniem się z ks. Teodorem Boreckim 
z Tomaszowa, który – jak uważał – na pewno będzie go buntował. Sam 
miał za złe ks. T. Boreckiemu, iż fałszywie żalił się przed metropolitą na 
niego, jakoby kazał mu nie tylko głosić kazania, ale i całą Liturgię odprawiać 
w języku polskim. Na zakończenie spotkania starosta nakazał J. Krytskiemu 
skłonić o. M. Szylińskiego z Chodywaniec do wyjazdu, a także zapowiedział, 
że po świętach będą rozbierane nieczynne cerkwie83. Wypada zauważyć, 
że proboszcz szlatyński na bieżąco informował o wszystkim warszawski 
konsystorz, który – w reakcji na raporty – skierował do tomaszowskiego 
starosty stosowne pismo. Podkreślano w nim, że żądania wprowadzenia 
języka polskiego do kazań i nauczania religii przekraczają kompetencje 
władzy powiatowej i nie mogą zostać spełnione84.

O podobnych problemach wspominał także ks. A. Kowalczuk z nieeta-
towej placówki w Przeorsku. W jednej z odbytych z nim rozmów starosta 
twierdził, że metropolita Dionizy prowadzi akcję rusyfikacyjną, w którą 
próbował wciągnąć autorytet rumuńskiego patriarchy Mirona, przebywa-
jącego wówczas z wizytą w Polsce. Patriarcha miał jednak wyrazić opinię, 
że skoro prawosławni w Rumunii modlą się po rumuńsku, to polscy wy-
znawcy prawosławia powinni czynić to w języku polskim85.

83 Tamże, Raport ks. J. Krytskiego do metropolity, 15.04.1938 r.
84 Tamże, Pismo konsystorza do starosty tomaszowskiego.
85 Tamże, Pismo ks. A. Kowalczuka do metropolity, 18.06.1938 r.
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Bezpośrednio po zakończeniu masowych rozbiórek cerkwi, a więc latem, 
władze ponowiły presję polonizacyjną. Tym razem działano systemowo. 
Stosunkowo łatwo było wpływać na język, w którym duchowni prawo-
sławni nauczali religii w szkołach. Nie wszyscy jednak podporządkowali 
się stanowczemu zakazowi używania języka ukraińskiego na zajęciach 
z religii. Z niezbyt licznych wzmianek dowiadujemy się, że przykładowo 
ks. J. Krytski zaniechał zupełnie uczenia w szkole, przenosząc katechiza-
cję dzieci do cerkwi. Zajęcia te odbywały się w niedzielne popołudnia. 
Podobnie postąpił ks. Teodozjusz Matwiejczuk z Telatyna, który zorgani-
zował naukę katechizmu w soboty wieczorem, przed nieszporami86. Był 
to zresztą okres wakacyjny.

Znacznie więcej informacji dotyczy natomiast kaznodziejstwa, albowiem 
sytuacja w poszczególnych parafiach była na bieżąco opisywana w coty-
godniowych biuletynach informacyjnych sporządzanych przez poszcze-
gólnych starostów na podstawie raportów składanych przez posterunki 
policji. W Grodysławicach przepowiadanie w języku polskim rozpoczął 
ks. Grzegorz Pawłowski 31 lipca. Pierwsze takie kazanie wywołało pewne 
podniecenie wśród zebranych w cerkwi, jednak zostało wysłuchanie w spo-
koju. Dyskusję rozpoczęto dopiero po zakończeniu nabożeństwa. Według 
sprawozdawców prawosławni nie wyrażali zdecydowanego sprzeciwu. 
Tydzień później ten sam kapłan nie mówił kazania, być może dlatego, że 
większość wiernych udała się na odpust do Szlatyna. Z kolei w święto 
Przemienienia Pańskiego funkcję kaznodziei spełniał proboszcz, ks. Eliasz 
Siegieda, czyniąc to w języku polskim. Natomiast 21 sierpnia proboszcza 
zastępował o. Modest Iwanow, który zrezygnował z głoszenia kazania. 
W kolejnych tygodniach polszczyzna zadomowiła się w Grodysławicach. 
Wyjątkiem był 9 października, kiedy to ks. E. Siegieda wrócił do języka 
ukraińskiego w kazaniu, natomiast po polsku odczytał zapowiedzi przed-
ślubne. Informacje z kolejnych miesięcy mówią wyłącznie o polszczyźnie 
jako o języku kazań.

Do nakazu polonizacji kazań zastosował się także ks. M. Laszczuk 
z Cześnik i jego pomocnik ks. G. Nosalski, który przybył ze zlikwidowanej 
placówki w Nabrożu. Jednak w ostatnim dniu lipca, w odpowiedzi na język 
polski w kazaniu, większość kobiet opuściła cerkiew. W następną niedzielę 
nastrój był już obojętny. Podobnie było w dzień Przemienienia Pańskiego, 
kiedy to nabożeństwo odprawiało aż trzech kapłanów: ks. M. Laszczuk, 
ks. G. Nosalski i ks. A. Bober. Z kolei 21 sierpnia kazania nie wygłoszono. 
Jednak gdy 13 września 1938 r. ks. M. Laszczuk w Cześnikach zaintonował 
pieśń Boże, coś Polskę, wszyscy, z wyjątkiem trzech osób, opuścili demonstra-
cyjnie cerkiew87. 9 października miejscowi duchowni udali się do Śniatycz, 

86 APL, ST, sygn. 4, k. 34, 43.
87 Tamże, k. 7.
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aby na tamtejszym cmentarzu odprawić nabożeństwo. Polskojęzyczne ka-
zanie wywołało pewien odruch niezadowolenia, czego następstwem było 
stopniowe wycofywanie się wiernych z cmentarza. W kolejnych miesiącach 
polszczyzna jako język kazań w cerkwi cześnickiej utrwaliła się.

Również w Szlatynie kazania w języku polskim nie były akceptowane. 
31 lipca wygłosił takowe ks. J. Krytski. Obecne w cerkwi kobiety zaczęły 
płakać, a większa część zebranych, przeważnie mężczyźni, opuściła świątynię, 
wracając do niej dopiero po zakończeniu kazania. Kolejne nabożeństwo, 
odprawione 7 sierpnia, miało charakter świąteczny. Sprawowało je kilku 
duchownych. Ks. J. Krytski rozpoczął kazanie w języku ukraińskim, ale 
po pewnym czasie przeszedł na polski. Część wiernych opuściła wtedy 
świątynię. Z kolei w dniu Przemienienia Pańskiego odnotowano mniejszą 
frekwencję na nabożeństwie, gdyż kilkadziesiąt kobiet udało się na miejsce 
rozebranej cerkwi w Korhyniach Leliszce, gdzie rokrocznie w ów dzień 
odbywał się odpust. Wobec zakazu starosty nie odprawiono tam nabo-
żeństwa, a jedynie kobiety same pomodliły się na tamtejszych grobach. 
W Szlatynie tego dnia kazania w ogóle nie wygłoszono. 2 października 
ks. J. Krytski odprawił nabożeństwo dziękczynne z okazji przyłączenia 
Zaolzia do Polski, a następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie 
w języku polskim. Wierni zaczęli wychodzić z cerkwi dopiero wtedy, gdy 
odśpiewano Boże, coś Polskę. Warto dodać, że w nabożeństwie uczestniczyli 
przedstawiciele miejscowego samorządu, a po jego zakończeniu uformował 
się pochód z orkiestrą. Zauważono wszakże, że ludność prawosławna szła 
z boku pochodu, oddzielnie. Z kolei 18 grudnia kazania nie było, natomiast 
duchowny wygłosił krótkie przemówienie na temat dekretu prezydenta, 
wprowadzające wiernych do modlitwy w intencji państwa. Modlitwy te 
były sprawowane po ukraińsku.

Największą parafią powiatu był Tomaszów Lubelski. Interesujące, 
że w opisywanych miesiącach miejscowy proboszcz odsunął się od gło-
szenia kazań, cedując ten obowiązek na swego pomocnika, o. Andrzeja 
Łahodę. Ten zaś wyraźnie unikał języka polskiego. 31 lipca duchowny 
przepowiadał w języku ukraińskim, a tydzień później, 7 sierpnia, kazania 
w ogóle nie było. Natomiast 19 sierpnia (święto Przemienienia Pańskiego) 
A. Łahoda wygłosił je po rosyjsku, zachęcając wiernych do modlitwy za 
prawosławie, które jest prześladowane. W tym samym języku duchowny 
wygłosił kazanie 21 sierpnia. Po kilku miesiącach lawirowania między 
językiem rosyjskim a unikaniem głoszenia kazań powrócono do języka 
ukraińskiego, nie tylko w kaznodziejstwie, ale nawet w modlitwach za 
Rzeczpospolitą i prezydenta.

W sposób bardzo otwarty przedstawił swoim wiernym problem 
ks. Terencjusz Szymanow, proboszcz parafii w Tyszowcach. Stało się to 
31 lipca. Informując, że władze państwowe domagają się wprowadzenia 
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języka polskiego, co stoi w sprzeczności z wolą zwierzchności cerkiewnej, 
duchowny zapowiedział, że nie będzie wygłaszał kazania. Tak samo stało 
się tydzień później, 7 sierpnia, następnie w dzień Przemienienia Pańskiego 
(mimo to, że tego dnia nabożeństwo odprawiało aż trzech duchownych), 
a także 21 sierpnia. Taki stan rzeczy trwał aż do jesieni. 27 września 
proboszcz wygłosił kazanie po ukraińsku, zaś tydzień później uczynił to 
w języku polskim, zapewne w związku z odzyskaniem Zaolzia, o czym 
kapłan zresztą wspomniał. Pieśń Boże, coś Polskę została przyjęta niechęt-
nie, jednak nikt nie opuścił świątyni. Mieszany charakter kazań i innych 
przemówień cerkiewnych przyjął się w Tyszowcach na tyle, że 18 grudnia 
proboszcz odczytał dekret prezydenta w języku polskim, ale wytłumaczenia 
jego treści dokonał już po ukraińsku.

We wschodniej części powiatu język ukraiński dominował we wszyst-
kich sferach życia codziennego. Znajdowały się tam parafie w Telatynie 
i Poturzynie. Duchowni telatyńscy słusznie cieszyli się opinią najbardziej 
niezłomnych w obronie języka ojczystego na obszarze kaznodziejstwa. 
31 lipca kazanie w języku ukraińskim wygłosił ks. Jan Żukowski ze zlikwi-
dowanej placówki w Rzeplinie. Tydzień później proboszcz, ks. Teodozjusz 
Matwiejczuk, zrezygnował z kazania, ale wygłosił w języku ukraińskim 
obszerne ogłoszenia duszpasterskie, w których mówił między innymi 
o wydanym przez starostę zakazie grzebania zmarłych na dawnych 
cmentarzach, a także o tym, że on – w przeciwieństwie do proboszcza 
ze Szlatyna – nie będzie głosił kazań po polsku. Z kolei odpustowe ka-
zanie w święto Przemienienia Pańskiego zostało wygłoszone w języku 
rosyjskim. Miało ono charakter zachęty do wytrwania w prawosławiu 
pomimo płynących z różnych stron zachęt do zmiany wyznania. Była 
to jednak sytuacja wyjątkowa. 2 października ukraińskojęzyczne kazanie 
zostało uzupełnione śpiewem Boże, coś Polskę z okazji zajęcia Zaolzia. 
Także w kolejnych miesiącach w Telatynie był stosowany wyłącznie 
język ukraiński. Inaczej natomiast postąpił ks. Aleksander Wołoszyński 
z Poturzyna, który początkowo w ogóle zrezygnował z kazań podczas 
nabożeństw. Tak było 31 lipca, 7 sierpnia i 21 sierpnia. Jedynie 19 sierpnia, 
w święto Przemienienia, przemówił w języku ukraińskim, nawiązując do 
950. rocznicy chrztu Rusi, ale także nadmieniając o zwycięstwie wojsk 
polskich nad bolszewikami w roku 1920. Dopiero jesienią kapłan powró-
cił na stałe do języka ukraińskiego. 2 października po kazaniu w języku 
ukraińskim ks. A. Wołoszyński zapowiedział modlitwy o odwrócenie 
wojny, na co zebrana w cerkwi ludność, z wyjątkiem kilku osób, wyszła 
na zewnątrz. W czasie owych modlitw proboszcz zapowiedział, że teraz 
będzie mówił w języku państwowym, po czym powiedział kilka słów 
o sprawie zaolziańskiej. Następnie miejscowy diak zaintonował Boże, coś 
Polskę, którą to pieśń śpiewało jedynie kilka osób. Informacje z następnych 
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tygodni mówią o języku ukraińskim jako o wyłącznym języku kazań  
w Poturzynie88.

Mierne rezultaty przymusowej polonizacji kazań zostały skonstatowane 
u schyłku roku 1938. Skłoniły one starostę do ponowienia presji. 17 grudnia 
1938 r. odbył on konferencję z duchowieństwem prawosławnym na temat 
dekretu prezydenckiego o stosunku państwa do Kościoła prawosławnego. 
Urzędnik zaznaczył, powołując się na tenże akt prawny, że kazania w cer-
kwi i nauczanie religii w szkołach muszą odbywać się w języku polskim. 
Ks. A. Wołoszyński, pełniący wtedy funkcję dziekana, oświadczył, że 
dopóki nie otrzyma wyraźnego polecenia metropolity, dopóty nie będzie 
wygłaszał kazań po polsku. Z kolei ks. T. Matwiejczuk powołał się na 
przykład duchownego unickiego w Grabowcu (powiat hrubieszowski), 
który używał w kazaniach języka ukraińskiego i nie spotkał się z zakazem 
ze strony władz. Dekret prezydencki – zdaniem tego kapłana – w ogóle 
nie mówił o języku kazań. Natomiast ks. T. Szymanow wyraził nadzieję, 
że może władze cerkiewne dadzą błogosławieństwo na wygłaszanie pol-
skojęzycznych kazań. Duchowni zażądali od starosty pisemnego polecenia 
odnośnie do wygłaszania kazań, aby mogli je okazać metropolicie. Takowe 
zostały im wydane89.

W styczniu 1939 r. metropolita zareagował na pisma, które starosta 
tomaszowski wystosował do proboszczów prawosławnych. Hierarcha stał 
nadal na stanowisku, że kazania powinny być głoszone w języku miejsco-
wym ludności. Wyjaśniał jednocześnie, że stosowny artykuł rozporządzenia 
prezydenta mówi o języku polskim jako o języku urzędowym Kościoła, 
a nie o języku kazań i nauczania wiernych90.

Podsumowując działania polonizacyjne w zakresie kaznodziejstwa,  
wypada stwierdzić, że duchowni łatwiej godzili się na nie w tych parafiach, 
w których wyznawcy prawosławia żyli w mniejszości wobec katolików, a więc 
tam, gdzie język polski dominował, także wśród części prawosławnych. Do 
takich należały placówki w Grodysławicach i Cześnikach. Wyjątkiem od tej 
zasady była parafia Tomaszów. Inaczej było we wschodniej części powiatu. 
Niewątpliwie najbardziej niezłomną postawę wykazywał ks. T. Matwiejczuk 
z Telatyna. Wbrew wszelkim okolicznościom w dalszym ciągu głosił on 
kazania w języku ukraińskim, a nawet uczył tego języka dzieci, sprowa-
dzając dla nich książki ze Lwowa91. Nic zatem dziwnego, że starosta dążył 
do usunięcia z powiatu tego duchownego, a także ks. A. Wołoszyńskiego. 
Urzędnik utrzymywał, że zmiany te umożliwią skuteczne dokończenie po-

88 APL, Urząd Wojewódzki w Lublinie Wydział Społeczno-Polityczny (dalej: UWL WSP), 
sygn. 1532, k. 1 i nn.

89 Tamże, k. 59.
90 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego (dalej: MWRiOP), sygn. 975, k. 171.
91 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 115.



158

Ks. K. Grzesiak Rocznik Tomaszowski 7

lonizacji kazań cerkiewnych. Wychodził z założenia, iż pozostali duchowni 
w powiecie zaakceptowaliby wolę władz państwowych, jednak czuli się 
skrępowani przez tych dwóch swoich konfratrów92.

Omawiany etap akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej należy uznać za 
nieudany z punktu widzenia jej realizatorów. Byli oni zresztą świadomi 
jego fiaska. Jak donosił starosta, naciski osiągnęły ten niewielki skutek, 
że do kwietnia 1939 r. utrwalił się język polski jako język modlitw za 
Rzeczpospolitą i jej prezydenta93.

„REWINDYKACJA DUSZ”

Zasadniczym celem akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej było, jak 
wiadomo, doprowadzenie maksymalnej liczby wiernych Kościoła prawo-
sławnego do przejścia na katolicyzm. Przez pierwszy rok realizacji nakre-
ślonego programu działacze akcji na ogół unikali stosowania bezpośrednich 
środków przymusu, żywiąc zapewne nadzieję, że radykalna likwidacja 
wielu placówek duszpasterskich i obiektów cerkiewnych wywoła sama 
w sobie znaczącą falę konwersyjną. Tak się jednak nie stało, mimo to że 
położenie wyznawców prawosławia uległo odczuwalnemu pogorszeniu. 
Już w lutym 1938 r. ks. K. Jakimczuk z nieetatowej placówki w Witkowie 
donosił do władzy duchownej o usunięciu religii prawosławnej ze szkół 
na terenie gminy, w której dzieci prawosławne stanowiły 80%wszyst-
kich uczniów. Innym przejawem dyskryminacji była prowadzona w tej 
miejscowości parcelacja majątku należącego do rodziny Rulikowskich. 
Możliwość zakupu parcelowanej ziemi była zarezerwowana wyłącznie 
dla katolików. „Nasza prichodskaja żizn’ w siele Witkowie toczit kak 
woda na dnieprowskich porogach” – komentował zaistniałą sytuację  
duszpasterz94.

Z czerwca 1938 r. pochodzi odosobniona informacja o działaniach 
duchowieństwa katolickiego na tym etapie akcji. Mowa tu o misji, którą 
zorganizował proboszcz z Łaszczowa, ks. Dominik Maj, w Żernikach. 
Zdaniem autora doniesienia, ks. R. Chomenki, celem tej inicjatywy było 
wzniesienie krzyża na miejscu po spalonej świątyni, a z czasem postawienie 
tam kaplicy katolickiej. Krzyż został przywieziony dzień wcześniej i złożony 
w szopie należącej do jednego z katolików. 19 czerwca zjawili się we wsi 
dwaj kapłani. Jeśli wierzyć raportowi, tematem wygłoszonego przez nich 
trzygodzinnego kazania była konieczność zjednoczenia się prawosławnych 
z katolikami. Księżom towarzyszył wójt, który, zabrawszy głos, oczerniał 

92 APL, UWL WSP, sygn. 1532, k. 59.
93 AAN, MWRiOP, sygn. 975, k. 192.
94 AMP, sygn. 1726, Raport ks. K. Jakimczuka, 23.02.1938 r.
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prawosławne duchowieństwo, nazywając je włóczęgami z Kamczatki. W tym 
czasie prawosławni odprawiali swoje nabożeństwo w domu prywatnym. 
Katolicy wysłali do nich swoją delegację, która w nieprzyjemnych słowach 
miała zwracać się do modlących95.

Pesymistyczne nastroje odnotowano także w samym Łaszczowie. 
Miejscowy duchowny nieetatowy, ks. G. Pawłowski, informował w maju 
o krążących wśród katolików pogłoskach, że „za dwa tygodnie nie bę-
dzie ani jednego prawosławnego, wszyscy mają być katolikami, a kto nie 
zechce, będzie duszony gazami albo wysiedlony na Polesie”96. Z kolei 
dwa miesiące później tenże duchowny, donosząc metropolicie o rozbiór-
ce cerkwi, żalił się na narastającą wrogość wobec prawosławnych, ciągłe 
wyśmiewanie, a nawet blokowanie telegramów i listów wysyłanych przez 
prawosławnych do Tomaszowa i Warszawy. Wypada zwrócić uwagę, że 
ks. G. Pawłowski przesłał omawiany raport do metropolity przez zaufaną 
osobę. Nie podał też w raporcie nazwiska człowieka, który informował 
go o nastrojach panujących wśród katolików, zaznaczając, że uczyni to 
osobiście dostarczyciel raportu97.

W tym samym czasie miała miejsce rozbiórka cerkwi w Przeorsku. 
Wobec silnego oporu ze strony prawosławnych urzędnicy powiatowi usi-
łowali skłonić ich do zmiany wyznania, oświadczając, że jeśli 90% z nich 
przyjmie katolicyzm, cerkiew zostanie zamieniona na kościół. Jak nam już 
wiadomo, propozycja została odrzucona98.

Do zdecydowanych działań „misyjnych” przystąpiono wiosną 1939 r. 
Wprawdzie wśród postulatów MWRiOP skierowanych do wojewodów 
w kwestii „rewindykacji dusz” stanowczo zastrzegano, aby zachować 
całkowitą dobrowolność, z wykluczeniem jakiegokolwiek przymusu, jed-
nak – jak się okazało – w niejednym przypadku zignorowano to ważne 
założenie99.

W zbadanych zasobach Archiwum Metropolii Prawosławnej w Warszawie 
znajduje się szereg raportów sporządzonych przez proboszczów prawosław-
nych a dotyczących przebiegu „rewindykacji dusz” na terenie ich parafii. 
Stanowią one istotne źródło wiedzy o poważnych nadużyciach, których 
dopuszczali się aktywiści akcji wobec wyznawców prawosławia. Niestety, 
zdecydowana większość z nich odnosi się do powiatu hrubieszowskiego 
(parafia Moniatycze – miejscowość Nowosiółki, parafia Bereść – miejscowość 
Grabowiec, parafia Miętkie – miejscowość Turkowice, parafia Czerniczyn, 
parafia Teratyn, filia Koniuchy). Natomiast dane z terenu interesujące-

95 Tamże, Raport ks. R. Chomenki do metropolity, 4.07.1938 r.
96 Tamże, Pismo ks. G. Pawłowskiego do metropolity, 8.07.1938 r.
97 Tamże, Pismo ks. G. Pawłowskiego do metropolity, 8.07.1938 r.
98 Tamże, Pismo ks. A. Kowalczuka do metropolity, 16.07.1938 r.
99 AAN, MWRiOP, sygn. 385, k. 161.
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go nas powiatu mają charakter bardziej rozproszony. Nie ulega jednak 
wątpliwości, że także i tutaj zastosowano opisane we wzmiankowanych 
raportach metody „nawracania”100.

Interesujący dokument pochodzi z Tarnawatki. 7 marca 1939 r. tamtej-
sze prawosławne małżeństwo, Mikołaj i Olga Tysowie, skierowali na ręce 
metropolity Dionizego pismo, w którym prosili o łaskawe przyjęcie z po-
wrotem na łono prawosławia. Porzucili je pod przymusem, w następstwie 
antyprawosławnych działań, które rozpoczęły się w ubiegłym roku, kiedy 
to rozebrano im cerkiew. Aktualnie zaś wzmogły się represje, polegające 
na wybijaniu szyb w oknach tym, którzy nie chcieli przejść na katolicyzm, 
odmowie zatrudnienia biednych prawosławnych szukających dodatkowej 
pracy dla utrzymania swych rodzin, a także na groźbach i naśmiewaniu 
się. Tysowie, mieszkający za wsią na polu, byli obiektem szczególnej 
gorliwości rewindykatorów, którzy ustawicznie ich nachodzili, mówiąc 
o przyjęciu katolicyzmu. Małżonkowie dość długo odmawiali, jednak 
pewnego wieczoru „misjonarze” przybyli do nich z podwodą, a następ-
nie siłą zawieźli ich do kościoła. Tam odczytano coś, czego „nawróceni” 
nie zrozumieli, po czym M. Tys musiał się wyspowiadać. Jednak już po 
trzech dniach udał się on do proboszcza i oświadczył, że ani on, ani żona 
nie życzą sobie być katolikami. Przymus i groźby nie były jedyną formą 
propagowania konwersji. „Pritom jeszczo eti katoliki obieszczajut wsiegda 
dać mnogo dienieg, ziemliu choroszuju, robotu, odnim słowom za kato-
liczestwo obieszczajut raj na ziemli” – pisał M. Tys. O całym incydencie 
małżonkowie natychmiast zawiadomili dziekana tomaszowskiego. Zapewne 
za jego radą skierowali do metropolity prezentowane pismo z wyrazami 
żalu oraz serdeczną prośbą o ponowne zaliczenie ich do prawosławnych 
wraz z dwojgiem dzieci101.

Warto dodać, że bodźce materialne okazywały się czasem skuteczne. 
Inny mieszkaniec Tarnawatki, nazwiskiem Pociupany, okazywał chęć 
zmiany wyznania, ale nie miał pieniędzy na ubranie dla dzieci, natomiast 
wstydził się prowadzić je do kościoła w „podartych łachach”. Konwersji 
dokonał po otrzymaniu 20 zł102.

Charakterystyczne, że rewindykatorzy, donoszący swoim zwierzchnikom 
o podjętych działaniach, nawet nie usiłowali nadawać im pozorów szacun-
ku dla dobrowolności. W informacji z 24 marca o konwersjach w gminach 
Kotlice, Komarów i Tyszowce (300 osób w Dubie, 200 w Śniatyczach, 72 
w Honiatyczach, 200 w Wolicy Śniatyckiej i 6 w Hucie Tarnawackiej) 
znajdujemy następujące zdanie: „Przy rewindykacji było kilka wypadków 
terroru, obecnie komitety idą z pomocą i straty zostaną wyrównane”. Jeden 

100 K. G r z e s i a k, Diecezja…, s. 435 i nn.; tenże, Położenie…, s. 128 i nn.
101 AMP, sygn. 1726, Pismo M. Tysa z Tarnawatki do metropolity Dionizego.
102 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.106, k. 168.
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z takich wypadków miał miejsce w miejscowości Soból, gdzie jednemu 
z prawosławnych rozebrano dach. Jednak po jego „nawróceniu” nie tylko 
naprawiono zniszczoną strzechę, ale zaproszono delikwenta na przyjęcie. 
Ów miał zaś wyrażać zadowolenie z konwersji i żałować, że „tak długo 
był obywatelem II-klasy”103.

Wymierne efekty rewindykacji do wiosny 1939 r. były znikome. Świadczy 
o tym analiza ksiąg nawróconych prowadzonych w parafiach katolickich. 
Odnotowane w roku 1938 liczby nawróceń nie odbiegają znacząco od 
analogicznych wielkości z lat wcześniejszych. Stąd też działacze akcji 
skwapliwie donosili o poszczególnych przypadkach. W lipcu 1938 r. infor-
mowano o przejściu do Kościoła katolickiego trzech rodzin prawosławnych 
z Łaszczówki. Czwarta, ostatnia, miała to uczynić niebawem. W Tarnawatce 
porzucił prawosławie niejaki Pociupany, zapewne inny, aniżeli wspomniany 
powyżej, zaś w okolicznych Hatczyskach wielu prawosławnych wyrażało 
zainteresowanie konwersją za cenę umorzenia rat zaciągniętych kredytów 
bankowych104. Na przełomie lat 1938 i 1939 rewindykatorzy szczycili się 
przejściem na katolicyzm dziesięciu osób z następujących miejscowości 
w powiecie: Zawadki, Wakijów, Majdan Górny, Chodywańce, Perespa, 
Michalów, Przeorsk, Pańków i Majdan Sopocki105.

Natomiast w grudniu 1938 r. doszło do tragicznego wydarzenia w jed-
nostce wojskowej w Zamościu. Popełnił tam samobójstwo Mikołaj Chytreń, 
młody żołnierz pochodzący z Chodywaniec. W przekonaniu prawosławnych 
stało się tak wskutek przymuszania żołnierza do konwersji na katolicyzm, 
na co młodzieniec miał się żalić swym rodzicom i siostrze podczas pobytu 
w domu. Krewni denata mocno sprzeciwiali się ewentualnej zmianie wiary. 
Smutek rodziny potęgował fakt, że nad zwłokami zmarłego sprawował 
obrzędy kapłan katolicki. Ojciec zmarłego złożył skargę do ministerstwa. 
Zarzuty o przymus odrzucało natomiast wojsko, którego przedstawiciele 
twierdzili, że żołnierz dokonał konwersji dobrowolnie, a dopiero dezapro-
bata ze strony rodziny wywołała w nim depresję. Powoływano się przy 
tym na zeznanie narzeczonej zmarłego, która – w przeciwieństwie do ojca 
i siostry – utrzymywała, że był on wesoły i nie wspominał o jakichkol-
wiek przykrościach w wojsku. Ponieważ rodzina zmarłego uchodziła za 
sympatyzującą z komunizmem, postanowiono rzecz umorzyć. Skarga ojca 
odniosła jednak ten skutek, że pogrzeb młodego żołnierza miał miejsce 
w cerkwi szlatyńskiej 26 grudnia106.

Masowe „nawracanie” rozpoczęło się na dobre późną zimą 1939 r. 
i trwało – mniej więcej – do końca kwietnia. Dokładne dane o liczbie 

103 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 130.
104 Tamże, k. 191.
105 Tamże, k. 115.
106 APL, ST, sygn. 4, k. 74; AAN, MWRiOP, sygn. 390, k. 65 i nn.
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konwertytów na terenie powiatu są tylko pozornie łatwe do ustalenia. 
Zawierają je archiwalia wojskowe, a także kościelne, katolickie (przede 
wszystkim parafialne Libri Conversorum). Jeden z dokumentów to wykaz 
konwertowanych uwzględniający liczbę nawróceń w danej miejscowości 
i w danym dniu, w okresie od początku roku do 9 maja 1939 r. Jest on 
jednak sporządzony w kilku egzemplarzach różniących się od siebie, na 
dodatek z danymi zaprezentowanymi niezbyt czytelnie. Oto szczegółowe 
dane: Tyszowce – 25, Podbór – 55 (lub 59), Wojciechówka – 22 (lub 62), 
Czermno – 190 (lub 370), Wakijów – 190, Tuczapy – 88, Zubowice – 763, 
Przewale – 139, Niedźwiedzia Góra – 27, Dębowa – 14, Czartowczyk – 1, 
Czartowiec z Kolonią – 146 (lub 135), Klątwy – 14, Dub – 378 (lub 198), 
Rudka – 172, Swaryczów – 35 (lub 42), Niewirków z Kolonią – 235 (lub 
226), Honiatycze – 226 (lub 216), Honiatyczki – 303 (lub 286), Perespa 
z Kolonią – 280 (lub 541), Cześniki – 463 (lub 397), Kotlice – 30, Marysin 
– 132 (lub 103), Wolica Śniatycka – 212, Wolica Brzozowa – 325, Komarów 
– 81 (lub 160 lub 92), Księżostany – 2, Śniatycze 37 (lub 450), Kadłubiska 
– 7, Antonówka – 5, Nabróż – 200 (lub 136), Muratyn – 373, Łaszczówka 
– 27, Hopkie – 6, Grodysławice – 24 (lub 69), Michalów – 20, Siemnice – 
11, Wożuczyn Cukrownia – 70, Łaszczów – 143, Tarnawatka – 98, Huta 
Tarnawacka – 10, Tarnawatka Tartak – 4, Sumin – 10, Pańków – 2. Bardziej 
jednoznaczne są dane całościowe z gmin. W gminie Kotlice odnotowano 
zatem 2270 konwersji, w gminie Komarów – 2082, w gminie Tyszowce – 
1896, zaś w pozostałych gminach – 1000. Oznacza to, że na terenie całego 
powiatu do porzucenia prawosławia skłoniono 7245 osób. Jeśli w przededniu 
opisywanych wypadków żyło tutaj 33 052 prawosławnych, oznacza to, że 
w ich rezultacie od Kościoła prawosławnego odpadł co piąty jego wierny107.

Inne informacje zawierają natomiast dokumenty Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Wynika z nich, że w ciągu dwóch pierwszych kwartałów 
roku 1939 r. w gminie Kotlice przeszło na katolicyzm 2970 osób, w gmi-
nie Majdan Górny – 53, w gminie Poturzyn – 51, w gminie Telatyn – 64, 
w Tomaszowie – 36, w gminie Tyszowce – tylko 100. Dane z innych gmin 
powiatu są niekompletne108.

Wydaje się, że najbardziej wiarygodnym źródłem wiedzy odnośnie do 
omawianej kwestii są parafialne księgi nawróconych (Libri Conversorum). 
Nie we wszystkich parafiach takowe zachowały się. Dane zawarte w tych, 
które przetrwały do naszych czasów, potwierdzają tezę o szczególnym 
nasileniu działań rewindykacyjnych w północnej części powiatu tomaszow-
skiego, na granicy z powiatem hrubieszowskim i zamojskim. Znajdowały 
się tu takie parafie, jak Perespa (ponad 1200 nawróconych), Dub (707), 
Horyszów Polski (530; na terenie powiatu tomaszowskiego leżała połu-

107 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 281 i nn., 301.
108 AAN, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, sygn. 1732, k. 95 i nn.



Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna (1938–1939)...

163

Rocznik Tomaszowski 7

dniowa część tej parafii, w tym wieś Cześniki), a także Tyszowce (321). 
Mniejsza liczba konwersji została zanotowana w parafiach Nabróż (266), 
Tomaszów (138, z tego 46 w samym mieście Tomaszowie) i Wożuczyn 
(109). Natomiast w pozostałych parafiach katolickich powiatu: Suścu, 
Łosińcu, Gródku, Rzeplinie i Rachaniach, nie zaobserwowano wzrostu 
liczby nawróceń w stosunku do lat ubiegłych109. Nie zachowały się zaś 
księgi z parafii Chodywańce, Łaszczów, Podhorce, Tarnawatka i Komarów. 
Skądinąd wiadomo o pewnej liczbie nawróceń w dwóch ostatnich parafiach. 
Z kolei w parafiach Dzierążnia i Krynice w zasadzie nie było wyznawców 
prawosławia.

Niewiele wiadomo o inicjatywie na rzecz powrotu do Kościoła unickiego, 
która ujawniła się w marcu 1939 r. w Śniatyczach i sąsiednich miejscowo-
ściach. Podjął się jej, w imieniu innych mieszkańców, Józef Podleski, który 
posiadał duże znajomości w zamojskim garnizonie wojskowym. Do działań 
prounijnych miał zachęcać go nieznany z nazwiska oficer. Sprawa rozbiła 
się jednak o zdecydowanie przeciwne stanowisko władz wojewódzkich110.

1 kwietnia duchowny W. Laszczuk z Cześnik zwrócił się do starosty 
z prośbą o przejęcie opieki nad cerkwią ze względu na to, że w wyniku 
masowej konwersji placówka straciła niemal wszystkich swoich wiernych. 
Obiekt miał zostać opieczętowany, a klucze złożone do dyspozycji wojewo-
dy. Sytuację usiłowali wykorzystać miejscowi rewindykatorzy, wszczynając 
działania na rzecz uczynienia z cerkwi świątyni katolickiej111. Wieść o tym 
rozeszła się wśród okolicznych wyznawców prawosławia, między innymi 
w Szlatynie, gdzie wskutek plotek o mającej nastąpić likwidacji cerkwi 
masowo chrzczono dzieci. Jednocześnie miejscowi prawosławni organi-
zowali się do obrony świątyni przed ewentualnym przejęciem na rzecz 
Kościoła katolickiego. Podobne działania zaobserwowano w Grodysławicach 
i Telatynie. W tej ostatniej parafii do obrony cerkwi mobilizowali parafian 
księża, T. Matwiejczuk i A. Bober112.

Pierwsze symptomy wyhamowania akcji rewindykacyjnej odnotowa-
no już w szczytowym punkcie jej nasilenia. Miało to prawdopodobnie 
związek z postawą starosty tomaszowskiego, który zresztą od początku 
był przeciwny stosowaniu środków przymusu. Już w początkach kwiet-
nia urzędnik zaczął wyraźnie zmieniać front. Spotkał się z proboszczem 
prawosławnym z Tyszowiec, ks. T. Szymanowem, który następnie udał 
się do Perespy, gdzie spowodował nie tylko zahamowanie odpływu wier-
nych do Kościoła katolickiego, ale i masową rekonwersję. Na polecenie 
starosty teren powiatu objechał komisarz policji, który groził działaczom 

109 Libri Conversorum z wymienionych parafii katolickich.
110 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 245.
111 Tamże, k. 131; AAL, Rep 61 XIV 1, k. 20 i n.
112 APL, ST, sygn. 4, k. 101, 106, 107, 110 i n.
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akcji oskarżeniami prokuratorskimi, nawet tam, gdzie nie odnotowano 
naruszeń dobrowolności. Spowodowało to znaczne osłabienie działań 
rewindykacyjnych, lecz nie ich ewidentne zakończenie. Wciąż trwały one 
w gminach Tyszowce, Kotlice i Komarów, a po ich zakończeniu zamierzano 
skoncentrować wysiłki w gminach łaszczowskiej, telatyńskiej, tarnawackiej 
oraz w Majdanie Sopockim113.

Ruch powrotny do prawosławia nastąpił niemal we wszystkich miej-
scowościach. Relacjonując przebieg wprowadzenia proboszcza do nowo 
erygowanej parafii katolickiej w Zubowicach, 30 kwietnia 1939 r., rewin-
dykatorzy zwrócili uwagę na fakt, że zaledwie około 100 spośród „na-
wróconych” brało udział w uroczystościach, natomiast pozostali udali się 
do cerkwi w Cześnikach. Ich zdaniem miał się do tego przyczynić niejaki 
Kocira, który jakoby wręcz wypędzał prawosławnych z domu do cerkwi. 
Utyskiwano też na ustępującego duszpasterza ks. Stanisława Kozyrę, 
sprzeciwiającego się działaniom rewindykacyjnym. Wyrażano nadzieję, że 
nowy proboszcz powstrzyma pozostałych nawróconych przed powrotem 
do wiary prawosławnej. Masowe rekonwersje ogarnęły Śniatycze, Tuczapy 
i Nabróż. Natomiast w Muratynie i Zubowicach pewna część nawróconych 
pozostała dobrowolnie przy katolicyzmie114.

Po zaledwie dwóch tygodniach na nowo otwarto cerkiew w Cześnikach. 
Już 8 maja odprawiał w niej duchowny nazwiskiem Świrszczewski, do 
którego dołączył nieco później drugi, nazwiskiem Worobiej. Nabożeństwa 
gromadziły rzesze wiernych, zaś za najbardziej gorliwą miejscowość uchodził 
Miączyn, położony już w powiecie hrubieszowskim. Kapłani prowadzili 
swoją pracę w sposób bardzo dyplomatyczny; ich kazania miały z jednej 
strony charakter zdecydowanie propaństwowy, z drugiej zaś gloryfikowały 
tych, którzy wbrew naciskom i pokusom wytrwali przy swojej wierze115. 
Dzięki intensywnej pracy tych duchownych prawosławnych, do których 
wkrótce dodano trzeciego, cerkiew cześnicka stała się centrum ruchu 
rekonwersyjnego, obejmującego całą okolicę. W Komarowie wyznawcy 
prawosławia stanowili niewielki odsetek ludności, przez co szybciej ulegli 
naciskom rewindykatorów. Doszło tam do zdarzenia mającego charakter 
symboliczny. W prawosławnym kondukcie pogrzebowym zmarłego na-
zwiskiem Kuźma, który nieco wcześniej przyjął pod presją katolicyzm, 
uczestniczyła, i to w formie oficjalnej, policja państwowa116.

W połowie maja rewindykatorzy dawali jasno do zrozumienia, że ich 
dalsze wysiłki skazane są na niepowodzenie. Stwierdzono odsunięcie się 
od nich ze strony policji i władz samorządowych, które podjęły wreszcie 
rzetelne śledztwo przeciw sprawcom szykan i przemocy. W opinii czynników 

113 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 131.
114 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 255, 270.
115 APL, ST, sygn. 4, k. 109, 113 i nn.
116 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 271.
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wojskowych organa te „wszystko robią, by Polakom udowodnić najmniejszy 
szczegół, podczas gdy Rusinów stara się podciągać i wybielić”. Zresztą 
starosta tomaszowski Kazimierz Wielanowski, chociaż – jak wiadomo – 
wykazał się dużą stanowczością w likwidacji placówek nieetatowych, od 
początku nie cieszył się pełnym zaufaniem liderów akcji, a w pierwszych 
dniach marca 1939 r. zdecydowanie sprzeciwiał się wszelkim metodom 
siłowym w skłanianiu prawosławnych do zmiany wyznania117.

Niewątpliwie do niepowodzenia „rewindykacji dusz” przyczyniła się 
również niechętna postawa większości katolickiej inteligencji, w tym tak-
że duchowieństwa. Przykładowo dziedzic Kazimierz Ligowski z Korhyń 
współczuł prawosławnym z powodu rozbiórek cerkwi, a potem zachęcał 
ich do wytrwania przy prawosławiu. W obliczu prześladowań zapewniał 
ludność wyznania prawosławnego, że antyprawosławne ekscesy dzieją się 
bez wiedzy rządu. Czynniki wojskowe zaangażowane w akcję zamierzały 
wpłynąć na ziemianina, aby zaniechał swej aktywności, zaś w razie nie-
powodzenia perswazji zakładano, że „zastosuje się odpowiednie środki 
zaradcze”118.

Jeśli chodzi o postawę kleru katolickiego, to należy stwierdzić, że ule-
gała ona pewnej ewolucji w miarę rozwoju wydarzeń całej akcji rewindy-
kacyjno-polonizacyjnej. U jej zarania, w lutym 1938 r., na tomaszowskiej 
plebanii odbyło się spotkanie duchowieństwa powiatu z pułkownikiem 
Stanisławem Sosabowskim, który przedstawił zebranym plany działań. 
Warto zaznaczyć, że w przemówieniu nie było mowy o represjach czy 
prześladowaniach prawosławnych, chociaż w dyskusji wybrzmiewały 
głosy duchownych domagające się pewnych ograniczeń względem pra-
wosławia, w odpowiedzi na „agresywność popów i ich duży wpływ na 
rodziców i dzieci w kierunku ukrainizacji”119. Jednak zdecydowany nacisk 
kładziono na rozwinięcie działań natury społecznej i wychowawczej przy 
jednoczesnym zintensyfikowaniu duszpasterskiej pracy Kościoła. W każ-
dym razie oficer skonstatował pozytywne nastawienie księży z powiatu 
do akcji120. Ta opinia stoi jednak w sprzeczności ze zdaniem generała 
M. Smorawińskiego, który stał na czele akcji w pierwszych miesiącach 
jej realizacji. W piśmie do biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana 
skarżył się on na rezerwę, z którą duchowieństwo odnosi się do działań 
rewindykacyjnych. Trzeba zauważyć, że w archiwaliach wojskowych 
znajduje się sporo pism kierowanych do głowy Kościoła lubelskiego, na-
tomiast nie znajdujemy prawie żadnej na nie odpowiedzi121. O ile jeszcze 
w maju 1938 r. wśród członków Towarzystwa Rozwoju Ziem Wschodnich 

117 Tamże, k. 271; tamże, sygn. I.371.2/A.106, k. 6; tamże, sygn. I.371.2/A.104, k. 75.
118 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 114.
119 Tamże, k. 139. 
120 Tamże, k. 139 i n.
121 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.104, k. 43.
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znajdowali się niektórzy proboszczowie (ks. Dominik Maj z Łaszczowa 
i ks. Józef Czemerajda z Czartowca), o tyle już w październiku liderzy 
akcji żalili się na bezczynność duchowieństwa katolickiego w powiecie 
tomaszowskim. Zresztą w innych powiatach, jak przykładowo w krasno-
stawskim czy biłgorajskim, stosunek tegoż duchowieństwa do całej akcji 
jawił się jej zwolennikom jako jeszcze gorszy122.

Podobne opinie formułowano w listopadzie 1938 r. i później. Zdaniem 
nadzorujących akcję oficerów księża, poza małymi wyjątkami, nie robili nic 
dla pozyskiwania prawosławnych do Kościoła katolickiego. Wskazywano 
między innymi – nie wiadomo, w jakim stopniu było to zasadne – na wy-
górowane wymogi materialne kleru. Ks. Piotr Kwoczyński z Komarowa 
miał zażądać od prawosławnego z Wolicy Śniatyckiej, który pragnął 
ożenić się z katoliczką i przy okazji przejść do Kościoła katolickiego, 
ofiary w wysokości 50 zł. Na prośbę komendanta miejscowej organizacji 
Strzelec proboszcz zgodził się udzielić ślubu za 15 zł, ponieważ obiecano 
mu, że pozostałą część kwoty otrzyma ze składek członkowskich. Z kolei 
proboszcz z Rzeplina, ks. Antoni Peret, nie chciał przyjmować wyznania 
wiary od prawosławnych, ponieważ, jak twierdził, czynili to bez prze-
konania. Zastanawiające, że kapłanom dystansującym się od współpracy 
aktywiści akcji prawie zawsze przypisywali jakieś przywary moralne, 
zapewne w większości niesprawiedliwie. O ks. Michale Krupie z parafii 
Łosiniec pisano – materialista, kłótliwy, awanturnik, moralnie źle się pro-
wadzi, sieje zgorszenie, zaś o ks. Feliksie Woźniaku, proboszczu parafii 
Podhorce – szorstki, odpychający. Ks. Jan Majsterski w Suścu, podobnie 
jak ks. S. Kozyra w Zubowicach, zostali uznani za zbyt starych do akcji 
społecznej. Większe zainteresowanie wykazywał ks. Władysław Bargieł, dzie-
kan z Tomaszowa, a także ks. Józef Bednarczyk z Nowosiółek, ks. Edward 
Kołszut z Tyszowiec (chociaż negatywnie oceniany w aspekcie moralnym) 
i ks. Edward Gajewski z Chodywaniec. Jednak i ci ograniczali się jedynie 
do przyjmowania od prawosławnych wyznania wiary, nie wykazując 
żadnego zapału do prac przygotowawczych. Kapłani ci twierdzili, że im 
nie wypada. Ks. F. Woźniakowi miano ponadto za złe, że będąc prezesem 
mleczarni i mając w zależności służbowej kierownika, nazwiskiem Luty, 
wyznania prawosławnego, nie skłaniał go do przejścia na katolicyzm. Zresztą 
zdarzało się, że opinie o działalności duchowieństwa były sprzeczne ze 
sobą. To samo dotyczy także kapłanów z innych powiatów123.

W styczniu 1939 r. krytykowano rezydującego przy kościele filialnym 
w Zubowicach ks. S. Kozyrę, zarzucając mu niechętny stosunek do działań 
rewindykacyjnych oraz brak dobrego kontaktu – nie tylko z Rusinami, ale 
i z własnymi wiernymi. Kapitan Cmakowski usiłował wpłynąć na dziekana 

122 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 94, 166.
123 Tamże, sygn. I.371.2/A.104, k. 125, 133; tamże, sygn. I.371.2/A.105, k. 12 i n.
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tomaszowskiego ks. W. Bargieła, aby spowodował przeniesienie kapłana. 
Innym atakowanym księdzem był wikariusz z Wożuczyna, Jan Bryłowski. 
Jak się wydaje, zbojkotował on spotkanie opłatkowe, na które zaprosili 
go działacze. Z kolei ks. E. Gajewski z Chodywaniec, początkowo zainte-
resowany współpracą w rewindykacji, zwrócił się o radę do ks. Michała 
Niechaja, profesora lubelskiego seminarium duchownego, znanego znawcy 
Wschodu chrześcijańskiego. Negatywna opinia tego wybitnego kapłana, 
która rozeszła się wśród duchowieństwa, nie pozostała bez hamującego 
wpływu na postawę kleru124.

Dobrą opinią u zwolenników rewindykacji cieszył się natomiast ks. 
J. Bednarczyk z Nowosiółek, który chętnie współpracował z czynnikami 
wojskowymi w tworzeniu nowej parafii przy rekoncyliowanym wiele lat 
wcześniej kościele. Organizacja ośrodka spotkała się z zainteresowaniem 
niektórych wyznawców prawosławia. W listopadzie 1938 r. na odprawianych 
przez duchownego nabożeństwach gromadziło się około 50 prawosławnych, 
szczególnie wtedy, gdy były głoszone kazania125. W lutym 1939 r. generał 
B. Olbrycht podjął korespondencję z biskupem lubelskim w sprawie ery-
gowania parafii w Nowosiółkach126. Z kolei w kwietniu 1939 r. dziekan 
W. Bargieł miał organizować święcenie pokarmów wielkanocnych dla nowo 
nawróconych. Jeśli wierzyć raportowi rewindykatorów, towarzyszyło mu 
dwóch księży z Lublina127. Nie znamy ich nazwisk.

Podsumowując udział Kościoła katolickiego w akcji rewindykacyjnej, 
MWRiOP stwierdzało, że nie tylko nie przejawiał on w tym kierunku 
oczekiwanych wysiłków, ale wręcz odstręczał ludność prawosławną: 

Urząd Wojewódzki w kilku wypadkach nieodpowiedniego zachowania księży interwe-
niował, ale w kurii wywołało to niechętny odgłos jako mieszanie się władzy państwowej do 
wewnętrznych spraw kościelnych128.

Nietrudno domyślić się, że opisywana „rewindykacja dusz” nie pozostała 
bez negatywnego wpływu na kształt relacji pomiędzy obiema społeczno-
ściami wyznaniowymi i narodowymi zamieszkującymi powiat tomaszow-
ski. Pierwsze napięcia pojawiły się już w następstwie akcji rozbiórkowej. 
Były one łagodniejsze w tych rejonach, gdzie ludność katolicka wyrażała 
niezadowolenie z działań władz, widząc w nich – najzupełniej słusznie – 
zarzewie konfliktów i niezgody. Tak było przykładowo w Szlatynie. Jednak 

124 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 114 i n.
125 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.104, k. 128.
126 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 193 i n.
127 Tamże, k. 131.
128 AAN, MWRiOP, sygn. 385, 243. Wydaje się, że w kluczu konwencjonalnej dwuznaczności 

należy odczytywać odpowiedź ordynariusza na pismo dotyczące postępów akcji między innymi 
we wsi Niewirków, chociaż literalnie zawiera ona słowa uznania dla działań rewindykatorów. 
Zob. K.  G r z e s i a k, Diecezja…, s. 455 i n.
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i tam nie ustrzeżono się sytuacji groźnych; w sierpniu odnotowano tam 
podpalenia dwóch polskich gospodarstw129.

Ekscesy rewindykatorów dusz znacząco spotęgowały wzajemną wrogość. 
Czynione prawosławnym krzywdy generowały akty zemsty, a nawet pewne 
zachowania prowokacyjne. W Zubowicach przyłapano prawosławnego, 
niejakiego Mikołaja Matychę, jak sam sobie wybijał okna, chcąc zapewne 
oskarżyć o to katolików. W tej samej wsi siedmioletnie pacholę wyznania 
katolickiego rozbiło głowę swemu rówieśnikowi, który odmówił pójścia 
z nim do kościoła130. Podobne incydenty zanotowano też w Tuczapach 
i Komarowie. Z kolei w Tyszowcach 3 maja grupa katolickich chłopców 
w liczbie dwudziestu wybiła szyby w miejscowej cerkwi. Zwrócono uwa-
gę na fakt, że namówił ich do tego, obiecując po 5 gr za każdą wybitą 
szybę, szesnastoletni Antoni Kocira, którego ojciec zaledwie przed tygo-
dniem przeszedł z prawosławia na katolicyzm. Jednak o zainspirowanie 
zajścia podejrzewano ks. Antoniego Bajko z Perespy, który miał do tego 
zachęcać, przebywając kilka dni wcześniej na zebraniu Akcji Katolickiej 
w Tyszowcach131.

We wschodniej części powiatu wyznawcy prawosławia stanowili zde-
cydowaną większość ludności i odznaczali się ukształtowaną ukraińską 
świadomością narodową. W tych stronach jakiekolwiek brutalne naciski 
ze strony rewindykatorów nie miały szans powodzenia. Co więcej, wieści 
z dalszych okolic o presji w kierunku porzucenia prawosławia spowodo-
wały umocnienie więzi społecznych wśród prawosławnych. Dotyczyło 
to nawet dzieci. Duchowni i świeccy podejmowali intensywną ukraińską 
akcję oświatową. Pogłębiano współpracę z Galicją na polu spółdzielczym 
i czytelniczym. Nasiliła się aktywność tamtejszych działaczy ukraińskich 
dostarczających prasę i literaturę. Jednocześnie narastała wrogość w stosunku 
do mniejszościowej ludności polskiej. W Telatynie dzieci ukraińskie biły 
swoich polskich rówieśników i zmuszały ich do mówienia po ukraińsku132. 
W Dobużku ponad dwudziestu młodych prawosławnych napadło na kilka 
katolickich dziewczyn z folwarku wracających z nabożeństwa majowego 
śpiewanego pod figurą. Młodzieńca, nazwiskiem Ciechuń, który stanął 
w ich obronie, poturbowano i pokłuto nożami. W Łachowcach dochodziło 
do bójek, w których kilkoro polskich dzieci zostało dotkliwie pobitych. 
Wprawdzie interwencja nauczyciela położyła im kres, ale nie zapobiegła 
separacji obu grup narodowościowych. W Dutrowie prawosławna młodzież 
całkowicie opuściła Koło Młodzieży Wiejskiej. Wieści o prześladowaniu 
prawosławnych w okolicach Tyszowiec spowodowały, że zaczęto orga-

129 APL, ST, sygn. 4, k. 1 i n, 4, 33.
130 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 131 i n.
131 Tamże, k. 263.
132 Tamże, k. 98.
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nizować i ćwiczyć oddziały samoobrony. Odnotowano szereg gróźb pod 
adresem katolików. Grupy z Radkowa, Rzeplina i Łachowiec, uzbrojone 
w kosy i widły, podejmowały nie tylko regularne warty, ale nawet coś 
w rodzaju nocnych manewrów wojskowych. W mniejszym stopniu dotyczyło 
to Żulic i Dutrowa z uwagi na większy w tych wsiach odsetek ludności 
katolickiej. Przygotowywano się do odparcia ewentualnych ataków na 
ludność prawosławną. Po okolicy krążyły pogłoski zarówno o szykanach, 
wyrządzanych wyznawcom prawosławia, jak i o tych, które prawosławni 
czynili swoim katolickim sąsiadom. Nawet entuzjaści akcji rewindykacyjnej 
stwierdzali, że napięcie osiągnęło bardzo wysoki stopień, grożąc w każdej 
chwili wybuchem krwawych walk. Do bójki, w której zginął katolik Antoni 
Bury, doszło nawet w Jarczowie, gdzie dominowała ludność polska.

Liderzy akcji byli świadomi postępującej konsolidacji społeczności 
prawosławnej:

Wśród Rusinów widzi się obecnie dużą solidarność i poniechanie wszelkich kłótni 
i gniewów. Najbardziej zajadli przeciwnicy podają sobie ręce, trzymają się razem i całkowicie 
unikają kontaktu z Polakami.

Rewindykatorzy wyrażali przekonanie, iż cała akcja obrony prawosła-
wia miała charakter polityczny, zaś kwestie wiary były jedynie pretekstem 
do zademonstrowania opcji politycznej, jako że uczestniczyli w niej także 
Rusini, zupełnie indyferentni religijnie. Jest faktem, że duchowni prawo-
sławni zyskali w oczach swoich wiernych duży autorytet. Znacząco wzrosła 
frekwencja na nabożeństwach, do tej pory raczej mizerna. Szczególną ak-
tywność duszpasterską wykazał proboszcz z Telatyna, wykorzystując okres 
świąteczny na poświęcenie pokarmów, a także na zwyczajową modlitwę 
na cmentarzach. Jego kazania ściągały słuchaczy nawet z oddalonych oko-
lic. Z drugiej strony zaobserwowano, że prawosławni mieszkańcy wiosek 
położonych w bezpośredniej bliskości dawnej granicy z Galicją zaczęli 
masowo uczęszczać do położonych na jej terenie cerkwi greckokatolic-
kich. Zjawisko to miało miejsce między innymi w Rzeplinie, Podlodowie, 
Żernikach, Ratyczowie i Chodywańcach133.

Raporty czynników wojskowych wymieniają kilka osób świeckich, 
zaangażowanych w ukraińską pracę narodową. Dużym wpływem wśród 
prawosławnych cieszył się doktor Sachajko z Tyszowiec, który nie krył 
się ze swoimi przekonaniami politycznymi. Działacze rewindykacyjni 
postanowili go „pouczać” tak długo, aż zmieni przekonania lub też się 
wyniesie. Innym aktywnym działaczem był Aleksander Machometa, rów-
nież zamieszkały w Tyszowcach134.

133 Tamże, k. 256 i nn., 270 i n.; APL, ST. sygn. 4, k. 4, 28.
134 CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.107, k. 131; CAW, SRI DOK 2, sygn. I.371.2/A.106, 

k. 88.



170

Ks. K. Grzesiak Rocznik Tomaszowski 7

ZAMYKANIE CMENTARZY

Kościół prawosławny dysponował w powiecie tomaszowskim sporą 
liczbą cmentarzy. Znajdowały się one nie tylko w tych miejscowościach, 
gdzie funkcjonowały parafie etatowe, ale również tam, gdzie istniały 
cerkwie zamknięte, a nawet wyświęcone po roku 1918 przez katolików, 
którzy nie zawsze przejmowali wraz z cerkwią cmentarz grzebalny135. 
Ludność prawosławna korzystała z tych nekropolii bez trudności aż do 
opisywanych wydarzeń.

Przebieg akcji rewindykacyjno-polonizacyjnej w powiecie tomaszowskim 
tym wyróżniał się na tle innych regionów Lubelszczyzny, że jednym z jej 
elementów było dążenie do zamknięcia dla pochówków prawosławnych 
cmentarzy grzebalnych, z wyjątkiem tych, które znajdowały się w miej-
scowościach z czynną cerkwią. W przeciwieństwie do likwidacji świątyń 
działania czynników administracyjnych w tej kwestii przebiegały chaotycznie. 
Stał za nimi niewątpliwie starosta tomaszowski, z którym współpracowali 
wójtowie – jak się jednak wydaje – tylko niektórzy.

Do takich należał wójt gminy Łaszczów. W lipcu 1938 r. zakazał 
on chowania wiernych na prawosławnym cmentarzu w Łaszczowie. 
Otóż 8 lipca miał się tam odbyć pogrzeb 68-letniej Katarzyny Semczuk 
z Dobużka. Tymczasem wójt nakazał przewieźć ciało do odległego o kil-
kanaście kilometrów cmentarza w Grodysławicach, bez krzyża i procesji. 
Starosta, proszony telefonicznie o zmianę decyzji, odrzekł, że skoro nie ma 
w Łaszczowie parafii i cerkwi, nie ma też i cmentarza136. Podobny zakaz 
został wydany również w gminie Telatyn. Ludność prawosławna, która 
bezskutecznie usiłowała prosić starostę o cofnięcie nakazu, przyjęła go 
w kategorii bolesnego upokorzenia137.

W połowie sierpnia 1938 r. starosta tomaszowski wydał duchowieństwu 
prawosławnemu stanowczy nakaz jakichkolwiek procesji i nabożeństw 
poza obrębem cerkwi aż do odwołania. Skargi ze strony duchownych 
natychmiast dotarły do warszawskiego konsystorza, który podjął działania 
interwencyjne, zapewne skuteczne. Zauważono, że tego rodzaju represje 
miały miejsce wyłącznie w powiecie tomaszowskim138.

Do ponownej eskalacji napięcia doszło w marcu roku 1939, a więc 
wtedy, gdy czynniki administracyjne podjęły intensywne działania w kie-
runku rewindykacji dusz. Ks. J. Krytski, proboszcz parafii w Szlatynie, 
dał znać do konsystorza o otrzymanym ze starostwa nakazie, aby wszel-

135 K. G r z e s i a k, Diecezja…, s. 237 i n.
136 AMP, sygn. 1726, Pismo ks. G. Pawłowskiego do metropolity, 8.07.1938 r.
137 APL, ST, sygn. 4, k. 2, 46.
138 AMP, sygn. 1329, Korespondencja w sprawie zakazu procesji w powiecie tomaszowskim; 

AMP, sygn. 1874, Korespondencja w sprawie zakazu procesji w powiecie tomaszowskim.
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kie pogrzeby z terenu parafii kierować wyłącznie na parafialny cmen-
tarz w Szlatynie. Niemal jednocześnie napłynęły skargi prawosławnych 
mieszkańców Przeorska i Korhyń. Wskazywano nie tylko na uciążliwość 
związaną ze znacznym oddaleniem tych miejscowości od cmentarzy przy 
cerkwiach parafialnych, ale także na fakt, iż cmentarze w obu tych miej-
scowościach posiadały dużo wolnego miejsca. Metropolita podjął natych-
miastową interwencję bezpośrednio w MWRiOP. Hierarcha powoływał 
się na szereg aktów prawnych, w szczególności na dekret prezydenta 
Rzeczypospolitej z listopada i rozporządzenie ministra spraw wewnętrz-
nych z grudnia 1938 r. Oba dokumenty dawały Kościołowi prawosław-
nemu prawo do posiadania swoich cmentarzy, aprobując stan faktyczny  
z owego czasu139.

Należy dodać, że podobny konflikt miał miejsce nieco wcześniej, na 
przełomie lat 1938 i 1939, w Nowosiółkach. Władze gminne zażądały od 
ludności prawosławnej, aby zaorała miejsce po rozebranej latem cerkwi. 
Ponieważ w otoczeniu zburzonego obiektu znajdował się onegdaj cmen-
tarz grzebalny, prawosławni nie chcieli tego uczynić. Wówczas, niejako 
w akcie zemsty za odmowę, wójt zabronił prawosławnym pochówków na 
miejscowym cmentarzu, nakazując kierowanie pochówków do Poturzyna. 
Wyznawcy prawosławia zwracali uwagę na pięciokilometrową odległość 
do poturzyńskiej nekropolii. Zakaz ten został wkrótce rozciągnięty na 
inne cmentarze, znajdujące się na terenie parafii: w Żabczu, Wasylowie, 
Suszowie, Radostowie, Witkowie i Wereszynie. Dodatkowym problemem, 
wynikającym ze wzrostu liczby pogrzebów, było szybkie kurczenie się 
wolnej powierzchni na poturzyńskim cmentarzu, co wywoływało niezado-
wolenie tamtejszych parafian, którzy żądali z tego tytułu wysokich opłat 
od „obcych”. Także i tym razem prawosławni na czele z proboszczem 
poturzyńskiej cerkwi zwrócili się o pomoc do metropolity140. Wydaje się, 
że interwencja zwierzchności cerkiewnej w przedstawionych przypadkach 
przyniosła oczekiwany efekt, albowiem nie odnotowano więcej zatargów 
w sprawie cmentarzy w tych i innych miejscowościach. Przykładowo 
w kwietniu 1939 r. duchowni z Telatyna bez przeszkód odprawiali nabo-
żeństwa na cmentarzach w Starej Wsi, Kmiczynie, Rzeplinie, Posadowie, 
Łachowcach i Łykoszynie141.

Do ostatniego incydentu doszło w lipcu 1939 r. w Zubowicach. Tamtejsi 
prawosławni, w zgodzie z sugestią władz administracyjnych, zakupili grunt 
pod nową część cmentarza grzebalnego i ogrodzili całość. W międzycza-
sie władze zmieniły jednak zdanie i postanowiły odebrać nabytą ziemię. 
Wyznawcy prawosławia zaznaczali, że nowy cmentarz jest im niezmiernie 

139 AMP, sygn. 1889, Korespondencja w sprawie zamknięcia cmentarzy.
140 Tamże, Korespondencja w sprawie cmentarza w Nowosiółkach.
141 APL, ST, sygn. 4, k. 111.
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potrzebny, natomiast udawanie się z pogrzebami do Tyszowiec, odległych 
o niemal dziesięć kilometrów, wiązałoby się z dużą niedogodnością142. 
Warto dodać, że w tym samym czasie władze sąsiedniego powiatu hru-
bieszowskiego zarządziły zamknięcie wszystkich cmentarzy używanych 
przez wyznawców prawosławia, z wyjątkiem tych, które znajdowały się 
przy cerkwiach parafialnych. Można wszakże domniemywać, że represyj-
ne zachowanie czynników lokalnych nie odniosło żadnych praktycznych 
skutków z uwagi na kres II Rzeczypospolitej, który wkrótce nastąpił143.

Nieco wcześniej, w czerwcu, proboszcz parafii katolickiej w Perespie 
bezprawnie zagarnął i poświęcił prawosławny cmentarz w tej miejscowo-
ści, mimo że parafia katolicka dysponowała tam nową nekropolią. Miało 
to związek z masową konwersją do Kościoła katolickiego, której dokonali 
prawosławni mieszkańcy tych okolic wiosną tegoż roku. Wkrótce jednak, 
po ustaniu nacisków, nastąpił masowy powrót „nawróconych” do prawo-
sławia. 12 czerwca do Perespy przybył ks. Mikołaj Kamiński, proboszcz 
parafii prawosławnej w Tyszowcach, w celu pogrzebania zmarłego dziecka. 
Kapłan katolicki usiłował odwieść duchownego prawosławnego od wejścia 
na cmentarz, wyrażając chęć pogrzebania dziecka samemu. Wobec sta-
nowczej odmowy duchowny katolicki udał się wraz z prawosławnym do 
domu zmarłego, czym doprowadził do poważnego wzburzenia zebranych 
prawosławnych. Kondukt prawosławny ruszył w stronę cmentarza. Mimo 
protestów ze strony proboszcza katolickiego ks. M. Kamiński otworzył 
bramę, wszedł na cmentarz i spełnił swoją powinność. Po kilku dniach 
katolicy znowu weszli na sporny cmentarz wraz ze swym proboszczem, 
który nawet zapowiadał, że dokona ścinki cmentarnych drzew, aby z uzy-
skanego materiału zbudować cmentarną kaplicę. Prawosławny proboszcz 
tyszowiecki, donoszący do swoich przełożonych o zajściu, zwracał uwagę 
na zaczepną postawę duchownego z Perespy, który żądał wyjaśnień, jakim 
prawem kapłan prawosławny przyjmuje z powrotem do prawosławia 
rewindykowanych. Duchowny katolicki usłyszał w odpowiedzi, że odby-
wa się to na mocy takiego samego prawa, które pozwalało mu wcześniej 
przyjmować prawosławnych do swojego Kościoła144. Warto dodać, że 
do podobnych zatargów doszło w tym okresie w Horyszowie Polskim 
i Hrubieszowie, poza obrębem interesującego nas powiatu145.

142 AMP, sygn. 1889, Korespondencja w sprawie cmentarza w Zubowicach.
143 K. G r z e s i a k, Położenie…, s. 1240 i nn.
144 AMP, sygn. 1889, Pismo ks. M. Kamińskiego do metropolity, 19.06.1939 r.
145 K. G r z e s i a k, Diecezja…, s. 251 i nn.
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ZAKOŃCZENIE

Akcja rewindykacyjno-polonizacyjna była – zarówno w założeniach, jak 
i w skutkach – obliczona na znaczące osłabienie Kościoła prawosławnego 
w województwie lubelskim, w tym także w powiecie tomaszowskim. 
Stosunkowo nietrudno da się ustalić bezpośrednie efekty dyskryminacyj-
nej polityki polskich władz państwowych z lat 1938 i 1939. Ukazuje je, 
w odniesieniu do interesującego nas terenu, niniejsza publikacja. Wypada, 
gwoli podsumowania, dokonać pewnych konkluzji.

Działania środowisk rewindykacyjnych w stosunku do wyznawców 
prawosławia, do żywej społeczności prawosławnych wiernych, zakończyły 
się porażką. Nie osiągnęła wszakże zamierzonego skutku strategia ma-
sowego nawracania na katolicyzm, co było właściwym celem omawianej 
akcji. Natomiast poważny cios zadano materialnej i strukturalnej stronie 
egzystencji Kościoła prawosławnego. Takim ciosem była likwidacja kil-
kunastu placówek, w których toczyło się regularne życie religijne. Dla 
wielu prawosławnych dostęp do świątyni i duchownego uległ znacznemu 
utrudnieniu. Najbardziej jednak głębokie i zarazem nieodwracalne były 
chyba kulturowe następstwa działań. Rozebranie trzydziestu kilku obiek-
tów sakralnych, w tym wielu legitymujących się zabytkowym charakterem 
i kilkuwiekową tradycją, radykalnie przeobraziło kulturowy krajobraz po-
wiatu, deprecjonując jego wschodniochrześcijański składnik, równoważny 
z zachodnim, a w wielu okolicach dominujący.

Trudno natomiast deliberować o dalekosiężnych efektach omawianych 
wydarzeń. Nie ma większego sensu rozważanie, jak potoczyłyby się losy 
prawosławia, gdyby II Rzeczpospolita nie zakończyła swego bytu we 
wrześniu 1939 r. W następstwie jej upadku zmieniły się radykalnie uwa-
runkowania polityczne. Po krótkotrwałym okresie pozornego odrodzenia 
i rozwoju, wpisanego w fatalny kontekst okupacji niemieckiej i tragicznego 
konfliktu polsko-ukraińskiego, Kościół prawosławny na terenie powiatu 
uległ drastycznemu zmniejszeniu. Stało się tak wskutek wysiedlenia niemal 
wszystkich jego wyznawców, z których olbrzymią część przemieszczo-
no na sowiecką Ukrainę, a pozostałych deportowano na polskie Ziemie 
Odzyskane. Nieliczni, którym udało się pozostać, wtapiali się stopniowo 
w ciągu kolejnych dziesięcioleci w społeczność katolicką. Jedyna prawo-
sławna placówka parafialna w powiecie skupia obecnie nie więcej aniżeli 
kilkadziesiąt osób.
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ABSTRACT

Rev. Krzysztof Grzesiak

REVINDICATION AND POLONIZATION CAMPAIGN (1938–1939). 
THE COURSE OF EVENTS IN THE POVIAT OF TOMASZÓW

Between the years 1938 and 1939 the eastern part of then Lublin Province became the 
area of events of what is now known as revindication and polonization campaign. That policy 
entailed exerting pressure on the Orthodox Church. Its aim was to have as many worshippers 
as possible convert to Roman Catholic faith. The most known aspect of such campaign was 
closing and demolition of Orthodox churches. The present paper unveils the course of events 
in Tomaszów poviat.

Key words: Revindication and polonization campaign, Tomaszów poviat, Orthodox 
Church, interwar period
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Jarosław Joniec
Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu 

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

RUDOLF REDER 
– OCALAŁY Z OBOZU ZAGŁADY W BEŁŻCU. 

UWAGI I POSTULATY BADAWCZE

W obozie zagłady w Bełżcu niemieccy naziści w 1942 r. zamordowali około 450 tys. 
Żydów. Po Auschwitz-Birkenau i Treblince jest to największe na świecie cmentarzysko Ho-
locaustu. SS-Sonderkommando Belzec (tak brzmiała oficjalna nazwa obozu) przeżyło jedynie 
dwóch mężczyzn, którzy po wojnie złożyli zeznania i relacje na ten temat. Jednym z nich 
był Rudolf Reder, fabrykant mydła ze Lwowa. Jego postać jest przedmiotem zainteresowania 
badawczego w tym artykule.

W tekście zostało opisane pochodzenie, wykształcenie, stosunki rodzinne i majątkowe 
Redera. Autor więcej uwagi poświęcił zagadnieniom z okresu II wojny światowej, deportacji, 
pobytowi w obozie oraz okolicznościom, w wyniku których Rederowi udało się przeżyć. Ce-
lem tego artykułu jest także wskazanie uwag i postulatów badawczych do biografii Redera 
– jednym z najważniejszych jest ustalenie miejsca i daty śmierci.

Słowa kluczowe: II wojna światowa, zagłada Żydów, obóz zagłady w Bełżcu, Rudolf Reder

W obozach „Aktion Reinhardt” – w Bełżcu, Sobiborze i Treblince, 
niemieccy naziści eksterminowali około 1,5 mln Żydów1. Z Bełżca, gdzie 
zamordowano co najmniej 434 508 osób, ocalały jedynie dwie osoby – Rudolf 
Reder i Chaim Hirszman, którzy po wojnie złożyli oficjalne zeznania na 
temat swojego pobytu w obozie2.

W roku 2002 podczas konferencji zorganizowanej w Lublinie w 60. 
rocznicę zagłady Żydów w toku „Aktion Reinhardt” niemiecki historyk 
Dieter Pohl jako jeden z postulatów badawczych wskazywał dokładne 

 1 „Aktion Reinhardt” to kryptonim operacji zagłady Żydów w Generalnym Gubernator-
stwie w latach 1942–1943 w ramach tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej (Die 
Endlösung der Judenfrage). Szerzej na ten temat m.in.: Y. A r a d, Belzec, Sobibor, Treblinka. 
The Operation Reinhard Death Camps, Bloomington and Indianapolis 1999; M. M a r a n d a,  
Nazistowskie obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska, Warszawa 2002; Akcja Reinhardt. Zagłada 
Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004; D. L i b i o n k a, Zagłada 
Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki, Lublin 2017.

 2 O rozwoju badań nad liczbą ofiar obozu w Bełżcu zob. J. J o n i e c, Niemiecki obóz zagłady 
w Bełżcu. Zarys historii, Lublin 2016, s. 34. 
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ustalenie liczby osób, które przeżyły obóz w Bełżcu3. Od tego czasu wydano 
kilka publikacji poruszających problematykę ocalałych z Zagłady w Bełżcu. 
Jako najistotniejsze należy wskazać monografię obozu autorstwa Roberta 
Kuwałka4 oraz wydawnictwo, w którym zostały zawarte relacje Redera 
i Hirszmana, a także zeznania polskich świadków złożone w śledztwie 
przeprowadzonym w latach 1945–1946 przez Okręgową Komisję Badania 
Zbrodni Niemieckich w Lublinie5.

Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym tekście 
będzie postać Rudolfa Redera, ocalałego z SS-Sonderkommando Belzec 
(tak oficjalnie brzmiała nazwa obozu zagłady). Opisane zostaną: jego po-
chodzenie, wykształcenie, stosunki rodzinne i majątkowe. Szczegółowo 
przeanalizowany będzie okres II wojny światowej, deportacja i pobyt 
w obozie zagłady w Bełżcu oraz okoliczności, w których Rederowi udało 
się uciec i przetrwać w ukryciu do zakończenia okupacji niemieckiej Lwowa 
23 lipca 1944 r. Następnie przedstawione będą wydarzenia po repatriacji 
Redera do Krakowa, emigracja z Polski oraz udział w procesie byłego  
SS-Obersturmführera – Josefa Oberhausera w sierpniu 1960 r. w Monachium. 
W niniejszym opracowaniu podjęta zostanie również problematyka miejsca 
i daty śmierci ocalałego z Zagłady w Bełżcu.

Celem tego artykułu jest opisanie postaci Rudolfa Redera oraz wska-
zanie postulatów badawczych i uwag do aktualnego stanu wiedzy na 
jego temat. Przyjęta w tekście narracja nie ma charakteru recenzji, z tego 
powodu wykazywanie pomyłek w literaturze przedmiotu zostanie po-
traktowane subiektywnie – w sposób marginalny. Opisywane zagadnie-
nie jest i tak wystarczająco skomplikowane przez selektywne i czasami  
sprzeczne źródła.

Podstawowym materiałem wykorzystanym do napisania tego tekstu są 
wspomnienia i zeznania Redera składane w latach 1944–1960, w tym relacja 
o obozie zagłady w Bełżcu wydana w Krakowie w 1946 r., a także dokumen-
ty pochodzące z Archiwum Narodowego w Krakowie (akta repatriacyjne 
oraz śledcze) oraz z Centrali Badania Zbrodni Narodowosocjalistycznych 
w Ludwigsburgu i Archiwum Państwowego w Monachium (akta śledztw 
przeprowadzonych w RFN w latach 60. XX w. w sprawie obozu zagłady 
w Bełżcu). Podstawowa literatura przedmiotu – monografia oraz edy-
cja zeznań Redera, zostały skonfrontowane ze źródłami archiwalnymi. 
Wnioski, które się nasuwają, są krytyczne przede wszystkim w stosunku 

 3 D. P o h l, „Akcja Reinhardt” w świetle historiografii, [w:] Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów 
w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004, s. 340.

 4 R. K u w a ł e k, Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010.
 5 Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach ocalonych i zeznaniach polskich świadków, red. D. Libionka, 

Lublin 2013.
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do pierwszej pracy. Wydaje się, że monografia obozu zagłady w Bełżcu 
wymaga merytorycznej recenzji6.

Rudolf Reder urodził się 4 kwietnia 1881 r. w Dębicy, był synem 
Hermana i Fryderyki z domu Jortner7. Posiadał wykształcenie średnie, 
7 klas gimnazjum8, z zawodu był chemikiem-mydlarzem, właścicielem 
fabryki mydła we Lwowie przy ulicy Panieńskiej 7, którą, według własnej 
relacji, prowadził od 1910 r.9.

W Monachium w roku 1960 Reder zeznał, że w okresie okupacji so-
wieckiej 1939–1941 mógł bez przeszkód prowadzić swoją fabrykę mydła 
we Lwowie, miało się to zmienić dopiero pod nowym, nazistowskim oku-
pantem. Niemcy wywłaszczyli mu fabrykę i zakazali nawet wchodzić na 
jej teren10. Wydaje się to jednak wątpliwe, ponieważ zmiany ekonomiczne 
pod sowiecką okupacją we Lwowie zachodziły bardzo dynamicznie:

Zaczęto od nacjonalizacji przedsiębiorstw i środków produkcji oraz handlu […] w bardzo 
krótkim czasie (26–28 X 1939) wszystkie prywatne podmioty gospodarcze stały się własnością 
państwa. Dawni właściciele tych upaństwowionych przedsiębiorstw, chociaż pozbawieni praw 
własności, zostawali niekiedy ich dyrektorami. Większości z nich się to jednak nie udało11.

Reder najprawdopodobniej kierował jedną z fabryk znacjonalizowanych 
przez Sowietów. Jan Kątnik i Anastazja Hawrylak w roku 1947 zeznali, 
iż Reder pracował w latach 1940–1941 jako kierownik chemicznej fabryki 
„MIŚK-ŻITL-Postacztorg” we Lwowie przy ulicy Piekarskiej12.

 6 Praca zawiera liczne błędy, m.in. narrację zbudowaną wokół tezy, że Reder ostatnie 
zeznanie złożył 9 października 1957 r. oraz nieznane są dalsze losy jego i żony, R. K u w a ł e k, 
Obóz zagłady w…, s. 156, przypis 39 [9 października 1957 r. to data wystawienia kanadyjskie-
go dokumentu tożsamości! – przyp. J. J.], por. zeznania Redera zawarte w wydanej trzy lata 
później edycji tekstów źródłowych, Obóz zagłady w Bełżcu w relacjach…, s. 62–81.

 7 Bundesarchiv Aussenstelle Ludwigsburg (dalej: BAL), sygn. 208 AR-Z 252/59, Śledztwo 
przeciwko Josefowi Oberhauserowi i innym, Zeznanie Romana Robaka [Rudolfa Redera], 
Toronto, 7 XII 1954 r., k. 226; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), sygn. 
Ob. 2, Ośrodek zagłady Bełżec, Protokół przesłuchania świadka Rudolfa Redera, Kraków, 
29 XII 1945 r., k. 208; Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), sygn. PUR 153, Pro-
tokół spisany w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym Woj. Oddział w Krakowie, Kraków, 
20 II 1946 r., petent Reder Rudolf, bp. Ewentualnie inne spolszczenia imion rodziców Redera 
to Henryk i Franciszka, zob. ANK, sygn. 29/1989/5688, Sąd Okręgowy w Krakowie – Akta 
w sprawie karnej Rudolfa Redera i tow., k. 15, 17, 39, 43 i in.

 8 Staatsarchiv München, sygn. StanW 33033/32, Tłumaczenie z rosyjskiego protokołów 
przesłuchań przez Państwową Komisję Specjalną – Prokuratora Obwodu Lwowskiego w 1944 r. 
Protokół przesłuchania Rubina Redera, k. 32.

 9 Księga Adresowa Polski (wraz z w. m. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa 
1930, Lwów, Mydło, Fabryki, Reder Rubin, Panieńska 7, s. 723; AIPN, sygn. Ob. 2, k. 208.

10 BAL, sygn. 208 AR-Z 252/59, Zeznanie Romana Robaka [Rudolfa Redera], Monachium, 
8 VIII 1960 r., k. 981.

11 E. J o n e s, Żydzi Lwowa w okresie okupacji 1939–1945, Łódź 1999, s. 28–29.
12 ANK, sygn. PUR 153, Odpis wierzytelny, Numer repertorium 656/1947, Kraków, 21 II 

1947 r., bp., Zaświadczenie Jana Kątnika i Anastazji Hawrylak o znajomości Rudolfa Redera 
i jego majątku we Lwowie.
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Reder twierdził, że od czasu wejścia Niemców do Lwowa do dnia 
aresztowania, tj. 16 sierpnia 1942 r., ukrywał się wraz z córką Zofią pod 
różnymi adresami na terenie miasta13. W trakcie pierwszych deportacji 
do Bełżca przeprowadzanych w marcu 1942 r. Reder ukrywał się przez 
dwanaście dni u swojego byłego furmana na ulicy Żółkiewskiej14. Z ukry-
cia zdecydował się wyjść dopiero w momencie, kiedy znajomy Rosenfeld, 
pracujący w Arbeitsamcie (urzędzie pracy), wystarał się dla niego 
o Ausweis (zaświadczenie o zatrudnieniu)15. Redera Niemcy aresztowali 
na ulicy Zamarstynowskiej 31, gdzie ukrywał się u rodziny Kobzdejów, 
znajomych Ukraińców. W ukryciu został odnaleziony prawdopodobnie 
wskutek denuncjacji właścicieli posesji16. Podczas aresztowania Reder został 
pobity i ograbiony z posiadanych pieniędzy. Następnie przewieziono go 
do koszar na Podzamczu, a stamtąd do obozu na ulicy Janowskiej, gdzie 
aresztowanych zatrzymano do następnego dnia17. Rano więźniów eskorto-
wano na dworzec Kleparów, a tam w okrutnych warunkach, w pośpiechu 
i przy pomocy bicia, Niemcy uformowali transport, w którym znalazło się 
około 5 tys. Żydów lwowskich18. Droga do Bełżca trwała 7 godzin, pociąg 
zatrzymywał się trzykrotnie: w Kulikowie, Żółkwi i w Rawie Ruskiej, 
najprawdopodobniej z powodu regulacji ruchu kolejowego19. Wagon, 
w którym deportowano Redera, był nowy, z tego powodu niemożliwe 
było wyważenie drzwi i podjęcie próby ucieczki20. Pociąg dojechał do celu 
wczesnym popołudniem 17 sierpnia 1942 r., został wycofany z głównego 
toru i bocznicą wtoczony na teren obozu zagłady w Bełżcu21. Podczas 
przyjmowania transportu, po wypędzeniu ludzi z wagonów, przemówie-
nie wygłosił SS-Oberscharführer Fritz Jirmann. Wybrano wówczas kilka 
osób jako fachowców potrzebnych do prac w obozie, pozostałych ludzi 
zamordowano w komorach gazowych22. Reder wraz z siedmioma innymi 
mężczyznami zgłosił się jako maszynista-monter23. Wyselekcjonowani przez 

13 BAL, sygn. 208 AR-Z 252/59, k. 981.
14 Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego (dalej: AŻIH), sygn. 301/4734, Relacja 

Rudolfa Redera, Kraków, 26 XII 1945 r., k. 3
15 Tamże.
16 AIPN, sygn. Ob. 2, k. 208; AŻIH, sygn. 301/4734, k. 3.
17 AIPN, sygn. Ob. 2, k. 208–209; R. R e d e r, Bełżec, Kraków 1946, s. 36–37. Szerzej na 

temat obozu janowskiego zob. M. M. B o r w i c z, Uniwersytet zbirów. Rzecz o obozie janowskim 
we Lwowie 1941–1944, Kraków 2014.

18 AŻIH, sygn. 301/594, Relacja Rudolfa Redera, Kraków 1945 r., k. 1; AIPN, sygn. Ob. 2, 
k. 209; R. R e d e r, dz. cyt., s. 37; BAL, sygn. 208AR-Z 252/59, k. 982.

19 AŻIH, sygn. 301/594, k. 1; R. R e d e r, dz. cyt., s. 37.
20 R. R e d e r, dz. cyt., s. 38.
21 AIPN, sygn. Ob. 2, k. 209; R. R e d e r, dz. cyt., s. 38.
22 R. R e d e r, dz. cyt., s. 40.
23 AŻIH, sygn. 301/594, k. 3; AIPN, sygn. Ob. 2, k. 211; BAL, sygn. AR-Z 252/59, Zeznanie 

Rudolfa Redera, Toronto, 26 I 1960 r., k. 688.
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esesmanów więźniowie byli świadkami eksterminacji swoich bliskich i to-
warzyszy oraz zostali wyznaczeni do pogrzebania w masowych grobach 
zwłok ludzi zamordowanych w komorach gazowych24.

Rudolf Reder na terenie obozu zagłady w Bełżcu należał do tzw. 
komanda śmierci. Zajęcie, jakie dowództwo obozu powierzyło tej grupie 
więźniów, opisywał następująco:

Oprócz kopania grobów zadaniem załogi śmierci było wyciągać zwłoki z komór, rzucać 
je na wysoki stos, a później wlec aż do grobów. Grunt był piaszczysty. Jedne zwłoki musieli 
ciągnąć dwaj robotnicy. Mieliśmy skórzane paski ze sprzączką, które zakładaliśmy na ręce 
trupa, głowa często wrzynała się w piasek i ciągnęliśmy… Zwłoki małych dzieci kazano nam 
zarzucać po dwoje na barki i tak przenosić. Kiedy ciągnęliśmy trupy, przerywaliśmy kopanie 
grobów. Gdy kopaliśmy groby, wiedzieliśmy, że w komorach dusi się tysiące naszych braci25.

Kopanie grobów odbywało się ręcznie, a przy pomocy maszyny z ta-
śmociągiem z dołów wydobywany był piasek26. W roku 1945 Reder zeznał, 
że SS-Oberscharführer Fritz Jirmann „mnie jako maszyniście polecił obsłu-
giwać motor benzynowy bagru, którym w bezpośrednim pobliżu obozu 
[obozu II i komory gazowej – przyp. J. J.] kopano olbrzymie doły”27. Reder 
naprawiał także piece w baraku kuchni obozowej, gdzie pracowały kobie-
ty, czeskie Żydówki deportowane z Zamościa28. Z tego powodu podoficer 
SS – Fritz Jirmann nazywał go zdunem29. Przez dwa ostatnie miesiące 
pobytu w obozie Reder pracował jako murarz przy rozbudowie kuchni 
obozowej30. Doraźnie powierzano mu także inne zajęcia. Wspominał, że 
jako fachowiec był wzywany w momencie, kiedy obsługa miała problem 
z maszyną wytwarzającą spaliny uśmiercające ludzi w komorach gazowych31. 
Reder zeznawał, że brał także udział w przenoszeniu z terenu obozu do 
lokomotywowni ubrań, butów, bielizny i włosów obciętych kobietom32.

Według Redera „było cudem jeśli ktoś w załodze Bełżca utrzymał się 
przez pięć lub sześć miesięcy”33. Jemu udało się uciec pod koniec listopada 

24 R. R e d e r, dz. cyt., s. 41.
25 Tamże, s. 52.
26 AŻIH, sygn. 301/594, k. 3; BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 688; tamże, k. 984.
27 AIPN, sygn. Ob. 2, k. 211.
28 R. R e d e r, dz. cyt., s. 55; BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 982.
29 BAL, sygn. AR-Z 252/59, Zeznanie Rudolfa Redera, Toronto, 7 XII 1954 r., k. 228.
30 AIPN, sygn. Ob. 2, k. 211. W innych zeznaniach Reder mówił, że na terenie obozu 

wykonywał prace murarskie, lecz bliżej ich nie precyzował, zob. R. R e d e r, dz. cyt., s. 56; 
BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 228.

31 R. R e d e r, dz. cyt., s. 46. Wzywanie Redera do naprawy silnika wydaje się wątpliwe, 
gdyż we wcześniejszym zeznaniu twierdził on na ten temat: „[…] motor o napędzie benzy-
nowym, wyglądający dość skomplikowanie. Pamiętam, że miał on koło napędowe, a żadnych 
innych szczegółów konstrukcyjnych lub technicznych nie pojąłem”, zob. AIPN, sygn. Ob. 2, 
k. 210–211.

32 BAL, sygn. AR-Z 252/59, Zeznanie Romana Robaka [Rudolfa Redera], Monachium, 
8 VIII 1960 r., k. 985.

33 R. R e d e r, dz. cyt., s. 52.
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1942 r. po blisko czteromiesięcznym pobycie w obozie zagłady w Bełżcu. Na 
krótko przed ucieczką został pobity przez strażnika obozowego Schmidta:

Byłem wtedy spuchnięty i posiniaczony, ropa sączyła mi się z ran. Gestapowiec Schmidt 
skatował mnie pałką z jednej i drugiej strony twarzy34.

W innym zeznaniu Reder mówił, że Schmidt „za pomocą pistoletu, 
jednym uderzeniem, wybił mu wszystkie zęby”35. W każdym razie, w słabej 
kondycji fizycznej – pobity, przez Fritza Jirmanna został wysłany razem 
z eskortą do Lwowa po zakup blachy36. Pięciu ludzi z SS-Sonderkommando 
Belzec37 oraz Reder do Lwowa dojechali wieczorem, z tego powodu wię-
zień noc spędził we lwowskim areszcie gestapo, zakupem blachy zajął się 
nazajutrz38. Samochód koło południa był już przygotowany do powrotnego 
transportu39. W gotowym do drogi, postawionym na ulicy Legionów40 
aucie oprócz Redera pozostał jedynie strażnik Karol Trauttwein41, inni 
członkowie eskorty poszli zjeść i się zabawić42. Sam moment ucieczki był 
jednoznacznie przez Redera relacjonowany. Skorzystał on z nieuwagi 
Trauttweina, z faktu, że pilnujący go strażnik zasnął43, wymknął się z sa-

34 Tamże, s. 63.
35 BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 228.
36 R. R e d e r, dz. cyt., s. 63; BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 985.
37 Zeznania Redera różnią się w kwestii składu eskorty, z którą pojechał do Lwowa po 

zakup blachy. Reder zeznawał: „w samochodzie do Lwowa pojechało razem ze mną czterech 
SS-manów i jeden oficer, Scharführer Schatkowsky”, Staatsarchiv München, sygn. StanW 
33033/32, Protokół przesłuchania Rubina Redera, k. 36; „Pojechałem załadowany do auta 
z czterema gestapowcami i strażnikiem”, R. R e d e r, dz. cyt., s. 63; „W ciężarówce poza 
kierowcą i mną znajdował się oddział strażników składający się z jednego podoficera i czte-
rech strażników ukraińskich”, BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 985. Z tych wypowiedzi trudno 
wywnioskować, z kim właściwie Reder pojechał do Lwowa. Najbardziej prawdopodobna 
wydaje się wersja – podoficer SS i czterech strażników ukraińskich, natomiast wątpliwe, żeby 
był to sierżant Szatkowski, ponieważ takie nazwisko nie wskazuje na członka załogi SS obozu 
zagłady w Bełżcu. Szerzej o sprawcach zob. J. J o n i e c, SS-Sonderkommando Bełżec. Portret 
zbiorowy, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 2013, t. 35, nr 4, s. 81–95.

38 AIPN, sygn. Ob. 2, k. 214; BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 985–986. Gestapo we Lwowie 
miało główną siedzibę na ulicy Pełczyńskiej, róg Kadeckiej, natomiast więzienie mieściło się 
niedaleko – na ulicy Łąckiego, zob. E. J o n e s, dz. cyt., s. 48.

39 AIPN, sygn. Ob. 2, k. 214.
40 Staatsarchiv München, sygn. StanW 33033/32, Protokół przesłuchania Redera Rubina, 

k. 36; R. R e d e r, dz. cyt., s. 64. Ulica Legionów (do 1925 r. ulica Karola Ludwika), zachodnia 
cześć Wałów Hetmańskich – jednej z głównych promenad przedwojennego Lwowa, obec-
nie Prospekt Swobody. Zob. Nasz ukochany Lwów na dawnej karcie pocztowej 1896–1939, red.  
D. Emmerling, Opole 2000, s. 95.

41 AIPN, sygn. Ob. 2, k. 214.
42 Staatsarchiv München, sygn. StanW 33033/32, k. 36; R. R e d e r, dz. cyt., s. 64; BAL, 

sygn. AR-Z 252/59, k. 986.
43 Staatsarchiv München, sygn. StanW 33033/32, k. 36. Według innych zeznań Redera: 

„odstawił karabin na bok i zasnął”, AIPN, sygn. Ob. 2, k. 214; „Przypadkiem zauważyłem, 
że moja straż zasnęła i chrapie”, R. R e d e r, dz. cyt., s. 64; „Pozostawiony w samochodzie 
strażnik zasnął i ja to wykorzystałem i uciekłem”, BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 986.
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mochodu, wmieszał pomiędzy przechodniów i dotarł w bezpieczne miejsce. 
Z pewnością w ucieczce pomogła mu doskonała znajomość miasta – we 
Lwowie mieszkał kilkadziesiąt lat. Natomiast istnieją dwie wersje wyda-
rzeń dotyczące tego, co działo się z Rederem po ucieczce i kto go ukrywał. 
W zeznaniach z roku 1944 przemilczał tę kwestię, stwierdził lakonicznie, 
iż „uciekł i w ten sposób przeżył”44. W Krakowie zeznawał już obszerniej: 

Pamiętałem gdzie mieszkała Polka, moja gospodyni, poszedłem do niej. Ukryła mnie. 
Dwadzieścia miesięcy leczyłem rany na całym ciele. Nie tylko rany. Prześladowały mnie 
obrazy przeżytej grozy45.

W innych zeznaniach Reder podał więcej szczegółów. Twierdził, iż od 
czasu ucieczki ukrywał się przez 20 miesięcy w swojej fabryce, a pomocy 
udzieliła mu jego długoletnia służąca Anastazja Hawrylak46. W zeznaniach 
składanych w Kanadzie zmienił całkowicie wersję wydarzeń. W roku 1954 
w ogóle pominął sprawę wyjazdu po blachę, stwierdził, że uciekł z obozu 
w Bełżcu do Lwowa47. Jako osobę, która udzieliła mu pomocy we Lwowie, 
wskazał Joannę Robak48, z domu Borkowską, z którą zawarł związek małżeń-
ski 8 listopada 1949 r. w Krakowie49. Borkowska mieszkała we Lwowie, na 
ulicy Sakramentek (boczna ulicy Piekarskiej, gdzie Reder był kierownikiem 
fabryki chemicznej w latach 1940–1941), znała się z Rederem, ponieważ 
była właścicielką małej restauracji, do której przychodził on z córką Zofią 
i zięciem Leonardem Schenkerem50. Według jej zeznań Reder po ucieczce 
z obozu w Bełżcu był w bardzo złym stanie fizycznym: „był obszarpany, 
miał wybite zęby, spuchnięte nogi, a ciało pokryte ranami”51. Ukrywał się 
w różnych miejscach jej domu, na strychu nad magazynem w podwórzu 
lub w piwnicy52. W roku 1960 w Monachium Reder zeznał, że po ucieczce, 
kiedy udał się do Borkowskiej, w jej domu gestapo miało swoją siedzibę, ona 
pracowała tam jako sprzątaczka53. Zajmowała się również psem należącym 

44 Staatsarchiv München, sygn. StanW 33033/32, k. 36.
45 R. R e d e r, dz. cyt., s. 64.
46 Rederowi pomocy udzieliła Anastazja Hawrylak, córka Łukasza – dane wiarygodne, 

gdyż zostały pobrane przez notariusza państwowego i kilkakrotnie powtórzone w dokumen-
tach, ANK, sygn. PUR 153, Odpis wierzytelny, Numer repertorium 656/1947, Kraków, 21 II 
1947 r., bp., Zaświadczenie Jana Kątnika i Anastazji Hawrylak o znajomości Rudolfa Redera 
i jego majątku we Lwowie. W innych dokumentach Reder zeznał „Hawryluk”, AIPN, sygn. 
Ob. 2, k. 214; w odpisie tych akt jest „Hawryluch”, AIPN Lu, sygn. 1/15/105, k. 50.

47 BAL, sygn. AR-Z 252/59, Zeznanie Rudolfa Redera, Toronto, 7 XII 1954 r., k. 228.
48 Tamże.
49 BAL, sygn. AR-Z 252/59, Zeznanie Joanny Robak, Toronto, 7 XII 1954 r., k. 230.
50 Tamże. Wątpliwe, aby Borkowska mogła pod okupacją sowiecką Lwowa pozostać 

właścicielką restauracji, raczej pracowała w restauracji znacjonalizowanej lub nawet mogła 
taką restaurację prowadzić. Por. casus fabryki chemicznej Redera na ulicy Panieńskiej.

51 BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 230.
52 Tamże; BAL, sygn. AR-Z 252/59, Zeznanie Rudolfa Redera, Monachium, 8 VIII 1960 r., 

k. 986.
53 BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 986.
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do gestapo, z tego względu otrzymywała od Niemców duże przydziały 
mięsa, którym żywił się Reder54. W ten sposób w ukryciu przetrwał do 
zajęcia Lwowa przez Sowietów w lipcu 1944 r. Niemożliwa jest weryfikacja 
przedstawionych powyżej dwóch wersji wydarzeń ze względu na brak 
innych materiałów źródłowych niż zeznania Redera i jego drugiej żony. 
Okres, przez który Reder ukrywał się we Lwowie, to około dwadzieścia 
miesięcy, dlatego nie jest wykluczone, że pomocy udzieliły mu obydwie 
kobiety, służąca Hawrylak i „restauratorka” Borkowska.

Wkrótce po ponownym zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną w lipcu 
1944 r. Rederowi fabrykę chemiczną bardzo szybko wywłaszczyli Sowieci55. 
Postanowił w tym czasie odwiedzić Bełżec i miejsce, gdzie znajdował się 
obóz zagłady. Przeprowadził wówczas rozeznanie wśród mieszkańców 
okolicy dotyczące miejsca eksterminacji Żydów. Otrzymał błędne infor-
macje lub sam je pomylił, twierdząc, że likwidacji obozu, spalania zwłok 
i mielenia ludzkich kości Niemcy dokonali dopiero w 1944 r.56.

W latach II wojny światowej zginęła część członków rodziny Rudolfa 
Redera. W Kanadzie zeznawał on na ten temat:

Jako skutek rasistowskich prześladowań straciłem w czasie okupacji moją żonę Fanny 
Reder, syna Bronisława Redera, urodzonego w 1907, Marię Reder, urodzoną w 1919, i zięcia 
Leonarda Schenkeera, urodzonego w 1908, męża córki Zofii57. 

Na temat okoliczności śmierci swojej pierwszej żony Reder nie podał 
żadnych szczegółów. W dokumentach powojennych występował jako 
wdowiec58. Syn Bronisław został aresztowany 10 sierpnia 1942 r. i nigdy 
już nie zobaczył się z ojcem, kilka dni później został zabity. Rudolf Reder 
dowiedział się o tym w obozie w Bełżcu od innych ludzi deportowanych 
ze Lwowa59. Córka Redera, w dniu jego aresztowania – 16 sierpnia 1942 r., 
pracowała jako lekarka wraz z mężem w szpitalu żydowskim we Lwowie60. 
Po ucieczce ze Lwowa ukryła się w Krakowie, następnie wyjechała do 
Anglii, gdzie wyszła ponownie za mąż i pod nazwiskiem Smith mieszkała 
w North Wembley, w Londynie61. Na temat okoliczności śmierci męża Zofii, 

54 Tamże.
55 Tamże.
56 R. Reder, dz. cyt., s. 64–65.
57 BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 226.
58 Żona Rudolfa Redera – Fanny Reder z domu Falsenfeld vel Franciszka Felińska, BAL, 

sygn. AR-Z 252/59, k. 226; ANK, sygn. PUR 153, Protokół spisany w Państwowym Urzędzie 
Repatriacyjnym Woj. Oddział w Krakowie, 20 II 1946 r., petent Reder Rudolf, bp. Podczas 
przesłuchania w lipcu 1949 r. Reder zeznaje o żonie, określając tak J. Borkowską, z którą 
związek zawarł później, tj. 8 listopada 1949 r., formalnie w tym czasie był wdowcem, ANK, 
sygn. 29/1989/5688, Protokół przesłuchania podejrzanego Rudolfa Redera, Kraków 30 VII 
1949 r., k. 15.

59 BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 982.
60 AIPN, sygn. Ob. 2, k. 208.
61 BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 981–982.
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Leonarda Schenkeera, oraz Marii Reder nie udało się odnaleźć informacji 
w materiałach źródłowych. W protokole przesłuchania z 1949 r. Reder 
twierdzi, że podczas pobytu w areszcie komendy Milicji Obywatelskiej 
przekazywał pisemne informacje do córek mieszkających w Londynie62. 
Natomiast milicjant, który owe „grypsy” dostarczał do Borkowskiej, twier-
dził, że Reder pisał do dzieci mieszkających w Radomiu63. Prawdopodobnie 
z obawy przed poważniejszymi konsekwencjami na temat korespondencji 
zagranicznej milicjant zeznał: „Listu od niego adresowanego do Londynu nie 
odbierałem i nie jest mi wiadomym, czy on takowy pisał”64. Zastanawiająca 
i trudna do wytłumaczenia jest zastosowana w tym kontekście liczba 
mnoga (niezależnie od tego, czy dzieci Redera mieszkały w Radomiu czy 
w Londynie). Podobnych trudności dostarcza informacja zamieszczona 
w relacji złożonej przez Redera 26 grudnia 1945 r. w Krakowie: „rodzina 
wywieziona do Rosji, obecnie w Teheranie”65. Może chodziło o osoby 
deportowane w głąb ZSRR, a potem ewakuowane z armią gen. Andersa? 
Wydaje się, że ponowienie badań historycznych dotyczących rodziny 
Redera mogłoby zakończyć się pozytywnymi rezultatami.

W roku 1945, po zmianie granic Polski, Reder został objęty repatriacją 
ze Lwowa. Jeszcze przed wyjazdem, 21 października 1944 r., sporządził 
dokument – notarialne poświadczenie tożsamości oraz posiadanego ma-
jątku na ulicy Panieńskiej 7 we Lwowie66. Jako świadkowie dokument 
podpisali byli pracownicy Redera – Jan Kątnik67 oraz Anastazja Hawrylak. 
Po repatriacji Reder pojechał do Krakowa wraz z Janiną Borkowską. Jako 
człowiek nieposiadający majątku przebywał pod różnymi adresami. Mieszkał 
między innymi w budynku, gdzie znajdowała się siedziba Wojewódzkiego 
Komitetu Żydowskiego w Krakowie przy ulicy Długiej68, ponad rok w ho-
telu „Polonia” na ulicy Basztowej69, najprawdopodobniej ostatni krakowski 
adres to Sienkiewicza 14 m. 6a70. Reder rozpoczął starania w Państwowym 
Urzędzie Repatriacyjnym o uznanie i wycenę utraconego majątku. W proto-

62 ANK, sygn. 29/1989/5688, k. 16.
63 Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego Augustynowicza Jana, Kraków, 30 VII 

1949 r., k. 11.
64 Tamże.
65 AŻIH, sygn. 301/4734, k. 1.
66 ANK, sygn. PUR 153, Odpis wierzytelny, Numer repertorium 656/1947, Kraków, 21 II 

1947 r., bp.
67 Jan Kątnik w momencie spisywania dokumentu zamieszkały we Lwowie na ulicy 

Żółkiewskiej. Być może jest tożsamy z byłym furmanem Redera ukrywającym go w marcu 
1942 r., kiedy miały miejsce pierwsze deportacje do obozu zagłady w Bełżcu.

68 AIPN, sygn. Ob. 2, k. 219.
69 ANK, sygn. PUR 153, Protokół spisany w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym Woj. 

Oddział w Krakowie 20 II 1946 r.; tamże, Orzeczenie dotyczące repatrianta Redera Rudolfa 
syna Hermana, Kraków, 17 III 1947 r., bp.

70 ANK, sygn. 29/1989/5688, k. 15, 43, 87, 90, 110. 
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kole spisanym 20 lutego 1946 r. wartość mienia pozostawionego we Lwowie 
na dzień 1 września 1939 r. określono na 75 tys. zł. Dokument podpisało 
dwóch świadków: Janina Borkowska, córka Medarda i Antoniny, urodzona 
26 lutego 1908 r. w powiecie Przemyślany (we wsi Pleników), oraz Zofia 
Stępień71. Reder wykorzystał także sporządzony we Lwowie dokument, 
który 19 lutego 1947 r. w Krakowie przetłumaczył z ukraińskiego na język 
polski u zaprzysiężonego tłumacza sądowego Karola Bobrzyńskiego72. 
Dwa dni później wpłynęło do Urzędu Repatriacyjnego w Krakowie pismo, 
w którym jako konkluzję Reder zawarł prośbę: 

Ponieważ jestem z zawodu mydlarzem, proszę o przydzielenie jako rekompensatę – którąś 
z nieczynnych fabryk na terenie Polski73.

Państwowy Urząd Repatriacyjny wydał orzeczenie, w którym uznał po-
zostawiony we Lwowie majątek nieruchomy w postaci: willi jednopiętrowej 
murowanej o ośmiu pokojach i kuchni z przynależnościami, dwóch lokali 
biurowych wybudowanych na parceli o obszarze 250 m² oraz budynku 
gospodarczego o pięciu ubikacjach sklepowych, posiadającego dwa hole74. 
Reder poświadczył odebranie tego dokumentu 9 kwietnia 1947 r., jednakże 
nie udało się dotrzeć do materiału źródłowego, który mógłby wskazać, 
jakie były skutki prawne powyższego orzeczenia. Najprawdopodobniej 
Rederowi nie została wypłacona jakakolwiek rekompensata pieniężna lub 
oddana nieruchomość, a tym bardziej fabryka mydła, o którą wnioskował.

Biorąc pod uwagę dostępne dokumenty źródłowe z krakowskiego okresu 
życia Rudolfa Redera oraz to, że nie wykazywał posiadanego w tym czasie 
majątku, należy podać w wątpliwość jego zeznanie z 1960 r.: 

Potem udałem się ze Lwowa do Krakowa, a mianowicie w roku 1945. Tam otworzyłem 
znowu małą fabrykę mydła. Do roku 1949 mogłem utrzymać ten zakład75. 

Ze względu na duże doświadczenie w produkcji i prowadzeniu fa-
bryki mydła Reder najprawdopodobniej był zatrudniony w zakładzie 
Zdzisława Cholewki. Żadne oficjalne dane nie wskazują na współwłasność 
czy jakiekolwiek udziały Redera w tym przedsiębiorstwie chemicznym. 
Zdzisław Cholewka mieszkał w Krakowie – Bronowice Małe przy ulicy 

71 ANK, sygn. PUR 153, Protokół spisany w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym Woj. 
Oddział w Krakowie 20 II 1946 r., bp. Dane personalne Borkowskiej, ANK, sygn. 29/1989/5688, 
Protokół przesłuchania podejrzanej Janiny Borkowskiej, Kraków, 20 X 1949, k. 77.

72 ANK, sygn. PUR 153, Odpis wierzytelny, Numer repertorium 656/1947, Kraków, 21 II 
1947 r., bp.

73 ANK, sygn. PUR 153, Rudolf Reder Do Państwowego Urzędu Repatriacyjnego w Kra-
kowie, pismo z 21 II 1947 r., bp.

74 ANK, sygn., PUR 153, Orzeczenie dotyczące repatrianta Redera Rudolfa, syna Hermana, 
Kraków 17 III 1947 r., bp.

75 BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 986.
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Głowackiego76. Posiadał tam przedsiębiorstwo „Flore” – wytwórnię che-
miczną77. Według orzeczenia z 27 kwietnia 1946 r., nr rej. 825/46, fabryka 
Zdzisława Cholewki mogła wyrabiać: „mydło do golenia, toaletowe, ar-
tykuły kosmetyczne i chemiczno-gospodarcze”78. Wnioskując z orzecze-
nia Izby Skarbowej w Krakowie, iż „firma osiągnęła w roku 1946 obrót 
przekraczający 5 mln złotych”79, był to dochodowy interes i dobrze pro-
sperujące przedsiębiorstwo. Trudno natomiast wskazać dokładnie, kiedy 
i w jakim charakterze do Cholewki dołączył Rudolf Reder. Nieco światła 
na tę kwestię rzucają dokumenty Sądu Okręgowego w Krakowie – Akta 
w sprawie karnej Rudolfa Redera i tow. W dokumentach sprawy zawód 
oraz zajęcie Redera są określone jako chemik-mydlarz, natomiast dane 
dotyczące stanu posiadania – „bez majątku, nie posiada”80. Analizując 
analogiczne dane dotyczące Zdzisława Cholewki, możemy wskazać jego 
zawód (wykształcenie) – inżynier hutniczy (wyższe), natomiast zajęcie – 
właściciel fabryki mydła (wytwórni chemicznej)81. Wiadomo również, że 
Cholewka w przedsiębiorstwie „Flore” zatrudniał dwóch ludzi82. Wydaje 
się, że informacje zawarte w aktach sprawy zaprzeczają zeznaniom Redera 
z Monachium, wskazują natomiast na możliwość zatrudnienia Redera 
w fabryce Zdzisława Cholewki.

W drugiej połowie lat 40. XX w., z inicjatywy komunistycznego eko-
nomisty Hilarego Minca, została przeprowadzona nacjonalizacja – zwana 
„bitwą o handel”, mająca na celu ograniczenie i wyeliminowanie z gospo-
darki sektora prywatnego83. Zgodnie z zarządzeniami ministra przemysłu 
i handlu z 21 kwietnia 1949 r., wydanymi w porozumieniu z ministrem 
skarbu i prezesem Centralnego Urzędu Planowania, utworzono szereg 
przedsiębiorstw państwowych84. Jednocześnie przystąpiono do likwidacji 
sklepów i przedsiębiorstw prywatnych. Wydarzenia te dotknęły również 
fabrykę „Flore”, obydwaj wytwórcy mydła – Cholewka i Reder, zostali 

76 ANK, sygn. 29/1989/5688, Sąd Okręgowy w Krakowie – Akta w sprawie karnej Rudol-
fa Redera i tow., Protokół przesłuchania podejrzanego Cholewki Zdzisława, Kraków, 4 VIII 
1949 r., k. 19.

77 Tamże, Dane o osobie oskarżonego, k. 92.
78 ANK, Izba Przemysłowo-Handlowa, sygn. RHA XI 202, k. 3.
79 Tamże.
80 ANK, sygn. 29/1989/5688, Protokół przesłuchania Rudolfa Redera, Kraków, 30 VII 

1949 r., k. 15; tamże, Protokół przesłuchania Rudolfa Redera, Kraków, 24 X 1949 r., k. 73; 
tamże, Dane o osobie oskarżonego, k. 94; tamże, Protokół rozprawy głównej, Kraków, 3 III 
1950 r., k. 110. 

81 Tamże, Protokół przesłuchania Zdzisława Cholewki, Kraków, 4 VIII 1949 r., k. 19; tamże, 
Protokół przesłuchania Zdzisława Cholewki, Kraków, 20 X 1949 r., k. 75; tamże, Dane o osobie 
oskarżonego, k. 92; tamże, Protokół rozprawy głównej, Kraków, 3 III 1950 r., k. 110.

82 Tamże, k. 19, 110.
83 Szerzej: J. K a l i ń s k i, Bitwa o handel 1947–1948, Warszawa 1970.
84 „Monitor Polski” 1949, nr 039, poz. 538–557.
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zatrzymani do dyspozycji Komisji Specjalnej pod zarzutem wyrobu mydła 
z tłuszczów jadalnych85. W areszcie Komendy Miasta Milicji Obywatelskiej 
w Krakowie przebywali od 7 kwietnia do 10 maja 1949 r.86. Według infor-
macji pochodzących z grypsów – korespondencji pomiędzy aresztowanym 
Rederem a Borkowską, śledztwo zostało przekazane do Warszawy. Z po-
wodu długiego oczekiwania na odpowiedź do stolicy w celu ponaglenia 
sprawy osobiście udał się wynajęty adwokat87. Reder został zwolniony 
z aresztu za kaucją w wysokości 400 tys. zł88. Ponownie aresztowano go 
decyzją Prokuratora Rejonowego z 1 sierpnia 1949 r. i osadzono do końca 
miesiąca w więzieniu Montelupich w Krakowie. Powodem zastosowania 
tego środka zapobiegawczego był fakt, iż Rudolf Reder „udzielił korzy-
ści majątkowej milicjantowi za naruszenie obowiązku służbowego”89. To 
złamanie obowiązków służbowych przez Jana Augustynowicza polegało 
na kilkakrotnym przekazaniu grypsów do J. Borkowskiej i drogą zwrotną 
dostarczenie paczek żywnościowych aresztowanemu Rederowi. Milicjant 
pośredniczył również w korespondencji Rudolfa Redera z jego kuzynem 
Wilhelmem Rederem, zamieszkałym przy ulicy Czarnowiejskiej w Krako-
wie (pralnia)90. Augustynowicz za pośrednictwo każdorazowo otrzymywał 
pieniądze91. Podobnie sprawa przedstawiała się w przypadku Zdzisława 
Cholewki i jego kontaktów z rodziną92. Reder wynajął w tym czasie praw-
nika, znanego wówczas w Krakowie adwokata i obrońcę wojskowego 
dr. Karola Peczenika, który zaczął szybko działać. Po osadzeniu Redera 
w więzieniu Montelupich został złożony wniosek o uchylenie tymczasowego 
aresztowania jako środka zapobiegawczego93. W załączeniu do wniosku 
przedłożono pełnomocnictwo podpisane przez Janinę Borkowską94, towa-
rzyszkę życia Redera, oraz zaświadczenie lekarskie, z którego wynikało, że 
„Reder pozostawał w tutejszym ambulatoryjnym leczeniu od dnia 7 lutego 
1947 r. z powodu dusznicy bolesnej i zwyrodnienia mięśnia sercowego 
z nadciśnieniem krwi”95. Prawnik uzasadniał, iż „Reder choroby swej na-

85 ANK, sygn. 29/1989/5688, k. 45.
86 Tamże, k. 15, 19.
87 Tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego Augustynowicza Jana, Kraków, 30 VII 

1949 r., k. 11–12.
88 Tamże; BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 986.
89 ANK, sygn. 29/1989/5688, k. 21.
90 Milicjant Jan Augustynowicz zeznał, że był to brat Rudolfa Redera, tamże, k. 12. Nato-

miast sam zainteresowany zeznał, że Wilhelm Reder to jego kuzyn, tamże, k. 16. Na początku 
1950 r. Wilhem Reder mieszkał na ulicy Łokietka w Krakowie, tamże, k. 83, 89.

91 ANK, sygn. 29/1989/5688, k. 11–12.
92 Tamże, k. 12; tamże, Protokół przesłuchania podejrzanego Zdzisława Cholewki, Kraków, 

4 VIII 1949 r., k. 19–20.
93 ANK, sygn. 29/1989/5688, k. 29.
94 Tamże, k. 31.
95 Tamże, k. 35.
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bawił się w obozie zagłady w Bełżcu […] i dalszy jego pobyt w więzieniu 
zagraża jego życiu”96. Prokurator Sądu Okręgowego w Krakowie zwolnił 
Rudolfa Redera z aresztu tymczasowego 7 września 1949 r.97, natomiast 
10 stycznia 1950 r. postanowił o zamknięciu śledztwa98. Podczas dwóch 
rozpraw, 3 marca i 11 kwietnia 1950 r., Sąd Okręgowy w Krakowie oskarżył 
Rudolfa Redera i Zdzisława Cholewkę o to, że „w czasie od 7 kwietnia 
do 10 maja 1949 r. w Krakowie, będąc osadzeni postanowieniem Komisji 
Specjalnej w areszcie Komendy MO, nakłonili funkcjonariusza MO Jana 
Augustynowicza, pełniącego obowiązki strażnika w tym areszcie, do 
przekroczenia swej władzy, a mianowicie do odbierania od nich listów 
i doręczanie ich przez niego trzykrotnie Janinie Borkowskiej oraz Rede-
rowi Wilhelmowi i trzykrotnie Halinie Cholewka”99. Sąd uznał obydwu 
oskarżonych „winnymi czynów objętych aktem oskarżenia, czym dopuścili 
się przestępstwa z art. 286 § 1 k. k. w zw. z art. 293 k. k. i na zasadzie 
artykułu 286 § 1 k. k. skazuje oskarżonych Rudolfa Redera i Zdzisława 
Cholewkę na karę więzienia przez 6 (sześć) miesięcy, a na zasadzie art. 61 
§ 1 k. k. zawiesza oskarżonym karę pozbawienia wolności na lat 2 (dwa)”100. 
Część śledztwa, przeciwko Janinie Borkowskiej, Wilhelmowi Rederowi oraz  
Halinie Cholewce, została wcześniej umorzona101.

W roku 1960 Rudolf Reder zeznał, iż władze PRL nałożyły na wytwórnię 
chemiczną podatek w wysokości 1,2 mln zł. W związku z tym, iż nie miał 
pieniędzy, zwrócił się do prawnika, który doradził, aby zmienić nazwisko 
i wyemigrować102. Reder otrzymał zgodę od władz wojewódzkich, wydano 
mu paszport na nazwisko Roman Robak103, natomiast Borkowska, będąca 
z nim w związku małżeńskim, wówczas najprawdopodobniej zmieniła 
również imię. Oboje, jako Roman i Joanna Robak, w lutym 1951 r. wy-
emigrowali do Izraela104. Po ponad rocznym pobycie w Izraelu, w czerwcu 
1952 r., wyjechali do Kanady105. W styczniu 1960 r. w kanadyjskim dzienniku 
„The Leader-Post” ukazał się artykuł, w którym Reder jako ostatni ocalony 
z nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu zgłosił chęć składania zeznań 
w procesie byłego esesmana z Bełżca – Josefa Oberhausera, ale nie mógł 
sobie pozwolić na podróż do Niemiec. Gazeta przedstawiła Redera jako 
byłego właściciela fabryki mydła, który od przyjazdu do Kanady w 1952 r. 

 96 Tamże, k. 29.
 97 Tamże, k. 53.
 98 Tamże, k. 81.
 99 Tamże, k. 187.
100 Tamże, k. 188.
101 Tamże, k. 83–85.
102 BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 986–987.
103 Tamże, k. 987.
104 BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 226.
105 Tamże, Zeznanie Joanny Robak, Toronto, 7 XII 1954 r., k. 230. 
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pracował okazjonalnie, ostatnio w Toronto zmywał naczynia106. Ostatecznie 
Reder pojechał do Monachium, gdzie po raz kolejny był przesłuchiwany 
oraz konfrontowany z Josefem Oberhauserem. Jego zeznania nie mogły 
jednak obciążyć głównego oskarżonego, gdyż jak zeznał Reder: 

Na pewno nie widziałem Josefa Oberhausera i dlatego mogę powiedzieć z pewnością, 
że na czas, w którym byłem w Bełżcu, Oberhauser nie należał do obozu zagłady Bełżec107.

Rzeczywiście Oberhauser wyjechał z obozu razem z awansowanym 
1 sierpnia 1942 r. na stanowisko inspektora obozów „Akcji Reinhardt” 
Christianem Wirthem108. Natomiast Redera deportowano ze Lwowa do 
obozu w Bełżcu 17 dni później. Z pewnością fakt, iż główny świadek nie 
widział (nie spotkał) w obozie oskarżonego, wpłynął na wyrok – 4,5 roku 
więzienia, który otrzymał Oberhauser.

Dalsze losy ocalałego z Zagłady w Bełżcu nie są znane. Ustalenie daty 
i miejsca śmierci Redera należy zaliczyć do najistotniejszych postulatów 
badawczych. Podobnie jak znalezienie szerszych informacji o ponaddwudzie-
stoletnim okresie życia w Kanadzie. W literaturze przedmiotu funkcjonuje 
informacja, że Reder zmarł „w zapomnieniu w 1968 roku”109. Wydaje się 
jednak, że artykuł prasowy w kanadyjskiej gazecie czy strony internetowe 
to mało wiarygodne źródła do badań historycznych110. Jeszcze w 1974 r. 
w Toronto Joanna i Roman Robak (wcześniej Reder) zostali umieszczeni 
na liście wyborców uprawnionych do głosowania, sporządzonej metodą 
house-to-house visitation111.

106 Survivor villing to give testimony, „The Leader-Post”, Regina, 25 I 1960.
107 BAL, sygn. AR-Z 252/59, k. 987.
108 Więcej na temat Christiana Wirtha m.in. zob. M. T r e g e n z a, Christian Wirth a pierwsza 

faza „Akcji Reinhard”, „Zeszyty Majdanka” 1992, t. XIV, s. 7–35; tenże, Christian Wirth: Inspekteur 
der SS-Sonderkommandos „Aktion Reinhard”, „Zeszyty Majdanka” 1993, t. XV, s. 7–55; J. J o n i e c, 
Komendanci obozu zagłady w Bełżcu, „Rocznik Tomaszowski” 2017, 6, s. 155–169.

109 R. Kuwałek, Relacje i zeznania…, s. 25; zob. https://en.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Reder 
[dostęp: 7 VI 2018].

110 A. D u f f y, Belzec survivor escaped to reveal all he witnessed in gas chambers, „The Ottawa 
Citizen”, 17 VI 2007.

111 Dziękuję Ewie Koper z Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu za udostępnienie doku-
mentów – korespondencji w tej sprawie z 19 lipca 2016 r.
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ABSTRACT

Jarosław Joniec

RUDOLF REDER – SURVIVOR OF BELZEC EXTERMINATION CAMP.  
RESEARCH OBSERVATIONS AND REQUIREMENTS

Around 450 thousand Jews are believed to have been exterminated in Belzec extermination 
camp in 1942, which makes it the third deadliest concentration camp after Auschwitz-Birkenau 
and Treblinka. Only two men survived SS-Sonderkommando Belzec (that was an official name 
of the camp). One of the men who officially submitted a deposition and testified about the 
camp’s operations was Rudolf Reder, a soap manufacturer from Lvov, and he is the subject 
of this scientific research.

This paper examines Reder’s background, education, family relationship and wealth. Much 
more attention is focused on the time of WWII – his deportation, imprisonment in the camp, 
conditions and circumstances in which he managed to survive. The aim of this article is to 
pinpoint scientific observations and requirements to Reder’s biography, the most important 
of which is to determine the place and date of his death.

Key words: WWII, extermination of Jews, Belzec extermination camp, Rudolf Reder
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Ewa Koper
Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu

LOS LUDNOŚCI NA TERENIE POWIATU 
TOMASZOWSKIEGO W OKRESIE II WOJNY 

ŚWIATOWEJ – PRÓBA UJĘCIA ZBIOROWEGO 
W ŚWIETLE DOKUMENTACJI POWOJENNEJ  

Z LAT 1944–1950

Pierwsze powojenne dane o ofiarach w powiecie tomaszowskim pokazują nam specyfikę 
regionu, naznaczonego eksterminacją Żydów, więźniów sowieckich, niemieckimi planami 
kolonizacyjnymi i działalnością ukraińskich nacjonalistów. Mieszkańcy powiatu tomaszow-
skiego ginęli w egzekucjach, w obozach pracy, koncentracyjnych i zagłady, podczas pracy 
przymusowej w III Rzeszy, w więzieniach, podczas akcji pacyfikacyjnych i przesiedleńczych 
oraz działań odwetowych. W dokumentacji z lat 1944–1950 brak jednak skrupulatnego podejścia 
do ewidencjonowania podstawowych danych o ofiarach, takich jak: nazwiska, wiek, płeć czy 
okoliczności śmierci. Niemniej jednak te informacje stały się podstawą dla badań, które były 
prowadzone w następnych dziesięcioleciach i trwają po dziś dzień.

Słowa kluczowe: ofiary, groby masowe, zbrodnie niemieckie, okres komunistyczny

Po zakończeniu II wojny światowej w całej Europie szereg instytucji, 
poczynając od rządów państw po instytucje o charakterze pomocowym, 
starało się oddać liczbowo wielkość strat materialnych i niematerialnych. 
Nie inaczej było też w Polsce. Hekatomba, która przetoczyła się przez 
Europę, pochłonęła od 35 do 40 mln osób, z czego 6 mln obywateli pol-
skich. Setki miast, miasteczek i wsi uległo częściowemu lub całkowitemu 
zniszczeniu1. Na okupowanych ziemiach polskich niezwykle dramatycznie 
piętno odcisnęła na Zamojszczyźnie, w tym w powiecie tomaszowskim. 
Od pierwszych tygodni okupacji niemieckiej poprzez kolejne miesiące 
i lata mnożyły się akty terroru, wysiedlenia i mordy. Latem 1944 r., kiedy 
siły niemieckie wycofywały się przed wkraczającymi oddziałami Armii 
Czerwonej, zaczęto stopniowo odtwarzać miejscowe struktury państwo-
wości na Lubelszczyźnie2.

 1 K. L o w e, Dziki kontynent. Europa po II wojnie światowej, Poznań 2003, s. 34–38.
 2 Podział administracyjny na Lubelszczyźnie obowiązywał od 1944 do 1954 r. Następne 

zmiany przeprowadzono w 1973 i 1975 r. W pierwszym okresie obowiązywał podział na: 
województwa, powiaty, gminy miejskie, gminy wiejskie i gromady. Zob. S. S t e p i e ń, Zmiany 
w podziale terytorialnym Lubelszczyzny 1944–1975, „Region Lubelski” 2011, 8 (10), s. 56–57.
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W ciężkich warunkach powojennych, wraz ze skomplikowaną rze-
czywistością polityczną, przyszło podjąć kroki zmierzające do ustalenia 
rozmiarów przestępstw i zbrodni niemieckich popełnionych na ludności 
cywilnej i jeńcach wojennych3 w regionie. Ofiary w powiecie tomaszow-
skim reprezentowały różne narodowości i warstwy społeczne. Najliczniej 
ginęli Polacy z rąk niemieckich i ukraińskich4, ale procentowo najbardziej 
ucierpiała ludność żydowska. Wymordowano niemal wszystkich Żydów, 
którzy nie opuścili powiatu z Armią Czerwoną w 1939 r. Z racji rolniczego 
charakteru najwięcej ofiar było zaś rolnikami. Zatem celem niniejszego ar-
tykuły nie jest podważanie dotychczasowych ustaleń poczynionych m.in. 
przez dr. Z. Klukowskiego, prof. Z. Mańkowskiego czy prof. C. Madaj-
czyka5, ale ukazanie etapów procesu dokumentowania rozmiarów zbrodni 
na terenie powiatu tomaszowskiego, tak aby czytelnik mógł prześledzić 
zakres podjętych prac i ich rezultaty. W tekście nie będzie odniesień do 
ewidencji ofiar z okresu okupacji niemieckiej przygotowywanych przez 
Polski Czerwony Krzyż lub przez struktury konspiracyjne. Przemawia 
za tym fakt, że w powojennych ustaleniach nie odnoszono się do nich. 
Tekst będzie oparty na dokumentach wytworzonych w latach 1944–1950 
w związku z faktem, że od lata 1944 r. rozpoczął się okres badania skut-
ków wojny, a w 1950 r. zakończono prace dla Okręgowej Komisji Badania 
Zbrodni Niemieckich w powiecie tomaszowskim. Tym samym przedmio-
tem rozważania będzie okres obejmujący lata najwcześniejsze i najbardziej 
optymalne do badania skali strat osobowych w powiecie. Podstawę badań 
stanowią źródła archiwalne przechowywane w Archiwum Państwowym 
w Zamościu i Instytucie Pamięci Narodowej w Lublinie.

Analiza problemu losów mieszkańców i liczby ofiar zdecydowanie 
wykracza poza objętość niniejszego tekstu i wymaga znacznie szerszego 
ujęcia. Poniższy tekst nie będzie przedstawiał pełnej skali przestępstw, 
a jedynie będzie kontynuacją i zapowiedzią kolejnych tekstów publiko-
wanych na łamach „Rocznika Tomaszowskiego”.

Przechodząc do głównej części rozważań, warto przedstawić, kto in-
stytucjonalnie, w jakim czasie i z jakim skutkiem rozpoczął proces groma-
dzenia danych i tym samym tworzenia pierwszych powojennych rejestrów 

 3 Ze względu na objętość artykułu los jeńców sowieckich na Zamojszczyźnie zostanie 
opisany w oddzielnym tekście.

 4 W poprzednim „Roczniku Tomaszowskim” wstępnie zaprezentowano skutki działań 
ukraińskich nacjonalistów w regionie tomaszowskim.

 5 „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce” 1947, t. II; „Zeszyty 
Majdanka” 1969, t. IV; „Zeszyty Majdanka” 1967, t. II; Z. M a ń k o w s k i, Między Wisłą a Bu-
giem 1939–1944: studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin 1982. Inne ważne 
prace to: J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 1991, oraz A. J a c z y ń s k a, 
Sonderlaboratorium SS – Zamojszczyzna, pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie, 
Warszawa 2012.
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ofiar wojny. Dodać w tym miejscu należy również, że administracyjnie, 
po II wojnie światowej na terenie powiatu tomaszowskiego funkcjonowały 
następujące gminy: Bełżec, Jarczów, Komarów, Kotlice, Krynice, Lubycza 
Królewska, Łaszczów, Majdan Górny, Majdan Sopocki, Pasieki, Poturzyn, 
Rachanie, Tarnawatka, Tarnoszyn, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, 
Uhnów6.

POLSKI CZERWONY KRZYŻ

Niewątpliwie do pierwszych powojennych badań doszło po wkroczeniu 
Armii Czerwonej na Lubelszczyznę. Wówczas to powołano polsko-sowiecką 
Komisję Nadzwyczajną do zbadania zbrodni popełnionych w niemieckim 
nazistowskim obozie koncentracyjnym na Majdanku. Komisja rozpoczęła 
działanie w sierpniu 1944 r., a jej wyniki ogłoszono jeszcze tego samego 
roku, tj. 16 września7.

Analizując aktywność instytucji lokalnych w powiecie tomaszowskim, 
możemy wskazać, że działania rejestracyjne zainicjował Polski Czerwony 
Krzyż – Oddział Tomaszów Lubelski. Świadczą o tym pisma z gmin w Bełżcu 
i Kotlicach, które odpowiadając na pismo PCK Nr 44/448, przesłały informa-
cje o zbrodniach popełnionych na terenie ich administrowana. W pismach 
wysłanych 15 września z Bełżca oraz 30 września 1944 r. z Kotlic zawarte 
są dane obrazujące losy wojenne ludności polskiej i ludności żydowskiej9.

W piśmie z Bełżca czytamy (pisownia oryginalna):
Traceni byli przeważnie żydzi, których zwózkę rozpoczento w kwietniu 1942 r. a zakoń-

czono w październiku 1943 r.10 Dziennie przawożono od 2 do 4 pociągów/do 8 tys. ludzi 
w transporcie/W/g słów strażników rosjan traceni byli również Polacy. przywożeni zakrytymi 
pociśgami w nocy.

 6 Archiwum Państwowe Zamość (dalej: APZ), Starostwo Powiatowe Tomaszowskie (da-
lej: SPT), sygn. 222, k. 1–24; PKWN dekretem z 21 sierpnia 1944 r. przywróciła przedwojenne 
granice w województwie, przy czym powiat hrubieszowski i tomaszowski częściowo powięk-
szono o ziemie z byłego województwa lwowskiego. Powierzchnia powiatu tomaszowskiego 
w 1945 r. wzrosła z 1397 km2 do 1821 km2. Powiat tomaszowski w takim kształcie funkcjonował 
do 1951 r. Wówczas to na mocy umowy z ZSRR odłączono 480 km2 ziem z terenu powiatu 
hrubieszowskiego i tomaszowskiego. Tomaszowskie utraciło część gminy Uhnów i Tarnoszyn. 
Zob. S. S t e p i e ń, dz. cyt., s. 58– 59.

 7 A. E. G a ł a n, Okręgowa Komisja Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Lublinie 
1944–1999, Lublin 2010, s. 44.

 8 W trakcie kwerendy nie udało się odnaleźć pisma przewodniego.
 9 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej (dalej: AIPN), Okręgowa Komisja Badania 

Zbrodni Niemieckich w Lublinie (dalej: Okręgowa Komisja), sygn. 1/15/14, k. 1–2. 
10 Obóz funkcjonował od marca do grudnia 1942 r. Do wiosny 1943 trwało zacieranie 

śladów. W trackie funkcjonowania zginęło co najmniej 430 508 osób. Zob. R. K u w a ł e k, 
Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010, s. 45–45, 92, 120, 159, 165–170.
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W treści podano również nazwisko komendanta Wirtha11, zawiadowcy 
Rudolfa Göckela oraz określono liczbę strażników obozu na około 100. 
W treści nie wskazano szacunkowej cyfry ofiar, ale wskazano metodę 
zabijania – gaz i wypompowywanie powietrza ze szczelnie zamkniętych  
baraków12.

W piśmie zaś z Kotlic dowiadujemy się o zabiciu 16 mężczyzn w na-
stępujących miejscowościach: w Kolonii Marysin – 5 mężczyzn (2 zna-
nych z nazwiska), w majątku Dub – 4 mężczyzn (robotnik i kolejarz 
i 2 bez ustalonych danych personalnych), w Honiatyczach – 1 mężczyzna 
(urzędnik gminy), w Kotlicach – 2 mężczyzn (robotnik i rolnik), w kolonii 
Kazimierówka – 6 mężczyzn (1 urzędnik, 4 rolników, 1 bez wskazania 
zawodu), w kolonii Niewirków – 3 mężczyzn o nieustalonych nazwiskach. 
Ponadto sekretarz tej gminy wskazał, że na terenie gminy nie było maso-
wych grobów, obozów koncentracyjnych i jenieckich13.

W tej samej jednostce archiwalnej zachował się także wykaz osób za-
mordowanych na terenie gmin Łaszczów, Majdan Górny oraz w miejsco-
wościach Zaboreczno i Kolonia Zaboreczno. Na terenie gminy Łaszczów 
wyszczególniono 77 nazwisk mieszkańców (w tym 7 kobiet) wraz z miejscem 
i datą śmierci, ale bez wskazania okoliczności i wieku ofiar. Mieszańcy 
gminy zginęli w następujących miejscowościach: Dobużek – 1 os., Kolonia 
Dobużek – 1 os., Małoniż – 1 os., Tyszowce – 1 os., Ratyczów – 5 os., 
Kolonia Ratyczów – 1 os., Żerniki – 3 os., Łaszczów – 31 os., Zimno – 1 os., 
Posadów – 1 os., Muratyn – 11 os., Pieniany – 16 os. W dalszej części do-
wiadujemy się o liczbie ofiar w gminie Majdan Górny. Tam według pierw-
szych obliczeń zginęło 25 mieszkańców (w tym 3 kobiety), tj.: w Gródku 
– 7 os., Tomaszowie Lubelskim – 5 os., Nedeżowie – 2 os., Podhorcach – 
7 os., Typinie – 4 os. W końcowej zaś części wykazano 27 ofiar, w tym 20 
mężczyzn i 7 kobiet pochodzących z miejscowości Zaboreczno i Kolonia 
Zaboreczno. Nie podano dat i okoliczności ich śmierci14.

Ogółem pierwsze informacje (z pominięciem ofiar obozu zagłady  
w Bełżcu, ze względu na masową skalę zbrodni) zawierały niekompletne 
dane, bez uwzględniania wieku ofiar, wykonywanych zawodów oraz 
okoliczności i częściowo dat śmierci. W tym miejscu warto zaznaczyć, że 
odnalezienie brakujących wykazów (potencjalnie wysłanych z pozosta-
łych zarządów gminnych) umożliwiłoby ukazanie rezultatów ankietyza-
cji miejscowej ludności w pierwszym kwartale od zakończenia okupacji  
niemieckiej.

11 W oryginale – kapitan SS Wiet.
12 AIPN, Okręgowa Komisja, sygn. 1/15/14, k. 1.
13 Tamże, k. 2.
14 Tamże, k. 3–5.
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KOMITET BUDOWY POMNIKA MAUZOLEUM „ROTUNDA”

Ważnej, choć znacznie zapomnianej roli w dokumentowaniu zbrod-
ni popełnionych na Zamojszczyźnie podjął się powołany w Zamościu 
w sierpniu 1944 r. Komitet Budowy Pomnika Mauzoleum „Rotunda”15. 
Nadrzędnym zadaniem Komitetu było upamiętnianie ofiar i zabezpiecze-
nie miejsca kaźni podległego gestapo. W trakcie działalności do 1949 r. 
Komitet „Rotunda” współpracował z Sądem Grodzkim w Zamościu oraz 
Międzynarodowym Trybunałem w Norymberdze16. Według pierwszych 
założeń „Rotunda” miała pełnić szczególną rolę. Podkreślono ogromną 
wagę tworzenia cmentarza wojennego o charakterze pomnika z myślą 
o wszystkich poległych i zamordowanych. Uważano, że „cmentarz na 
Rotundzie będzie wiecznym dokumentem zbrodni niemieckich, a zarazem 
przedmiotem czci całego społeczeństwa”17.

13 marca 1945 r. Komitet zwrócił się do starosty powiatowego w To-
maszowie Lubelskim z prośbą o przeprowadzenie „dokładnej ewidencji 
osób pomordowanych przez Niemców”. Gminy zostały zobowiązane do 
nadesłania materiałów do 1 kwietnia 1945 r. Jednocześnie zaznaczono, że 
na terenie powiatu Zamość spisy przygotowują urzędy gmin, ale wskazano 
również na pomoc ze strony księży proboszczów. Te dane miały obejmować 
takie informacje, jak: imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, 
miejsce zamieszkania (powiat, miejscowość), zawód, data aresztowania, 
data i miejsce śmierci, miejsce pochówku18. Dzięki tej inicjatywie napły-
nęły informacje z urzędów gmin w Bełżcu, Krynicach, Majdanie Górnym, 
Majdanie Sopockim, Lubyczy Królewskiej, Łaszczowie i Uhnowie.

Według wykazu z 22 kwietnia 1945 r. 231 mieszkańców gminy Krynice 
zginęło w następujących miejscach: Dzierzążnia – 65, Budy – 48, Majdanek 
– 26, Zamość – 24, Huta – 15, Źwiartów – 9, Auschwitz – 5, Zaboreczno 
– 4, Majdan Sielec – 4, Róża – 4, Majdan Krynicki – 3, Romanówka – 3, 
Korostów – 2, Łaszczów – 2, Polanówka – 2, Potoczek – 2, Tarnawatka – 2, 
Feliksówka – 1, Hrubieszów – 1, Hutków – 1, Janówka – 1, Krasnobród 
– 1, Krynice – 1, Niemirówek – 1, Puszcza Solska – 1, Rachanie – 1, 
Szczebrzeszyn – 1, Zadnoga – 119. Wśród ofiar było 32 dzieci20 i 65 kobiet21. 
Jeśli chodzi o wykonywany zawód, ofiary w większości były rolnikami. 

15 Pierwszym przewodniczącym tego społecznie działającego Komitetu był Stefan Miler, 
następnie Jan Ogórkiewicz. Zob. http://muzeum-zamojskie.pl/wp-content/uploads/2016/04/
BIBLIOTEKA-ROTUNDA.pdf [dostęp: 13 V 2018].

16 Tamże [dostęp: 13 V 2018].
17 APZ, SPT, sygn. 785, k. 6, 7.
18 APZ, SPT, sygn. 344, k. 25.
19 Tamże, k. 9–14.
20 Do 16. roku życia.
21 Rok urodzenia 7 z nich nie został podany w wykazie.
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Zginęły również osoby reprezentujące inne zawody, tj.: stolarz – 6 os., 
szewc – 4 os., krawiec – 3 os., robotnik – 3 os., urzędnik – 1 os., sanita-
riusz – 1 os., murarz – 1 os., tracz – 1 os., dentysta – 1 os., pilot – 1 os., 
robotnik rolny – 1 os., gajowy – 1 os., robotnica – 1 os., krawczyni – 1 os.22.

W gminie Majdan Sopocki w okresie wojny ubyło 166 osób. Zgodnie 
z wykazem (brak daty sporządzenia) mieszkańcy zginęli w wymienionych 
miejscach: Łuszczacz – 44 os., Majdan Sopocki – 17 os., Majdanek – 18 os., 
Susiec – 10 os., Tomaszów Lubelski – 10 os., Auschwitz – 9 os., Nowiny – 
8 os., Oseredek – 7 os., III Rzesza – 6 os., Zamość – 5 os., Ciotusza Nowa 
– 4 os., Rybnica – 3 os., Grabowica – 2 os., Hamernia – 2 os., Lublin – 
2 os., Skierbieszów – 2 os., Biała Woda – 1 os., Hrubieszów – 1 os., Huta 
– 1 os., Izbica – 1 os., Krasnystaw – 1 os., Paary – 1 os., Podrusów – 1 os., 
Ulów – 1 os., Rebizanty – 1 os., Rokitno – 1 os., Szczebrzeszyn – 1 os., 
Zwierzyniec – 1 os., brak danych o miejscu śmierci – 4 os. W tej liczbie 
zginęło 17 kobiet i 12 dzieci. Zawodowo struktura wyglądała następująco: 
ksiądz – 1 os., organista – 1 os., nauczyciel – 1 os., naczelnik poczty – 1 os., 
listonosz – 1 os., piekarz – 1 os., krawiec – 1 os., stolarz – 3 os., kowal – 
1 os., gajowy – 1 os. Pozostali byli rolnikami23.

W gminie Majdan Górny zabito 65 osób, w tym 5 kobiet i 1 dziecko. 
Na potrzeby wykazu (brak daty sporządzenia) ustalono, że ofiary ginęły 
w następujących miejscach: Majdanek – 28 os., Typin – 8 os., Podhorce 
– 6 os., Rachanie – 4 os., Zamość – 4 os., Auschwitz – 3 os., Nedeżów – 
2 os., Pawłówka – 2 os., Ruda Wołoska – 2 os., Korhynie – 1 os. oraz bez 
podania miejsca śmierci – 3 os. Niemal wszystkie osoby były rolnikami. 
Wyjątek stanowiła 1 osoba będąca piekarzem24.

Z gminy Łaszczów aresztowano i wywieziono na „Rotundę” 13 li-
stopada 1944 r. 22 mężczyzn z zawodu rolników. Wykaz imienny ofiar 
przygotowano 4 kwietnia 1945 r.25.

Na podstawie wykazu z Bełżca (brak daty sporządzenia) podczas 
okupacji zginęło (poza obozami pracy i zagłady) 11 ofiar. Na terenie sa-
mego Bełżca – 6 os., w Zamościu – 4 os., Auschwitz – 1 os. Wśród ofiar 
była kobieta i uczeń gimnazjalny. Pod względem zawodowym najwięcej 
było rolników – 6 os., był też naczelnik stacji kolejowej – 1 os., urzędnik 
gminny – 1 os., kolejarz – 1 os.26.

Według wykazu (brak danych sporządzenia) z Lubyczy Królewskiej 
zginęło 20 mężczyzn w tym niemal wszyscy w samej Lubyczy – z wyjąt-

22 APZ, SPT, sygn. 344, k. 9–14.
23 Tamże, k. 15–16.
24 Tamże, k. 18–20.
25 Tamże, k. 344, s. 21.
26 Tamże, k. 23.
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kiem 1 osoby zabitej w Cieszanowie. Przy ofiarach nie podano dat śmierci 
i wykonywanych zawodów27.

Zgodnie z danymi zawartymi w wykazie z 5 kwietnia 1945 r. w gminie 
Uhnów zabito 10 mężczyzn, tj. na Majdanku – 5 os. i w samym Uhnowie 
– 5 os. Pracowali jako: rolnik – 3 os., zarobnik – 3 os., stolarz – 2 os., bed-
narz – 1 os., kuśnierz – 1 os.28.

Podsumowaniem powyższych cząstkowych danych będzie wykres 
z procentowym wykazem zabitych osób. Wykres ten możemy zdecydo-
wanie rozszerzyć na cały okres okupacji, bowiem mężczyźni stanowili 
największą grupę ofiar. Możemy również odnieść słowa Keitha Lowe’a do 
Zamojszczyzny: „Zatem Europa stała się kontynentem kobiet i dzieci”29.

OKRĘGOWA KOMISJA BADANIA ZBRODNI NIEMIECKICH  
W LUBLINIE

Oddział terenowy Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich 
w Lublinie powołano do życia w 1945 r. Był jednym z pierwszych urucho-
mionych na terenie kraju30. Jego działanie normował dekret Krajowej Rady 

27 Tamże, k. 17.
28 Tamże, k. 22.
29 K. L o w e, dz. cyt., s. 48.
30 W latach 1949–1984 Komisja nosiła nazwę – Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich, 

od 1894 – Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytut Pamięci Narodowej, od 1989 
– Komisja Badania Zbrodni przeciw Narodowi Polskiemu, w 1999 r. została zlikwidowana, 
a zbiory przejął Instytut Pamięci Narodowej. W latach 1950–1964 nastąpił okres zawieszania 
prac Komisji. Zob. A. E. G a ł a n, dz. cyt., s. 9–11.

Wykres 1. Struktura pomordowanej ludności według płci
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Narodowej z 10 listopada 1945 r.31. Naczelnym zadaniem Komisji stało się 
udokumentowanie zbrodni popełnionych w okresie II wojny światowej, 
czyli zbrodni określanych jako zbrodnie wojenne, przeciwko ludzkości 
i ludobójstwa. Zbrodni popełnionych zarówno na obywatelach polskich, 
osobach narodowości polskiej, jak i cudzoziemcach przebywających na 
terenie okupowanych ziem polskich. Warto przy tym zaznaczyć, że na 
mocy zarządzenia ministra sprawiedliwości z 24 marca 1949 r. Główna 
i Okręgowe Komisje działały do 1 lipca 1949 r. Z powodów politycznych 
na mocy decyzji ministra sprawiedliwości z 22 grudnia 1949 r. zmienio-
no nazwę na Komisja Zbrodni Hitlerowskich w Polsce, a jej działalność 
ograniczono przede wszystkim do prac badawczych i wydawniczych. 
Pomimo zawieszania działalności w 1949 r. prace dokumentacyjne na te-
renie powiatu tomaszowskiego trwały do 1950 r., a tło tej sytuacji zostanie 
ukazane poniżej32.

W trakcie zleconych przez Okręgową Komisję w Lublinie czynności 
sporządzano kwestionariusze i przeprowadzano oględziny miejsc zbrodni. 
Miało to miejsce również w powiecie tomaszowskim i świadczy o tym m.in. 
pismo z 23 lutego 1946 r. adresowane do Sądu Grodzkiego w Tomaszowie 
Lubelskim. W tym piśmie Komisja przesłała odpis list pomordowanych 
z terenu gm. Jarczów, tj. z miejscowości: Chodywańce, Plebanka, Łubcze 
i Szlatyn oraz zaleciła przeprowadzenie dochodzeń i sporządzenie kwe-
stionariuszy o egzekucjach i grobach masowych. Komisja nadmieniła, iż 
z gminy Jarczów napłynął tylko 1 kwestionariusz dotyczący pomordo-
wanych w Żyłce 4 października 1942 r. i w Jarczowie: 22, 23, 24 czerwca 
1941 r., gdzie łącznie zabito 20 Polaków33.

W dalszej korespondencji do Sądu Grodzkiego z 25 lutego 1946 r. 
czytamy:

Według wykazu pomordowanych w okresie okupacji niemieckiej na terenie Zarządu 
Gminy Tarnawatka pow. Tomaszów Lub., a przysłanego Okręgowej Komisji przez Starostwo 
Powiatowe – znajdują się listy pomordowanych, które jak wynika z dat i miejsca egzekucji nie 
zostały umieszczone w kwestionariuszach o egzekucjach i grobach masowych, przysłanych 
w swoim czasie Okręgowej Komisji przez Sąd Grodzki w Tomaszowie Lub.34.

Pomimo zalecenia, by rozszerzyć ewidencjonowanie zbrodni poprzez 
przygotowanie kwestionariuszy o egzekucjach i grobach masowych, w dal- 

31 Główna Komisja powstała na mocy uchwały Krajowej Rady Narodowej z 29 marca 
1945 r. Na przewodniczącego Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce wy-
brano wicepremiera Rządu Tymczasowego RP Stanisława Janusza, a na zastępców Henryka 
Świątkowskiego, Wincentego Rzymowskiego i Zofię Nałkowską. Zob. tamże, s. 44.

32 Tamże, s. 9, 44, 45.
33 AIPN, sygn. Lu 1/15/103, Akta w sprawie dokonania oględzin grobów masowych 

zbrodni niemieckich, znajdujących się na terenie pow. tomaszowskiego, k. 13. 
34 Tamże, k. 16.
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szym ciągu wynikały rozbieżności. To wyraźnie pokazuje, że nie było na 
poziomie gminnym wyznaczonych osób do ewidencjonowania i uaktual-
niania danych o ofiarach. W gminie Tarnawatka dotyczyło to m.in. miej-
scowości Zielone35, gdzie doszło do mordu 30 kwietnia 1943 r. Zgodnie 
z nadesłanymi danymi zamordowano 8 osób, zaś według tych przesłanych 
przez Starostwo Powiatowe w tym dniu miały zginąć 22 osoby36.

Podobnie sytuacja wyglądała w gminie Uhnów. W tym przypadku Sąd 
Grodzki w Tomaszowie Lubelskim podał, że 24 czerwca 1941 r. zginęło 
5 Polaków i 1 Ukrainiec. Natomiast Starostwo Powiatowe w Tomaszowie 
Lubelskim ustaliło, że rozstrzelano 17 osób, a egzekucje wykonano w na-
stępujących dniach: 24 stycznia, 24 czerwca, 25 czerwca 1941 r.37. W wy-
niku zaistniałych problemów i powstałych nieścisłości Okręgowa Komisja 
zwróciła się z prośbą do wójtów gmin oraz świadków zbrodni o pomoc 
przy sporządzeniu dodatkowych kwestionariuszy38.

Na podstawie krótkiego wycinka można zauważyć problemy towarzy-
szące przygotowaniu kwestionariuszy. Nie inaczej było z przeprowadzeniem 
oględzin miejsc zbrodni. Jednak w tym przypadku nie zaważyły kwestie 
merytoryczne, a personalne.

W piśmie z 31 stycznia 1949 r., skierowanym przez sędziego Sądu 
Grodzkiego w Tomaszowie Lubelskim do Okręgowej Komisji w Lublinie, 
dowiadujemy się o powodach opóźnienia wykonania polecenia z 13 maja 
1946 r. Sędzia wskazał jako główny powód brak dostatecznej liczby osób 
do przeprowadzenia powyższych czynności. Nadmienił również, że przez 
„dłuższy czas” był zatrudniany jeden sędzia Sądu Grodzkiego, a zatrudnienie 
asesora pomogło wyłącznie opanować bieżące sprawy. Ponadto wskazał 
na brak środków finansowych koniecznych na opłacenie wyjazdów do 
miejsc popełnienia zbrodni wojennych39.

Oględziny miejsc zbrodni podjęto dopiero w 1949 r.40. Termin ich prze-
prowadzenia wyznaczono do 15 maja 1949 r. W związku z tym Komisja 
poprosiła o „dokonanie powyższych czynności41 bez zwłoki”42.

35 Zielone wówczas znajdowało się w granicach ówczesnej gminy Tarnawatka.
36 AIPN, sygn. Lu 1/15/103, Akta w sprawie…, k. 17.
37 Tamże, k. 17–18.
38 Tamże, k. 18.
39 Tamże, k. 9.
40 Tamże, k. 3.
41 Komisja określiła, że w treści protokołu powinno znaleźć się: dokładne oznaczenie 

miejsca masowych grobów, opis ich wyglądu, określenie rozmiaru, głębokości pochowania 
zwłok (gł. granic dolnej i górnej), liczby pochowanych osób (w przypadku braku dokładnych 
danych podać liczbę szacunkową), należało przygotować szkic miejsca oględzin, ustalić na 
podstawie zeznań świadków okoliczności mordu, sprawców, czas popełnienia zbrodni oraz 
personalia ofiar pochowanych w poszczególnych grobach.

42 Tamże, k. 3.
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W dalszej korespondencji Okręgowej Komisji z Sądem Grodzkim 
z 14 czerwca 1949 r. dowiadujemy się, że nie dotrzymano terminu majowe-
go43. W następnym piśmie o charakterze „bardzo pilnym” z 6 lipca 1949 r. 
Okręgowa Komisja poprosiła o interwencję prezesa Sądu Okręgowego 
w Zamościu44.

Pod wpływem nacisków sędzia z Tomaszowa przesłał wyjaśnienie 
i opis przyczyn opóźnienia. Poinformował, że 20 czerwca kierownictwo 
Sądu przekazało mu sprawę, a w momencie otrzymania miał wyznaczone 
rozprawy na 6 tygodni. Dodał także, że 2 dni w tygodniu jest zobowiąza-
ny uczestniczyć w szkoleniu ideologicznym w Zamościu oraz dokonywać 
oględzin i sekcji zwłok45.

Pośród tych wszystkich niesprzyjających okoliczności Sąd Grodzki roz-
począł oględziny w lipcu 1949 r. Pierwsze badanie zakończyło się jednak 
niepowodzeniem z tej racji, że w 1947 r. przeprowadzono ekshumację 
ciał w gminie Pasieki, tj. w Pasiekach, Kunkach, Łasochach, Zamianach, 
Sabaudii, Łosińcu, Maziłach, Ulowie, Paarach i Jezierni. Sąd, udając się do 
wskazanych miejsce, dysponował danymi nadesłanymi z gminy w 1946 r.46. 
Najprawdopodobniej doświadczenie z tej gminy wpłynęło na wystoso-
wane 25 lipca 1949 r. prośby do wójtów gmin w powiecie tomaszowskim 
o przesłanie zweryfikowanych informacji o grobach masowych47.

Jeszcze tego samego dnia odpowiedzi udzieliły gminy Jarczów 
i Tarnawatka, a 14 sierpnia jako ostatnia odpowiedziała gmina Tarnoszyn. 
Niemal wszystkie gminy, oprócz Poturzyna, Majdanu Górnego, Majdanu 
Sopockiego, Telatyna i Tarnoszyna, potwierdziły obecność grobów maso-
wych na swoim terenie48. Gminy wykazały:

a) Zarząd Gminy Jarczów 25 lipca 1949 r. powiadomił, że w gromadzie 
Łubcze49 znajduje się jeden grób, gdzie spoczywają 82 os. narodowości 
ukraińskiej50 oraz we wsi Chodywańce grób około 15 os., których ciała 
zostały zebrane z pól.

b) Zarząd Gminy Tarnawatka powiadomił 25 lipca 1949 r., że w samej 
Tarnawatce znajduje się mogiła 6 os. oraz w Suminie około 70 os.51.

c) Zarząd Gminy Uhnów powiadomił 30 lipca 1949 r. o 1 grobie ma-
sowym ludności cywilnej na cmentarzu w Uhnowie52.

43 Tamże, k. 10.
44 Tamże, k. 97–98.
45 Tamże, k. 103–104.
46 Tamże, k. 99–100.
47 Tamże, k. 103–104.
48 Tamże, k. 109, 111, 114, 115, 129.
49 W dokumencie podano nazwę: gromada Lubcza.
50 Późniejsze dane mówią o ludności polskiej i ukraińskiej.
51 AIPN, Akta w sprawie…, k. 106.
52 Tamże, k. 107.
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d) Zarząd Gminy Rachanie powiadomił 2 sierpnia 1949 r., że w Racha- 
niach, Pawłówce, osadzie Wożuczyn znajdują się groby pomordowanej 
ludności cywilnej polskiej53.

e) Zarząd Gminy Tyszowce powiadomił 3 sierpnia 1949 r., że w Osadzie 
Tyszowce znajduje się 15 grobów masowych ludności żydowskiej, gdzie 
pochowano około 187 os., w miejscowości Przewale 2 groby masowe, gdzie 
pochowano 23 os. narodowości ukraińskiej54.

f) Zarząd Gminy Krynice powiadomił 3 sierpnia 1949 r. o znajdujących 
się grobach masowych ludności cywilnej z lat 1939–1944. Groby znajdują 
się w miejscowościach Krynice i Huta55.

g) Zarząd Gminy Kotlice powiadomił 4 sierpnia 1949 r. o grobach ma-
sowych w 3 gromadach: Niewirków – 3 groby, Dub – 1 grób, Honiatycze 
– 1 grób. Wójt gminy zaznaczył, że nie może wykazać liczby pochowanych 
osób56.

h) Zarząd Gminy Łaszczów 9 sierpnia 1949 r. powiadomił, że w miej-
scowościach Nadolce, Zimno, Podlodów, Kryszyn, Dobużek znajdują się 
groby masowe57.

i) Zarząd Gminy Bełżec 10 sierpnia 1949 r. powiadomił, że na terenie 
gminy nie ma grobów masowych, lecz istniał obóz dla ludności żydowskiej, 
gdzie spalono wszystkie zwłoki58.

j) Zarząd Gminy Komarów 11 sierpnia 1949 r. powiadomił, że w miej-
scowościach Siemierz, Kozia Wola, Wożuczyn i Komarów Osada znajdują 
się groby masowe59.

k) Zarząd Gminy Lubycza Królewska 13 sierpnia 1949 r. powiadomił, 
że na terenie gminnym znajdują się dwa groby masowe ludności cywilnej 
zamordowanej przez Niemców. W jednym grobie spoczywa 16 os., w dru-
gim w Lubyczy-Kniaziach – 22 os.60.

Proces oględzin grobów masowych w powiecie tomaszowskim był nie 
tylko znacznie opóźniony, ale również rozciągnięty w czasie. Przepływ in-
formacji trwał długo i nie zawsze był rzetelny. Oględziny przeprowadzono 
w okresie od lipca 1949 do sierpnia 1950 r. Dodatkowo, obok obowiązków 
sędziego, wpłynęły na to odległości położonych względem siebie grobów, 
wahające się od 20 do 50 km. We wskazanym okresie zbadano 21 miejsc 
i nie obyło się bez zaskoczeń61. W trakcie oględzin 3 czerwca 1950 r. 

53 Tamże, k. 112.
54 Tamże, k. 108.
55 Tamże, k. 113.
56 Tamże, k. 110.
57 Tamże, k. 116.
58 Tamże, k. 118.
59 Tamże, k. 121.
60 Tamże, k. 130.
61 Tamże, k. 133–134.
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w miejscowości Siemierz wójt gminy Komarów wyjaśnił pomyłkę, do 
której doszło w wysyłanym telefonogramie z 11 sierpnia 1949 r. W trakcie 
czynności stwierdzono na miejscu pojedyncze groby dwóch osób. Ponadto 
5 sierpnia 1950 r. nadeszła wiadomość z posterunku Milicji Obywatelskiej 
w Łaszczowie o niestwierdzeniu grobów ludności cywilnej w miejscowo-
ściach Dobużek, Kryszyn, Podlodów62.

Badania miejsc masowych pochówków przeprowadzano według okre-
ślonego porządku z udziałem osób reprezentujących gminę, posterunki 
Milicji Obywatelskiej oraz co najmniej jednego świadka zbrodni.

Niestety, w trakcie oględzin okazało się, że większość mogił nie była 
należycie utrzymana i zabezpieczona. Dotyczy to grobów wszystkich naro-
dowości. Przykładowo w protokole z oględzin grobu masowego ludności 
pomordowanej w Tarnawatce 10 lipca 1942 r. czytamy:

Zbiorowy grób ma wygląd prostokąta o rozmiarach 5 × 2,50 mtr. jest on w dwóch 
miejscach zapadnięty. Na mogile znajduje się krzyż sosnowy prawie zupełnie przegniły – na 
skutek działań atmosferycznych, brak na nim tablicy, z uwidocznieniem imion, nazwisk, daty 
urodzeń, oraz daty zgonu osób w mogile pochowanych. Grób nie jest niczym oparkaniony 
wyjątkowo zaniedbany, gdyż zarośnięty ostami i różnego rodzaju dziką trawą, przy czym jak 
widać z śladów znajdujących się na grobie, wchodzi nań bydło i w dalszym ciągu powoduje 
zapadanie się i rozsuwanie nasypu63.

Wyjątkiem były miejscowości Huta Dzierążyńska, Lubycza Królewska 
i Lubycza-Kniazie. W protokole z oględzin z Huty czytamy:

Grób położony jest przy drodze wiejskiej na pagórku. Opis grobu: Zbiorowy grób ma 
wygląd prostokąta, o wymiarach 2 i ½ mtr. × 5 mtr. jest ogrodzony sztachetami ze wszystkich 
stron. Na mogile znajduje się krzyż sosnowy, w dobrym stanie. Nasyp mogiły sięga do wyso-
kości ½ mtr. przy czym na całym nasypie są kwiaty. Do mogiły od drogi wiejskiej prowadzą 
drewniane schody z odpowiednią barierą. Ogrodzenie mogiły jest w stanie zupełnie dobrym. 
Stwierdza się, że wspomniana mogiła jest wyjątkowo dobrze pielęgnowana64.

Po stanie zachowania mogił możemy domniemywać, jakie były powo-
dy trudności przygotowania wykazów czy uzupełniania kwestionariuszy. 
Brak należytej troski o miejsca śmierci mógł wypływać z kilku przyczyn 
i wymaga głębszej analizy. Niemniej oględziny byłyby doskonałą okazją 
do wytworzenia dokumentacji zasobnej w informacje.

62 Tamże, k. 169, 190.
63 Tamże, k. 122.
64 Tamże, k. 142.
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STAROSTWO POWIATOWE

Większość dokumentów, w których była mowa o skutkach material-
nych i niematerialnych II wojny światowej, była rejestrowana w starostwie 
powiatowym. Wynikało to z rozporządzeń ministerialnych i odgórnych 
poleceń ze szczebla wojewódzkiego. W ramach rozporządzeń jednostki 
samorządowe były włączane do działań dokumentacyjnych65. Jest to zbiór 
bardzo zróżnicowany i przykładem tego będą wybrane dokumenty z lat 
1945, 1948 i 1949.

Jeden z najwcześniejszych dokumentów świadczących o początku ewi-
dencjonowania ofiar pochodzi z października 1945 r. Wówczas to władze 
gminy Pasieki przeprowadziły szczegółową ewidencję osób, które zginęły 
na jej terenie. W kwestionariuszu dotyczącym egzekucji masowych i gro-
bów masowych oszacowano liczbę ofiar na co najmniej 73 osoby, w tym 
44–47 mężczyzn, 13 kobiet, 12 dzieci. Dodatkowo wykazano, że na terenie 
gminy zginęła 1 osoba o nieustalonej tożsamości i płci oraz od kilku do 
kilkunastu jeńców sowieckich. Wśród osób o ustalonych danych możemy 
wskazać, że zginęło 36 Polaków, 5 Polek i 8 dzieci polskich, 7 Ukraińców, 
4 Ukrainki i 3 dzieci ukraińskich oraz od 3 do 5 Żydów, 2 Żydówki 
i 2 dzieci żydowskich Pod względem zawodowym najwięcej zginęło rol-
ników – około 51. Wymieniono również 2 stolarzy i osobę zajmującą się 
żebractwem oraz osobę, która trudniła się wypasem zwierząt. Najwięcej 
osób, bo po 14, zginęło za ukrywanie jeńców sowieckich oraz w czasie akcji 
(bez wskazania, czy była to akcja odwetowa czy wysiedleńcza). Mieszkańcy 
ginęli również za „niestawienie się na roboty do Niemiec” – 5 os., za „ban-
dytyzm” – 4 os. Wśród powodów była też „ucieczka z Niemiec”, „stanie 
przy torze kolejowym”, „za prawdopodobne rabunki”, „za ukrywanie się”, 
„za przyłapanie we wsi”, „że mąż przebywał w lesie”, „jako partyzant”. 
Około 18 osób zabito bez wskazania powodu66.

Z innego dokumentu, tj. z 31 grudnia 1945 r., dowiadujemy się, że 
wystosowano prośbę do gmin o sporządzenie i przesłanie wykazów za-
wierających dane osób zamordowanych przez Niemców wraz z opisem 
okoliczności ich śmierci; dane wywiezionych na Majdanek i do Auschwitz 
wraz ze wskazaniem liczby osób, które wróciły z obozów; nazwy miejsco-
wości, gdzie przeprowadzono wysiedlenie, z liczbą wysiedlonych, a także 
wykazem miejsc, gdzie ich skierowano. Ponadto poproszono o informacje 
dotyczące dobijania przez Niemców żołnierzy i oficerów polskich we wrze-
śniu 1939 r.67. Niestety, trudno odnieść się do rezultatów skierowanego 
zapytania, bowiem nie zachowały się kompletne dane z gmin. Wyjątek 

65 APZ, SPT, sygn. 306, k. 1–130; tamże, sygn. 217, k. 1–96; tamże, sygn. 219, k. 1–152.
66 AIPN, sygn. Lu 1/15/103, Akta w sprawie…, k. 91–94.
67 APZ, SPT, sygn. 219, k. 9, 11.
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stanowi m.in. gmina Tarnawatka, która podała, że na jej terenie zginęło 
235 os., z więzień powróciło 68 ludzi, wysiedlono 5600, a nie wróciło 900 
mieszkańców. Dane uzupełniono o informacje, że na terenie gminy nie 
doszło do dobijania rannych żołnierzy polskich68.

W dokumencie z 31 maja 1948 r. Starostwo Powiatowe przesłało do 
Wydziału Odbudowy Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie wykaz grobów 
w powiecie. Według załączonej poniżej tabeli w 23 miejscach łącznie 
pochowano na terenie miasta Tomaszów Lubelski co najmniej 240 osób, 
w tym: 128 Żydów, 110 Polaków, 2 jeńców sowieckich, a na terenie 7 gmin: 
Łaszczów, Majdan Sopocki, Pasieki, Rachanie, Uhnów, Tarnawatka, Tyszowce 
w 31 miejscach spoczęło 1313 osób, w tym 341 – Polaków i 972 Żydów69.

Tabela 1. Wykaz miejsc pochówków ofiar II wojny światowej  
w powiecie tomaszowskim z 1948 r.

Gmina/Miejscowość Liczba ofiar Narodowość pomordowanych

Tomaszów Lubelski
Las gimnazjalny

ul. Listopadowa
ul. Pasieczne
Szkoci Dół
Nowy cmentarz
ul. Krasnobrodzka
ul. Kościuszki
Obok Szkoły Powszechnej nr 2
Rynek
ul. Piekarska
ul. Starozamojska
Cmentarz żydowski
ul. Zamojska
ul. Św. Tekli

Stawy Rogóźno
Folwark Rogóźno
ul. Lwowska
Łaźnia miejska (obok)
Obok kościoła rzym.-kat.
ul. Furmańska

12
4
8
1
1
5
54
1

100
1
2
2
28
1
2
1
1
8
1
2
1
2
2

żydowska
polska

żydowska
żydowska

jeniec sowiecki
polska

żydowska
żydowska

polska
żydowska
żydowska
żydowska
żydowska
żydowska
żydowska

jeniec sowiecki
polska

żydowska
żydowska
żydowska
żydowska
żydowska
żydowska

Gmina Tyszowce
Os. Tyszowce i okolice 32

800
polska

żydowska

68 Tamże, k. 61.
69 APZ, SPT, sygn. 578, k. 43–44.
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Gmina/Miejscowość Liczba ofiar Narodowość pomordowanych

Gmina Tarnawatka
Tarnawatka
Sumin
Pańków
Huta

8
50
8
2

polska
polska
polska
polska

Gmina Majdan Sopocki
Ciotusza Nowa
Majdan Sopocki Mały Las
Skwarki Las
Ciotusza Stara las
Podrusów

3
20
15
10
5

polska
żydowska
żydowska

polska
polska

Gmina Uhnów
Os. Uhnów 6

30
polska

żydowska

Gmina Pasieki
Kunki
Łosiniec
Ulów
Zamiany
Paary
Łasochy
Wólka Łosiniecka
Rogóźno 

5
1
2
5
16
2
1
2

polska
polska
polska
polska
polska
polska
polska

żydowska

Gmina Rachanie
Rachanie
Pawłówka

31
2

polska
polska

Gmina Łaszczów
Czerkasy
Ratyczów
Folwark Nadolce
Zimno
Kryszyn
Dobużek
Podlodów
Łaszczów

95
4
60
35
13
10
30
15

polska
polska

żydowska
polska
polska
polska

żydowska
żydowska

Źródło: APZ, SPT, sygn. 578, k. 43–44.

W roku 1949 wszystkie gminy w powiecie tomaszowskim dostały zale-
cenie przygotowania zestawienia zawierającego dane dotyczące szacowanej 
wysokości strat materialnych, liczby wysiedlonych, zabitych w trakcie wy-
siedlenia, wywiezionych do obozów, do przymusowej pracy w III Rzeszy 



208

E. Koper Rocznik Tomaszowski 7

Tabela 2. Dane przesłane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim

Gmina Liczba wysiedlonej 
ludności polskiej

Liczba osób 
zabitych na 

miejscu

Liczba osób 
wywiezionych 

do obozów

Liczba osób 
wywiezionych 

do pracy 
w Niemczech

Tomaszów Lubelski 3564 241 3150 –

Bełżec 109 4 9 96

Jarczów 1200 165 41 257

Kotlice 3782 52 64 57

Komarów* 4945 2045 1197 94

Krynice 5383 186 79 142

Lubycza Królewska Nie było wysiedleń 39 106 274

Łaszczów Nie było wysiedleń 414 357 211

Majdan Górny 11 11 32 3650

Majdan Sopocki 1200 88 30 1082

Pasieki 1475 39 477 422

Poturzyn** 4000 12 2 –

Rachanie 2380 1082 75 175

Tarnawatka 3946 140 74 558

Tyszowce 5888 712 3022 46

Telatyn – – – –

Tarnoszyn 13 4 9 –

Uhnów Nie było wysiedleń 21 1300 20

Razem 37 904 5251 10 024 7084

 *W Komarowie w danych liczbowych ujęto również ludność żydowską.
**W Poturzynie nie ujęto 214 zabitych na miejscu, mimo wykazania tej liczby w piśmie z gminy.
Źródło: APZ, SPT, sygn. 221, k. 64, 65, 70, 71.

lub do innych miejsc w Generalnym Gubernatorstwie. Całość zadania 
zrealizowano na potrzeby rejestracji zbrodni niemieckich. Dochodzenie 
w tejże sprawie prowadził Józef Skorzyński, sędzia apelacyjny śledczy do 
spraw wyjątkowego znaczenia w Warszawie70. W treści pisma skierowa-
nego z Urzędu Wojewódzkiego czytamy, że „stosownie do projektu D-cy 

70 Instytucja sędziego śledczego do spraw wyjątkowego znaczenia została wprowa-
dzona w Polsce rozporządzeniem prezydenta w 1927 r. W ramach nadanych kompetencji 
sędziowie badali sprawy ciężkich przestępstw popełnionych w kilku okręgach. Ta instytucja 
była krytykowana m.in. z powodów braku ustawowego sprecyzowania spraw mogących 
otrzymać status wyjątkowego znaczenia. Zob. https://jbc.bj.uj.edu.pl/Content/358745/ 
NDIGCZAS016651_1939_003.pdf 
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do Urzędu Wojewódzkiego 20 lipca 1949 r.

Liczba osób 
wywiezionych 

do innych 
miejscowości 

w GG

Liczba osób 
pozostawionych 

do pracy 
u nasiedlonych 

osób

Wysokość strat 
majątkowych 

poniesionych przez 
ludność polską 

wskutek wysiedlenia 
wg zł z 1939 r.

Liczba dzieci 
wywiezionych 

z gminy

Liczba 
dzieci, które 

powróciły

Liczba dzieci, 
które nie 
powróciły

159 14 15 000 000 –

– – Nie ustalono –

659 993 21 169 600 –

48 178 637 000 35 18 17

88 1452 11 100 000 149 27 122

108 966 1 320 000 –

– – Nie było wysiedleń 32 16 16

– – Nie ustalono –

175 189 2 500 000 –

– – 170 000 –

618 648 391 000 –

– – 50 000 000 –

14 1540 1 980 000 –

153 268 Nie ustalono –

100 111 14 930 000 8 1 7

– – – –

– – Nie ustalono –

– – Nie ustalono –

2122 6349 119 127 600 224 62 162

S.S. na Dystrykt Lubelski Globocnika w sprawie oczyszczenia Generalnego 
Gubernatorstwa od Żydów, a następnie Polaków powiat zamojski został 
uznany jako pierwszy teren kolonizacji niemieckiej”71. Następnie zaleco-
no gminom opracowanie danych według określonego wzoru do 10 lipca 
1949 r.72. Dodatkowo poproszono o podanie faktycznej liczby wywiezionych 
dzieci z poszczególnych gmin z uwzględnieniem tych, które nie powró-
ciły73. Z gmin napłynęły do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie dane 
ujęte w tabeli 2. Pokazują nam m.in. przybliżone liczby osób narodowości 

71 APZ, SPT, sygn. 221, k. 61
72 APZ, Starostwo Powiatowe w Zamościu 1944–1950 [1966], sygn. 211, k. 23, 29. 
73 Tamże, k. 24.



210

E. Koper Rocznik Tomaszowski 7

polskiej zamordowanych, wywiezionych do obozów koncentracyjnych 
lub do pracy przymusowej w trakcie wysiedlenia. Ich pełne opracowanie 
daje podstawy do przeprowadzenia dalszych weryfikacji oraz zestawienia 
z danymi dotyczącymi ludności żydowskiej i ukraińskiej. Takie zestawienie 
ukaże w sposób jednoznaczny różnice niemieckiej polityki okupacyjnej 
względem trzech grup narodowościowych.

ZAKOŃCZENIE

Pierwsze ustalenia, których ewidencji podjęto się tuż po wojnie, po-
kazują specyfikę regionu, którą naznaczyły eksterminacja Żydów, jeńców 
sowieckich, niemieckie plany kolonizacyjne i działalność ukraińskich nacjo-
nalistów. Ogólnie stwierdzić możemy, że mieszkańcy ziemi tomaszowskiej 
ginęli w trakcie rozstrzeliwań, zsyłek do obozów pracy, zagłady i koncen-
tracyjnych, w trakcie robót przymusowych w III Rzeszy, w więzieniach, 
akcjach pacyfikacyjnych, wysiedleńczych i odwetowych. Dokładne określe-
nie, kto, kiedy i gdzie zginął, jest zadaniem wymagającym zgromadzenia 
i zestawiania różnorodnych dokumentów, które mimo znacznej ilości nie 
ułatwiają dokonania jednoznacznych ustaleń.

Zestawiając ze sobą dane, możemy dojść do konkluzji, że pomimo krót-
kiego odstępu czasowego od zakończenia wojny ich skompletowanie było 
naznaczone wieloma trudnościami. Analizując treść dokumentów, łatwo 
możemy zauważyć rozbieżności oraz fragmentaryczność danych. Niemniej 
jednak w okresie 1944–1950 mamy do czynienia z działaniami zmierzający-
mi do kompleksowego zbadania i ukazania wojennych losów miejscowej 
ludności. Ciężar gromadzenia danych spoczął głównie na gminach, lecz 
poszczególne gminy realizowały to zadanie z niejednakową rzetelnością 
i drobiazgowością. Zaważyły na tym nie tylko czynniki ludzkie, ale też 
m.in. niepewność powojennej sytuacji, dramatyczne położenie materialne, 
a także rozproszenie ludności w niektórych gminach.

Zdecydowanie jednak informacje zebrane tuż po zakończeniu działań 
wojennych stały się podstawą do uściślenia badań i rozszerzenia form 
upamiętnień w latach następnych. To wszakże wymaga podjęcia kolejnych 
rozważań, w szczególności z okresu lat 60., kiedy to doszło do wznowienia 
prac badawczych i działań upamiętniających.
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ABSTRACT

Ewa Koper

THE FATE OF THE POPULATION IN THE AREA OF THE TOMASZÓW 
LUBELSKI POVIAT DURING THE SECOND WORLD WAR – AN ATTEMPT 

AT A COLLECTIVE ANALYSIS THRU POST-WAR DOCUMENTATION 
FROM PERIOD OF 1944–1950

The first records about victims in Tomaszów Lubelski county after the second war, shown 
us the specificity of the region, which was marked by the extermination of Jews, Soviet pri-
soners, German colonization plans and the ac tivities of Ukrainian nationalists. Inhabitants 
of the Tomaszów county died in executions, in labor, concentration and dead camps, during 
forced labor in the Third Reich, in prisons, during the pacifications, resettlements and reta-
liation actions. Nevertheless, in the documentation from the first post-war years 1944–1950, 
the lack of a broader approach the problems of records about victims, theirs names, age, sex, 
circumstances of their death. However those information became a base for studies which 
were conducted in next decades and are till today.

Key words: victims, mass graves, German crimes, communist period
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Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

100. ROCZNICA ODZYSKANIA  
PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI.  

TOMASZÓW – PIERWSZE DNI WOLNOŚCI

M  I  S  C  E  L  L  A  N  E  A

W OBLICZU WOJNY

Wraz z coraz częściej pojawiającymi się pogłoskami o zbliżającym się 
nieuchronnie wybuchu wojny wśród mieszkańców Tomaszowa i powiatu 
tomaszowskiego rosły nadzieje, że w konsekwencji tak poważnego kon-
fliktu między państwami zaborczymi nasz kraj może odzyskać niepodle-
głość. Dodatkowo w tym przekonaniu utwierdziło wszystkich wydarzenie 
z 29 czerwca 1914 r., kiedy parafianie po wyjściu z nabożeństwa w kościele 
farnym ujrzeli ku swemu zaskoczeniu konny patrol austriacki wyjeżdżający 
z ulicy Sokalskiej i kierujący się przez Rynek ku ulicy Lwowskiej. Doszło 
wówczas do wymiany ognia ze strażnikami rosyjskimi, w wyniku czego 
zginął jeden z Austriaków, a patrol odjechał galopem w kierunku Bełżca.

Podczas uroczystego pogrzebu żołnierza austriackiego, który okazał się 
katolikiem, wiekowy ks. Cyprian Garlicki – były powstaniec styczniowy 
i więzień Sybiru, głośno prorokował nad grobem, że ze zbliżającej się za-
wieruchy wojennej odrodzi się niepodległa Polska. Wieść ta lotem ptaka 
obleciała miasto, wywołała wiele komentarzy i rozhuśtała dotychczasowe 
nastroje mieszczan tomaszowskich, którzy niezależnie od nacji grupowali 
się na ulicach miasta i, żywo gestykulując, dyskutowali na te tematy, 
wymieniali najnowsze wieści, a także prognozowali przebieg dalszych 
wydarzeń. Tymczasem Kozacy ze stacjonującego w Tomaszowie garnizonu 
15. Pułku Kozaków Dońskich lekceważyli całkowicie objawianą w mie-
ście atmosferę i studzili coraz gorętsze emocje tomaszowian. Patrolując 
konno ulice, płazowali szablami podnieconych mieszczan i rozpędzali  
ich do domów.

Zresztą i sami Kozacy dostarczali wiele okazji do plotek i szerzenia się 
przeróżnych wieści o zbliżających się wydarzeniach wojennych. Ich patrole 
już w lipcu 1914 r. zapędzały się podczas prowadzonego rozpoznania aż 
pod sam Bełżec, leżący już za kordonem granicznym, a powracając ze 
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zwiadu nocą, niejednokrotnie ostrzeliwali się nawzajem, nie rozpoznając 
swoich w panujących ciemnościach. 

W samym Tomaszowie zapanowała atmosfera przypominająca ciszę 
przed burzą. Nastąpiło całkowite rozprzężenie w pracach i obowiązkach, 
któremu towarzyszyło ogromne natężenie uwagi i zainteresowania oraz 
oczekiwanie na mające nadejść wiadomości i ważne wydarzenia. Nikt już 
nie traktował poważnie swojej pracy ani w warsztatach, ani w urzędach, 
lecz we wzrastającym napięciu i niepokoju z dnia na dzień i z godziny na 
godzinę czekano, co przyniesie los. Wreszcie w końcu lipca 1914 r. władze 
rosyjskie zamknęły niektóre urzędy i biura, m.in. pocztę i komorę celną, 
a w początkach sierpnia niespodziewanie dla wszystkich został zlikwi-
dowany garnizon wojskowy w Tomaszowie. Długi wąż kawalerzystów 
i konne tabory pociągnęły w kierunku Zamościa, a z raźnego parskania 
koni tomaszowianie obserwujący ten eksodus wróżyli, że Rosjanie już tu 
nie wrócą. 

19 sierpnia 1914 r. wojska cesarsko-królewskiej armii austriacko-wę-
gierskiej wkroczyły do miasta, zajmując opuszczone koszary oraz wiele 
innych budynków, a także i prywatne kwatery. Między innymi baon za-
pasowy nr 506 zakwaterował u wylotu ulicy Lwowskiej do Bełżca, stajnie 
umieszczono przy ulicy Zamojskiej przed rzeźnią, zaś cerkiew prawosławną 
zajęli na kwatery żołnierze węgierscy, gdzie urządzili szlachtuz, zabijając 
i ćwiartując tam krowy oraz piekąc je na rożnie. Rozgrabili sprzęty i wy-
posażenie świątyni, a całe ogrodzenie spalili. Już w pierwszym miesiącu 
po wybuchu wojny, od 26 sierpnia do 2 września, doszło do walnej bitwy 
pod Komarowem zakończonej zwycięstwem wojsk austriackich, które 
zdobyły 100 dział i wzięły do niewoli około 10 tys. żołnierzy rosyjskich. 
Pobyt Austriaków trwał na ziemi tomaszowskiej tym razem bardzo krót-
ko, bo już w październiku 1914 r. armia austriacka zmuszona została do 
wycofania się za San. Dopiero nowa ofensywa podjęta przez Austriaków 
i druga bitwa stoczona z siłami rosyjskimi pod Tomaszowem pod koniec 
czerwca 1915 r. zdecydowały o okupacji austriackiej powiatu tomaszow-
skiego, która trwała następne trzy lata.

POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA W TOMASZOWSKIEM

W dziele odzyskania niepodległości nie sposób pominąć zasadniczej 
roli Polskiej Organizacji Wojskowej. Początki POW, która powstała z po-
łączenia Związku Walki Czynnej z Polskimi Drużynami Strzeleckimi, 
sięgały na ziemi tomaszowskiej roku 1916, kiedy to wiosną do Źwiartowa 
przybył Jan Jabłoński ps. Longin, delegowany z Okręgu Lubelskiego, 
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celem powołania placówki tej organizacji. Podczas spotkania u Adama 
Kramarczyka, z udziałem Franciszka Oktaby, Kulika, Sękowskiego i kilku 
innych młodych chłopców ze Źwiartowa, doszło do podpisania deklara-
cji i założenia pierwszej placówki POW w Tomaszowskiem. W ślad za 
Jabłońskim przybył do Źwiartowa kolejny emisariusz POW ps. Filon. Objął 
on 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 zbió-
rek 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 F. Oktaba, który kierował podobwodem Krynice–
Tarnawatka, początki działalności POW w Tomaszowskiem nie byty 
łatwe. Najliczniejsze placówki były w Źwiartowie i Dzierążni, a ponadto 
w Majdanie Sielcu, Majdanie Krynickim, Polanach, Polanówce, Krynicach, 
Zadnodze, Niemirówku, Zaborecznem, Tarnawatce, Tarnawatce-Tartak, 
Hucie Tarnawackiej i w Werechaniach. Dużej pomocy w organizacji 
POW udzielały nauczycielki Elżbieta 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 nie-
podległościowej. Nie wierzono w zwycięstwo państw centralnych, stąd całe 
pliki carskich rubli długo jeszcze przechowywano jako pełnowartościową 
lokatę oszczędności. Część starszego pokolenia nie tylko sama nie angażo-
wała 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 orga-
nizacji 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 majątku którego także przeprowadzono 
kurs podoficerski. Dzięki tym pociągnięciom i patriotycznej postawie zie-
mian nastąpił szybki wzrost liczebności POW. O stanie organizacyjnym 
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tomaszowskich oddziałów POW świadczy m.in. fakt, że na przykład 
członkowie placówki POW w Pukarzowie byli jednolicie umundurowa-
ni, 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 Kobiet.

Celem wykazania żywotności POW i zademonstrowania jej siły obwo-
dy tomaszowski i zamojski przeprowadziły wspólne ćwiczenia w lasach 
Ordynacji Zamojskiej w rejonie Zwierzyńca. Koncentracja oddziałów 
tomaszowskich odbyła się w Niemirówku, gdzie miejscowi ziemianie 
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 też peowiacy wzięli udział w ćwiczeniach 
w Krasnymstawie. Przy tej okazji, podczas przemarszu przez Zamość, 
peowiaków wbiła w dumę postawa austriackiej warty przed koszarami, 
która oddawała honory i sprezentowała broń przed polskimi ochotnikami.

Trzeba jednak zauważyć, że nie zawsze stosunki między POW a au-
striackimi władzami układały się tak sielankowo, bo na przykład, kiedy 
żandarmi austriaccy z posterunku w Komarowie aresztowali dwu legio-
nistów – Ruszczyca i Drzazgę, „Filon” zdecydował się na zaatakowanie 
i oblężenie posterunku przez oddział uzbrojonych członków POW. W wy-
niku tego powiatowe władze żandarmerii podjęły śledztwo, aresztowały 
ujawnionych uczestników napadu, a na gminy Krynice i Komarów nało-
żyły 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 zlikwi-
dować koło Pukarzowa. Po wydarzeniach w Komarowie, kiedy 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 tomaszowskie-
go 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.
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OD RZĄDÓW AUSTRIACKICH DO POLSKIEJ WŁADZY

Po wycofaniu się wojsk rosyjskich w 1915 r. z Tomaszowa, które zarzą-
dziły przymusową ewakuację na wschód nie tylko aparatu urzędniczego 
złożonego z Rosjan, ale też tysięcy ludności polskiej, w Tomaszowskiem 
nastały rządy okupanta austriackiego. W opinii tomaszowskiego dziejopisa 
Jana Mazurka początkowo władza austriacka postępowała bardzo rygory-
stycznie. Znajdowało to między innymi wyraz w licznych przymusowych 
rekwizycjach dokonywanych na mieszczanach, którzy także zapamiętali 
Austriakom egzekucję Makohona, podejrzewanego o szpiegostwo na rzecz 
Rosji. Miano także za złe Austriakom grabież dużej ilości kamienia bu-
dowlanego złożonego na placu przykościelnym, przygotowanego w celu 
podjęcia budowy nowej świątyni. Kamieniem tym zaborcy wybrukowali 
ulicę Sokalską. 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 narodowych.

Dzięki temu, dla celów patriotyczno-propagandowych, spowodowania 
zmian postaw ludności, odrodzenia narodowego i zademonstrowania siły, 
tomaszowska POW zainaugurowała w 1917 r. ustawienie trzech okaza-
łych krzyży na pamiątkę Konstytucji 3 maja – w Tomaszowie na terenie 
dawnego klasztoru oo. Trynitarzy, w Budach i Łaszczowie. Odbyło się to 
z uroczystą procesją, z chorągwiami i sztandarami narodowymi, z cere-
monią poświęcenia krzyży i przy licznym udziale ludności i peowiaków.

Tuż po wydaniu aktu 5 listopada 1916 r., którego zasadniczym ce-
lem było pozyskanie polskiego rekruta do wojny z Rosją, przyszła kolej 
na powołanie polskich władz samorządowych, ale jeszcze pod ścisłą 
kuratelą Austrii. W wyborach zarządzonych 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 był z urzędu 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 Brygadzie. 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 Russeckiego. Rada liczyła wówczas 24 osoby, w tym 50% stano-
wili przedstawiciele reprezentujący ludność żydowską, a 50% – polską. Na 
wniosek jednego z członków Rady – Krajcara, stanowisko burmistrza objął 
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Antoni Niemiec. Ksyl Fogel objął stanowisko wiceburmistrza, a pozosta-
łymi 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.

ROZBROJENIE AUSTRIAKÓW W TOMASZOWIE

Niezależnie od funkcjonowania miejskich i powiatowych władz te-
rytorialnych, znajdujących się pod nadzorem, kontrolą i przy organie 
doradczym – tzw. rady przybocznej, w dalszym ciągu na poły jawnie, 
a 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 wojsko-
wych 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, 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 samowolnie opuszczać 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. i k. armii oraz że przyszedł czas na działania 
POW w kierunku rozbrojenia tomaszowskiego garnizonu.

Oktaba z Barcickim porozumieli się z obrońcą sądowym Gniewkow-
skim, 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 kil-
koma co znaczniejszymi obywatelami miasta udali się do koszar, gdzie 
podjęli rozmowy z Polakami – oficerami w austriackiej służbie, którzy tylko 
czekali, by przejść na polską stronę. Pozdejmowali austriackie dystynkcje, 
założyli polskie orzełki i zaapelowali do pozostałych żołnierzy i oficerów 
znajdujących się jeszcze w koszarach o złożenie broni i rozejście się do 
domów. Należy tu dodać, że swój niebagatelny udział w rozbrajaniu to-
maszowskiego garnizonu mieli również municypalni milicjanci, a także 
strażacy ze swym komendantem Krupiakiem na czele, członkowie stra-
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żackiej orkiestry i kilku starozakonnych legionistów – Józef Wolf Putter, 
Abram Pitluk i Szmul Listyk.

Pewne problemy z rozbrojeniem i likwidacją tomaszowskiego garnizo-
nu 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 wyekspe-
diuje 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. i 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 walka-
mi o Lwów i na całe szczęście wystarczyła tylko obserwacja i wysyłanie 
patroli, choć też miały miejsce starcia w okolicy Lubyczy.

Wkrótce dla zwiększenia stanu bezpieczeństwa miasta i powiatu na 
terenie koszar zakwaterowała kompania Wojska Polskiego złożona z byłych 
peowiaków. 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 komendan-
tem był Piotr Czechoński. Mimo objęcia władzy w mieście i powiecie przez 
Polaków oraz powołania organów porządku i bezpieczeństwa warunki 
pełnej stabilizacji sytuacji i normalizacja życia nastąpiły dopiero po zakoń-
czeniu zwycięskiej wojny 1919–1920 r. z bolszewikami i zawarciu pokoju  
w Rydze.
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ANEKS

Artykuł zamieszczony w Dzienniku Urzędowym Cesarskiej 
i Królewskiej Komendy Obwodowej w Tomaszowie Lubelskim, XI 1916 
roku, nr 17

Uroczystość 5-go listopada w Tomaszowie Lub.
Tomaszów, w listopadzie.

Dnia 5 b. m. wszystkie budynki rządowe były ubrane flagami pań-
stwowemi. Przed budynkiem starostwa zebrało się około 500 okolicznych 
gospodarzy i tutejszych mieszczan. Widać było też kilku właścicieli dworów. 
O godz. 11 rano rozlepiono po murach miasta manifesty, a w 15 minut 
później zast. kom. obwodu podpułkownik Jugan w asystencji starosty 
i adiutanta kap. Bobowskiego wyszedł na balkon starostwa i po polsku 

odczytał manifest. Przemowę 
zakończył wezwaniem zebra-
nych do wzniesienia okrzyku na 
pomyślną przyszłość państwa 
polskiego.

Zebrani wznieśli trzykrotny 
okrzyk: „Niech żyje”. Muzyka 
odegrała „Jeszcze Polska”, 
a równocześnie obok flag pań-
stwowych pojawiły się flagi 
o barwach narodowych pol-
skich. Poczem zebrani ruszyli 
pochodem przy dźwiękach pie-
śni narodowych z sztandarem 
polskim na czele do kościoła. 
W kościele odśpiewano „Te 
Deum”.

W uroczystości wzięły 
udział szkoły miejscowe.

Tegoż dnia na odbytym 
w Tomaszowie zgromadzeniu 
obywatelskim uchwalono nastę-
pujące rezolucje: „Mieszkańcy 
obwodu Tomaszowskiego zie-
mi Lubelskiej, zebrani dziś na 
uroczystym uczczeniu wiel-
kiej chwili ogłoszenia Państwa 
Polskiego, wyrażają swoją ra-
dość i podziękę Naczelnemu 

Uroczystość proklamacji paktu dwóch cesarzy 
w sprawie niepodległości Polski w Tomaszowie 
Lubelskim – 5 listopada 1916 r. Źródło: Zbiory 
Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera 

w Tomaszowie Lubelskim
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Komitetowi Narodowemu za owocną pracę około wskrzeszenia Wolnej 
Ojczyzny. Uchwalamy również stać wiernie przy sztandarze narodowym 
i współdziałać z całych sił przy organizacji Państwa, a szczególnie Armji 
Polskiej, tej zapory i obrony bytu i granic naszej ziemi. Pragniemy gorąco 
aby Legjony Polskie, zwiększone liczebnie stały się co prędzej kadrami 
Wojska Polskiego”.

Następnie uchwalono drugą rezolucję wyrażającą wdzięczność spo-
łeczeństwa dla państw centralnych pozatem brzmiącą jak poprzednio 
i zakończono:

„Mieszkańcy obwodu Tomaszowskiego ziemi Lubelskiej, zebrani dziś 
na uroczystość uczczenia wielkiej chwili ogłoszenia Państwa Polskiego 
wyrażają cześć i podziękę Walecznym Legjonom Polskim za ich boha-
terskie i pełne poświęcenia czyny, które przyczyniły się do wskrzeszenia 
Niepodległej Polski. Cześć”!
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Wojciech Dziedzic
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

100. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ 
NIEPODLEGŁOŚCI. TOMASZOWSKIE WIZYTY 

MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO

Józef Piłsudski przebywał w Tomaszowie dwukrotnie. Jak wynika 
z dostępnych opracowań i materiałów, po raz pierwszy wymuszona oko-
licznościami wizyta miała miejsce w 1901 r., kiedy to po aresztowaniu 
i uwięzieniu go w Petersburgu, z pomocą oddanych mu towarzyszy, nocą 
z 14 na 15 maja wyprowadzono go na wolność. Przez Kijów i Polesie 
w połowie czerwca dotarł do Rejowca, a stąd żydowską dryndulką wraz 
ze swą żoną Marią z Koplewskich Juszkiewiczową 17 czerwca dotarł do 
Zamościa. Przemyt przez granicę zaborów do Austrii był przygotowany 
kilkanaście dni wcześniej przez Aleksandra Sulkiewicza, dr. Władysława 
Mazurkiewicza i Jana Miklaszewskiego, kontrolera lasów Ordynacji 
Zamojskiej i głównego autora tego ryzykownego planu.

Ponieważ pobyt obydwojga pp. Piłsudskich w Zamościu, gdzie roiło 
się od licznych carskich wojskowych i czynowników, był na dłuższą 
metę niebezpieczny i groził dekonspiracją, goście przebywali tam zale-
dwie około dwu godzin i po spotkaniu się w głównej nawie kolegiaty 
z J. Miklaszewskim, około godziny 14 wyjechano parokonną bryczką 
w kierunku Tomaszowa. W tym okresie podtomaszowskie Rogoźno było 
siedzibą Leśnictwa Jeneralnego Lasów Tomaszowskich, a dopuszczony 
do tajemnicy nadleśniczy Dąbrowski przyjął serdecznie gości i udzielił im 
noclegu w istniejącym do dziś zabytkowym budynku w rejonie skrzyżo-
wania ulic Józefowskiej i Wojska Polskiego. Nazajutrz wyjechano końmi 
do miejscowości Zawadki koło Łosińca, gdzie u podleśnego Brandta 
wymieniono zaprzęg, a oficjalnym celem wyjazdu miało być rzekome 
przewiezienie młodej pary unitów za granicę, aby wzięli tam ślub w tym 
obrządku. Jak wiadomo bowiem, carski ucisk narodowościowy i religijny 
zmuszał unitów do brania ślubu w obrządku prawosławnym.

Dla pewniejszego bezpieczeństwa J. Piłsudski i A. Sulkiewicz założyli 
czapki podleśnych, a gajowy Berdzik, znający te tereny jak własną kieszeń, 
leśnymi drogami bez najmniejszych przygód dowiózł swych pasażerów do 
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Tanwi. Rzeka ta stanowiła wówczas granicę zaborów. Pod wsią Rebizanty, 
kilkaset metrów w lewo od dzisiejszego mostu, na zakolu wąskiej w tym 
miejscu rzeki była przygotowana prowizoryczna kładka, a na drugim 
brzegu oczekiwał już przybyłych Mikołaj Rebizant, miejscowy włościanin 
i przemytnik, pośredniczący w przenoszeniu bibuły niepodległościowej 
do mieszkania Miklaszewskiego. Miklaszewski pomógł Marii Piłsudskiej 
przejść przez kładkę, za nią przeszedł Józef Piłsudski. Po pożegnaniu się 
Mikołaj Rebizant odwiózł swych gości do stacji w Lubyczy Królewskiej 
i jeszcze tego samego dnia pp. Piłsudscy przybyli do Lwowa.

W roku 1936 w miejscu przekroczenia granicy została ustawiona pa-
miątkowa tablica o treści:

Tu, w roku 1901, Józef Piłsudski przekroczył byłą granicą rosyjsko-austriacką, stwierdzając, 
że niczym jest wraży kordon wobec potęgi Ducha Narodu Polskiego.

Obecnie oryginalna tablica znajduje się w Instytucie Piłsudskiego 
w Londynie.

Następna wizyta Józefa Piłsudskiego na ziemi tomaszowskiej, w jakże 
innych warunkach i okolicznościach od poprzedniej, odbyła się 20 marca 
1921 r. O ile wcześniej J. Piłsudski przybył tu jako ścigany przez carat kon-
spirator i zbieg z więzienia, o tyle obecnie był już Naczelnikiem Państwa, 
Naczelnym Wodzem i Marszałkiem Polski, zaś sama wizyta miała uroczysty 
i oficjalny charakter. Celem przyjazdu Marszałka do Tomaszowa była deko-
racja i odebranie defilady VI Brygady Jazdy, której jednostki wsławiły się 
zwycięskimi walkami i bohaterstwem w wojnie z bolszewikami w 1920 r. 
Na gościa, który przybył na stację kolejową w Bełżcu, czekał już reprezen-
tacyjny powóz dowódcy 14. Pułku Ułanów Jazłowieckich wraz z konną 
asystą płk. Rómmla (dowódcy VI Brygady Jazdy), któremu towarzyszyli 
oficerowie. Kiedy około godziny 10 rano przybył pociąg z Naczelnym 
Wodzem i d-cą VI armii gen. Stanisławem Hallerem i obaj zajęli miejsce 
w powozie, kronika odnotowała:

Tomaszowscy rajcowie i co znamienitsi obywatele miasta wyprzęgli konie i sami ciągnęli 
ów powóz, by dopiero po jakimś czasie ponownie wprzęgnąć konie.

W tej oto formie tomaszowianie pragnęli wyrazić swe uwielbienie, 
cześć i szacunek oraz uhonorować zasługi Marszałka w wiekopomnym 
dziele odzyskania niepodległości Polski.

Jeszcze przed oficjalnymi uroczystościami rozpoczęcia aktu dekoracji 
oddziałów kawalerii oraz przed defiladą kilkakrotnie witano Marszałka 
na ulicach miasta Tomaszowa. I tak na obrzeżu miasta od strony Bełżca 
„Józef Piłsudski witany był najprzód przez delegację tomaszowskich Żydów. 
Starym ich zwyczajem podali piernik na tacy srebrnej”. 
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Następnie aktu powitania Komendanta dokonała drużyna harcerska 
tomaszowskiego gimnazjum, która uformowana z bronią pod komendą 
Władysława Rusta oczekiwała gościa na ulicy Lwowskiej u wylotu Alej 
Grunwaldzkich i oddała mu honory wojskowe. Ponadto:

Marszałka witali ojcowie miasta: Starosta Powiatu Eytner, burmistrz August Krzyżanow-
ski, komendant Policji Państwowej Rust i ks. kan. Bogutyn, urzędnicy starostwa i mieszkańcy. 
Powitanie to odbyło się obok wzniesionej bramy powitalnej w rejonie Starostwa ul. Lwowska 
– Żwirki i Wigury. Tu także w imieniu młodzieży gimnazjalnej przemówiła krótko uczennica 
kl. 1 Zuzanna Fedczyszyn.

Następnie Marszałek w asyście towarzyszących mu oficerów odjechał 
powozem w kierunku „Siwej Doliny”. A tam już od wczesnego niedzielnego, 
nadzwyczaj ciepłego, słonecznego i siwego od rosy poranka na rozległej 
polanie ustawiały się pułki kawalerii VI Brygady Jazdy. Były to: 14. Pułk 
Ułanów Jazłowieckich, kwaterujących przed uroczystością we wsiach na 
północ od Tomaszowa, 1. Pułk Ułanów Krechowieckich, stacjonujących 
czasowo w Hrubieszowie, 12. Pułk Ułanów Podolskich, kwaterujących 
pod Zamościem, oraz VI Dywizjon Artylerii Konnej, który stacjonował 

Powitanie Józefa Piłsudskiego przez burmistrza Augusta Krzyżanowskiego. Źródło: 
Zbiory Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
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do uroczystości w Rogoźnie. Około 7 rano pułki ruszyły na zbiórkę, by 
przygotować się do przeglądu. Naprzeciw oddziałów kawalerzystów, na 
północnym stoku „Siwej Doliny”, zebrały się całe tłumy mieszkańców 
miasta i okolicy, dzieci, uczniowie tomaszowskich szkół i nauczyciele.

Po przeprowadzonej zbiórce płk Plisowski przyjął raport od dowód-
ców, złożył meldunek płk. Rómmlowi, który dokonał przeglądu oddzia-
łów i wkrótce wyjechał do Bełżca, by powitać Marszałka i tuż przed 
11.00 nadjechał wraz z nim i jego świtą. W tym momencie na rozkaz płk. 
Plisowskiego kawalerzyści sprezentowali broń, trębacze pułkowi odegrali 
hymn, a płk Rómmel złożył meldunek Marszałkowi, który z gen. S. Hallerem 
i adiutantem por. Sołtykiem dokonali przeglądu VI Brygady Jazdy, prze-
jeżdżając bryczką przed jej frontem. Po zakończeniu przeglądu przy oł-
tarzu polowym mszę odprawił i kazanie wygłosił ks. Edward Wojtczak, 
kapelan krechowiaków, a Marszałek wraz z towarzyszącymi mu oficerami 
wysłuchał nabożeństwa, siedząc na przygotowanych w tym celu krzesłach 
podścielonych dywanikiem. Po mszy polowej, podczas której poświęcono 
sztandar 14. PU Jazłowieckich, Marszałek wręczył ów sztandar dowódcy 
tego pułku mjr. Jerzemu Bardzińskiemu. Następnie Marszałek udekorował 
Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari sztandar 1. PU Krechowieckich 
i 14. PU Jazłowieckich, po czym nastąpiła dekoracja żołnierzy i oficerów 
wszystkich trzech pułków kawalerii oraz VI DAK orderami Virtuti Militari.

Jak wynika z zachowanych i wiarygodnych źródeł, 20 marca 1921 r. 
marszałek Piłsudski przy udziale swojego adiutanta udekorował Srebrnymi 
Krzyżami Virtuti Militari: 83 żołnierzy i oficerów 14. PU Jazłowieckich, 

Józef Piłsudski po dekoracji Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari oddaje honory 
sztandarowi 14. PU Jazłowieckich. Źródło: Praca zbiorowa, Dzieje ułanów jazłowiec-

kich, Londyn 1988
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97 żołnierzy i oficerów 1. PU Krechowieckich, 39 żołnierzy i oficerów 
12. PU Podolskich oraz 19 żołnierzy i oficerów VI DAK. Wymienione liczby 
udekorowanych odznaczeniami nie oznaczają, że dokładnie tyle Krzyży 
Virtuti Militari przypiął tego dnia Marszałek na piersiach kawalerzystów 
VI Brygady Jazdy. Od podanej liczby należy odjąć m.in. odznaczenia 
pośmiertne, a ponadto część odznaczonych otrzymała insygnia orderów 
już wcześniej i uroczystość w Tomaszowie stanowiła dla nich formalne 
potwierdzenie ich przyznania. Po zakończeniu akcji dekoracji sztandarów 
i kawalerzystów Wódz Naczelny stanął z buławą marszałkowską w ręku 
na przygotowanym podium umieszczonym w miejscu, gdzie dziś znajduje 
się pamiątkowy postument, i stąd przyjął defiladę oddziałów VI Brygady 
Jazdy. Jak na owe czasy był to widok imponujący swymi rozmiarami i robił 
duże wrażenie na obserwatorach tej uroczystości. W tym samym miejscu 
i czasie defilowało blisko 2 tys. koni i jeźdźców oraz 12 dział znajdujących 
się w składzie VI DAK. Natomiast w defiladzie nie brała udziału piechota, 
której wówczas ani w Tomaszowie, ani w Zamościu nie było. 3. batalion 
9. pp Legionów mjr. Franciszka Sudoła i Dywizyjna Szkoła Podchorążych 
Rezerwy nr 2 stacjonowały w Tomaszowie dopiero w latach 1922–1937, 
zaś do zamojskiego garnizonu wojsko powróciło z wojennej tułaczki na 
stałe we wrześniu 1922 r.

Po zakończeniu defilady na obszernym dziedzińcu tomaszowskich 
koszar, gdzie przejściowo kwaterował wówczas szwadron zapasowy 
19. PU Wołyńskich, kawaleryjska brać zasiadła do żołnierskiego obiadu. 
Natomiast w największej sali koszarowego sztabowca odbył się obiad dla 
szarż oficerskich. Naprzeciw Marszałka zajęli miejsce mjr Podhorski i mjr 
Bardziński, a pod koniec posiłku Naczelny Wódz wygłosił przemówienie 
i wzniósł toast za walecznych i bohaterskich kawalerzystów. 

Jeszcze w tym samym dniu, późnym popołudniem „o godzinie 4 za-
szczycił nauczycieli Gimnazjum swą wizytą Marszałek, witany owacyjnie 
przez uczennice i uczniów”. 

Imieniem uczniów przemówił uczeń klasy IV Wacław Starzyk. Naczelnik wypytywał się 
szczegółowo o szkołę, program nauczania, rozmawiał z dziećmi, raczył się wpisać do Księgi 
Pamiątkowej, oglądał prace uczniów i wybrał z nich sobie jakiś drobiazg na pamiątkę. Zwie-
dzał sale i pomieszczenia gimnazjum, po czym opuścił zakład żegnany przez młodzież pieśnią 
„Nie damy ziemi…” oraz okrzykami „Niech żyje!”.

Jak wspominał gen. Grudziński: 

Na stację kolejową w Bełżcu odprowadzał komendanta oddział kawalerii pułku w skła-
dzie: poczet sztandarowy z trębaczem i pierwszy szwadron pod dowództwem rotmistrza 
Kazimierza Plisowskiego.

Na stacji ułani zsiedli z koni i stanęli frontem przed wagonem, a Ko-
mendant wychylił się z okna i poprosił, by mu zaśpiewali którąś ze 
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swych ulubionych piosenek. Ułani nie dali się długo prosić i, tak jak stali, 
bez namysłu i zbytniej zwłoki, zaśpiewali Marszałkowi Jedzie, jedzie na 
Kasztance, a następnie jedną z popularnych pułkowych żurawiejek, której 
dalsze słowa utonęły w stukocie kół ruszającego i odjeżdżającego pociągu. 
Marszałek odjechał przez Lwów do Tarnopola, gdzie miał następne spo-
tkanie z 54. i 55. pułkiem piechoty WP. Pułki kawalerii i VI DAK w dniu 
następnym rozjechały się z Tomaszowa do swych garnizonów.
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Katarzyna Warmińska-Mazurek
Muzeum Kresów w Lubaczowie 

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

WSPOMNIENIA AUSTRIACKIEGO KAPELANA 
Z CZASÓW I WOJNY ŚWIATOWEJ

M  A  T  E  R  I  A  Ł  Y     Ź  R  Ó  D  Ł  O  W  E

Hinter den Fronten Galiziens („Na tyłach frontów Galicji”) – tak brzmi 
wydany w 2016 r. pierwszy tom wspomnień księdza Karla Gögelego, 
austriackiego kapelana, który wraz ze swoim oddziałem wchodzącym 
w skład XIV Korpusu Tyrolskich Pułków Strzelców Cesarskich (Die 
Königlisch und Keiserichen Tiroler Kaiserjäger) kroczył tuż za frontem 
w czasie I wojny światowej. Ksiądz Gögele należał do Zakonu Szpitala 
NMP Domu Niemieckiego w Jerozolimie (Deutschorden, pełna nazwa: 
Orden der Brüder vom Deutschen Hospital Sankt Mariens in Jerusalem) 
i był kapelanem Szpitala Polowego nr 4 (Deutschordens-Verwundespital 
N. 4). Towarzyszył mu wikary ksiądz Eduard Kirchlechner oraz trzy sio-
stry zakonne. W trzech rozdziałach zatytułowanych: „Z Rawy Ruskiej do 
Tomaszowa”, „W Tomaszowie” i „Nasz szpital w Tomaszowie” zawarte 
są wspomnienia i obserwacje z czasu pobytu na terenie Rawy Ruskiej 
i Tomaszowa Lubelskiego.

Wspomnienia księdza Karla Gögelego zostały spisane przez Monikę 
Mader, badaczkę historii z St. Leonhardt in Passeier (San Leonardo in 
Passiria) niedaleko Bozen (Bolzano), gdzie w ostatnim okresie życia pra-
cował ksiądz Gögele. Południowy Tyrol obecnie należy do Włoch, przed 
I wojną światową była to część należąca do monarchii austro-węgierskiej, 
były to też rodzinne strony księdza.

Poniższy tekst jest streszczeniem wspomnianych trzech rozdziałów. 
Przywołane zostały fragmenty, które wydają się autorce interesujące w kon-
tekście historii regionalnej ziemi tomaszowskiej. Ksiądz Gögele operował 
w swych zapiskach bardzo poetyckim językiem, nie stroniąc od niemal 
malarskich opisów koloru nieba czy panującej aury.

*  *  *
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Wyjechali z Wiednia w sobotę 29 sierpnia 1914 r. W niedzielne przed-
południe pociąg przejechał przez galicyjską granicę, później przez Kraków, 
w Tarnowie odbył się postój. Do celu, czyli do Rawy Ruskiej, dotarli około 
południa. Podczas wyładunku zaopatrzenia i sprzętów z pociągu ks. Gögele 
opisuje niezliczoną liczbę rannych siedzących i leżących wokół placu, 
czekających na kwatermistrzostwo. Niedługo przed ich przybyciem Rawę 
opuścili Kozacy, zostawiając w ruinie spalone koszary, gdzie zakwaterowa-
na została załoga ich oddziału. Oficerom i siostrom zostało przydzielone 
nieodległe kasyno. W Rawie stacjonowały dwa szpitale – nr 3 i nr 4.

Pod wieczór ks. Gögele wraz z towarzyszącym mu wikarym (opiekują-
cym się później Szpitalem Polowym nr 3) wybrał się na spacer po mieście. 
Pierwszym, co zauważył, było spostrzeżenie, że Rawa nie przypominała 
„alpejskiego miasteczka”. Na rynku nie było bruku, było za to dużo błota 
i łajna, a w brudnych kałużach odbijało się pogodne niebo. Ten obraz za-
kłócała „świnka, która z rozkosznym chrząkaniem taplała się w bajorku”, 
drugą zaś stroną placu pędziły hałaśliwe gęsi. Dla tego widoku oprawę 
stanowiły „nędzne, drewniane żydowskie chaty z lichymi drzwiami i zde-
zelowanymi schodami, a nad drzwiami szyldy ze zwietrzałymi napisami: 

Tabor szpitalny przed zniszczonym dworcem w Rawie Ruskiej, 1.08.1914 r., fot. ks.  
K. Gögele. Źródło: K. Gögele, M. Mader, Hinter den Fronten Galiziens: Feldkaplan 
Karl Gögele und sein Verwundetenspital: Aufzeichnungen 1914–1915, Bozen 2016
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Krambude des Hersch Rosenduft albo Handel des Aron Feigenstingel. Tak 
przedstawiał się widok z zewnątrz, natomiast w środku nie było lepiej, 
a oczy przyciągała niezwykła jego rozmaitość. W małym pomieszczeniu, 
na stojącym w rogu stole, leżała: „zielenina, cebula, czosnek, cytryny, 
mruczący kot, słodycze, papier do pisania. Z tyłu wisiały spodnie, onuce, 
łańcuch, buty, latarnia i zegar i jeszcze wiele różności”. W tym ciasnym 
pomieszczeniu była jeszcze „gruba Żydówka w umazanym ubraniu oraz 
handlujący Żyd w brudnym kaftanie”, który zapraszał do środka, jednak 
kapłani nie skorzystali z zaproszenia i poszli do hotelu „Grafa” – muro-
wanego, jednopiętrowego budynku stojącego przy rynku.

Następnego dnia (2 września 1914 r.) przewidziany był wymarsz o wpół 
do siódmej rano do Tomaszowa w rosyjskiej Polsce („Russisch – Polen”). 
Zaopatrzeniowiec szpitala kapitan Ritter von Landau oraz komendant 
szpitala doktor Nürnberger byli gotowi do wyjazdu już o czwartej nad 
ranem. Prywatnym autem von Landaua pojechali do Posadowa, gdzie 
kwaterowało dowództwo. Podczas marszu, pod nieobecność wspomnia-
nych osób, taborem wojskowym idącym przez piaszczystą i pustą okolicę 
na północ od Rawy Ruskiej dowodził lekarz regimentu doktor Meller.  
„Nasz szpital składał się ze 102 osób, 87 koni, 39 wozów transportowych, 

Zgrupowanie w Rawie Ruskiej, 1.08.1914 r., fot. ks. K. Gögele.  
Źródło: K. Gögele, M. Mader, Hinter den Fronten Galiziens...
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jednej kuchni polowej i dwóch wozów opancerzonych przypominających 
zjawy z czasów wojny trzydziestoletniej”.

Po pewnym odcinku drogi ks. Gögele zauważył zmianę w krajobrazie. 
Do południa przeszli przez dużą wioskę1, zaś po południu osiągnęli Bełżec, 
„graniczną wioskę austriacką”. Wszystkie domy przy ulicy były spalone, 
wystawały tylko kominy i piece, jedyne, co zostało z dawnych domostw. 
Zatrzymali się na odpoczynek i obiad na leśnej polanie. Znajdowali tu 
fragmenty broni i granatów. W okolice dworca kolejowego ks. Gögele wraz 
ze współbratem wybrali się po wodę do wskazanego ujęcia. Po drodze 
spotkali siedzącego tam „w kucki, w cieniu baraku, w kajdankach Rusina 
pilnowanego przez żołnierza. Mówił on, że jego żona i syn rano zostaną 
rozstrzelani jako zdrajcy, a jego nie czeka lepszy los”.

Po godzinie odpoczynku wyruszyli w drogę do Tomaszowa, która 
wiodła przy budce granicznej. W końcu o 15.30 opuścili granicę Rzeszy. 
Droga była szeroka, zła i nierówna. Po obu jej stronach stały żelazne słu-
py kilometrowe. Około godziny 18.00 dotarli do Tomaszowa, opisując na 
marginesie jego wygląd: „rosyjskie miasteczko z sądem”. Wszystkie domki 
były jednopiętrowe, niektóre całkiem ładne. Załoga szpitala nie nocowała 
w mieście, ale na jego obrzeżach w chłopskich chatach.

Opuszczenie kwatery zaplanowane było na następny dzień (3 września 
1914 r.) na 5.00 rano. Marsz wiódł przez miasto z dużymi, spalonymi do-
mami. Skręcili w prawo, w wąską, krętą i błotnistą uliczkę, wyglądającą jak 
przedłużenie polnej drogi. Załogi obydwu szpitali były w drodze prawie 
godzinę, kiedy otrzymali rozkaz powrotu do Tomaszowa. Szpital nr 3 
miał iść do Posadowa, natomiast Szpital Polowy nr 4, z ks. Gögele, miał 
wrócić do miasta i tam się rozpakować. Zanim dotarło do nich dowództwo 
i kolejne rozkazy, czekali na „polu kartofli” około czterech godzin.

Szpital Polowy nr 4 ulokowano przy głównej ulicy, gdzie po obydwu 
jej stronach były rzędy przeważnie jednopiętrowych, drewnianych domów 
często z przedłużonym pomieszczeniem i dodatkowymi zabudowaniami. 
Tabor został ulokowany na miejscu za miastem, gdzie rozpoczęto rozpa-
kowywanie szpitalnego sprzętu. Ks. Gögele otrzymał kwaterę w pustym 
żydowskim mieszkaniu nad salą rannych. Wąskie, drewniane schody 
prowadziły do małego przedpokoju, dalej były dwa pokoje i kuchnia. 
Z głównego pokoju wiodły drzwi do altany, z której można było oglądać 
życie głównej ulicy miasta.

Szpital zajmował osiem domów drewnianych wzniesionych w „rosyj-
skim stylu”. Na przedłużeniu ganku znajdowała się długa sień. Wszystkie 
przestronne pomieszczenia oraz komory i każdy wolny kąt zajmowali 
ranni. W pomieszczeniu znajdowało się dwudziestu do czterdziestu ran-

 1 Prawdopodobnie chodzi o Lubyczę Królewską.
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nych, głównie lekko rannych, najwięcej było okaleczeń lewego ramienia 
lub lewej ręki.

4 września 1914 r. na drodze w stronę Bełżca zaczął płynąć „ludzki 
strumień” austriackich żołnierzy. Środkiem drogi jeden za drugim je-
chały wozy taborowe, po obu ich stronach fury, a pomiędzy nimi szli 
piechurzy. Z tyłu próbowało przedostać się auto ze sztabem generalnym. 
Prawdopodobnie od poprzedniego dnia w Tomaszowie miało siedzibę 
dowództwo (Etappenkommando). Żołnierze szli tak cały dzień, jedne 
grupy szybciej, inne wolniej, ciągnęły tabory wojskowe, artyleria z cięż-
kim uzbrojeniem, szpital, kawaleria oraz jeńcy wojenni. Szpital zapełnił 
się też rannymi.

Rawa Ruska, wykonanie wyroku za szpiegostwo, karta 
pocztowa z dopiskiem ks. Gögelego: „Zasłużona kara 
zdrajcy”. Źródło: K. Gögele, M. Mader, Hinter den Fronten 

Galiziens…
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Po południu tego dnia do ks. Gögelego przyszedł polski cywil. Kiedy 
jego nalegania nie zostały zrozumiane, pociągnął księdza za ramię na po-
dwórze, wówczas duchowny zrozumiał, o co chodziło. Na stojącym tam 
wozie leżało przynajmniej 12–15 zwłok. Pobłogosławił i odmówił odpo-
wiednie modlitwy. Zmarli zostali pochowani na miejscowym, pobliskim 
cmentarzu w zbiorowym grobie.

W szpitalu oprócz Austriaków pracowali chwilowo także sanitariusze 
rosyjscy oraz dziewczyna z miasta, która, jak zauważał ks. Gögele, fawo-
ryzowała rosyjskich pacjentów. Ranni zarówno rosyjscy, jak i austriaccy 
rozmawiali ze sobą, ubolewali nad swoim losem i bezsensownością wojny, 
jak stwierdził jeden z rosyjskich żołnierzy, „Zobaczcie, co czyni nienawiść 
narodów”.

Podczas dwóch i pół dnia bytności Szpitala Polowego nr 4: 18 mężczyzn 
znalazło wieczny odpoczynek na lokalnym cmentarzu w zbiorowej mogile, 
gdzie kapłan zauważył, że było 2–3 warstwy. Czterech nie było znanych 
z imienia, trzech było bez ubrań. Znane imiona według ich legitymacji 
zostały wpisane do szpitalnej księgi zmarłych. Długą księgę otwierał 
dwudziestosiedmioletni muzułmanin z Sočice w Bośni – Atif Sajlarya. 
Drugim był kalwinista z miejscowości Jamnik na Węgrzech o nazwisku 
Zuzaniak. Trzecim zmarłym był leutant Ernö Henzelmann, wyznania 
rzymskokatolickiego. Dla trzech zmarłych nie udało się ustalić nazwiska. 
O czwartym wiadomo z notatki w jego legitymacji, że „poległ w Gródku 
28 sierpnia 1914”.

W sobotę wieczorem przyszedł rozkaz spakowania szpitala na niedziel-
ny poranek. Z Bełżca tabor skierował się w stronę Narola i Lubaczowa2.

 2 Dalszy ciąg wspomnień ks. Karla Gögelego przetłumaczony został przez Stanisława 
Barana (dzięki któremu wspomnienia księdza trafiły do Polski) i Janusza Mazura. Tekst ukazał 
się w „Lubaczów 2016. Jednodniówka”. Kolejnym interesującym tekstem wspomnianych auto-
rów jest artykuł dotyczący austriackiego 4. pułku „deutschmaistrów” i manewrów w okolicach 
Narola i Rabinówki. Tekst Deutschmeistrzy na Roztoczu ukazał się w „Gazecie Horynieckiej” 
2018, nr 49, s. 29–34.
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Jerzy Hłasko ps. Wej*
Gdańsk

ABY POLAK BYŁ ZAWSZE POLAKIEM,  
A POLSKA ZAWSZE POLSKĄ**

POCZĄTKI DZIAŁANIA – W TYM KRÓTKO O SOBIE

Urodziłem się 2 grudnia 1923 r. w Bydgoszczy (Niemcy podczas oku-
pacji uznali, że w Rzeszy Niemieckiej – co mam na ocalonej kenkarcie 
wyraźnie napisane). Rodzice moi to Paweł i Wanda z domu Kamińska. Do 
wojny ukończyłem trzy klasy gimnazjum (na początku okupacji niemiec-
kiej przerobiłem na „tajnych kompletach” czwartą klasę pod kierunkiem 
profesora Malca, co umożliwiło mi dalszą naukę). Dwa lata, tj. VI oddział 
i I klasę na Bielanach w Warszawie u księży marianów, a do czerwca 
1939 r. – dalsze – w Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie  
Lubelskim.

Wybuch wojny zastał mnie wraz z rodziną w Tomaszowie. Po krótkim 
pobycie w majątku ziemskim u przyjaciół rodziców wróciliśmy do Tomaszowa 
i tutaj od razu rozpocząłem przygotowania „wojenne”. W październiku 
tegoż roku, podczas porządkowania budynku gospodarczego, pod załama-
ną podłogą znalazłem ukryty tam prawdopodobnie przez „czerwonego” 
milicjanta (który zawładnął naszym mieszkaniem, gdy byliśmy w tym 
czasie u znajomych w majątku ziemskim), zachowany w doskonałym 
stanie – wojskowy karabin radomski „Mauzer” z potrójnymi ładownicami 

* Jerzy Hłasko (ur. w 1923 r. w Bydgoszczy, zm. 17 maja 2012 r. w Gdańsku) – syn Pawła 
Hłaski, pierwszego burmistrza Tomaszowa Lubelskiego po okupacji niemieckiej (lipiec–sier-
pień 1944 r.). W czasie II wojny światowej od 1941 r. żołnierz Związku Walki Zbrojnej/Armii 
Krajowej ps. Wej, w 8. pułku piechoty Legionów w tzw. małym sabotażu, później w 9. pułku 
piechoty Legionów – w tzw. Drużynie Wschodniej. Aresztowany w marcu 1945 r., ponad rok 
przebywał w więzieniu na Zamku w Lublinie. Zob. Waldemar Wojciech Bednarski w: „Rewizje 
Historyczne”, nr 6, 8 IV 1994, s. 8.

** Na podstawie materiałów przekazanych na kilka miesięcy przed swoją śmiercią Toma-
szowskiemu Towarzystwu Regionalnemu im. dra Janusza Petera przez Zygmunta Wiśniar-
skiego ps. Anglik, do druku przygotował Janusz Brodowski. Rozdział UB-ezwłasnowolnienie 
był drukowany w „Gdańskim Przekazie” nr 4 z 1992 r. i w „Rewizjach Historycznych”, nr 6, 
8 IV 1994, s. 8.
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tejże marki i tego samego kalibru sztucer myśliwski oraz bagnet piechoty 
polskiej. Było to bezcenne odkrycie. Wspólnie z moim ojcem wszystko to 
dokładnie zakonserwowaliśmy i ponownie schowaliśmy, ale oczywiście 
w innym miejscu, gdyż bałem się, aby ten komunista nie zechciał którejś 
nocy zabrać tych skarbów. Był tam jeszcze francuski rewolwer bębenko-
wy, ale starego typu i bez amunicji, dlatego w ówczesnych warunkach 
nieprzydatny.

Od września 1941 r. do 31 sierpnia 1943 r. zaliczyłem trzyletnie prywatne 
liceum budowlane im. inż. Łukasiewicza w Lublinie. Tam też 10 listopada 
tego roku zostałem zaprzysiężony do szkolnego oddziału Związku Walki 
Zbrojnej. Dowódcą był starszy kolega szkolny Jan Onoszko ps. Jacyna. 
Oddział nasz wchodził w skład 8. p.p. Legionów, którego dowódcą był 
Wojciech Rokicki ps. Ganasz, Nerwa. Ja za swój pseudonim przyjąłem 
pierwsze litery imion mojej mamy i siostry oraz swoje: Wanda-Ewa-Jerzy, 
czyli „Wej”. Do tej szkoły budowlanej uczęszczałem z konieczności, po-
nieważ była to jedyna możliwość w ówczesnym czasie pobierania nauki 
w warunkach okupacji. Czynne były jeszcze szkoły tak zwane handlowe, 
ale ja do tego zawodu nie miałem absolutnie żadnego powołania ani ocho-
ty. Wysłanie mnie do tej szkoły wynikało z nadopiekuńczej troski mojej 
kochanej mamy, która jako była „peowiaczka” doskonale orientowała się, 
że wcześniej czy później nastąpi rozwój konspiracji, która wchłonie całą 
polską młodzież i mnie również. Chciała mnie w ten sposób ocalić dla 
siebie, co oczywiście jej się nie udało, bo nie mogło się udać.

W dniu przyjmowania mnie do tej szkoły miał miejsce dziwny i nic 
nieznaczący na pozór przypadek, który jednak jakoś wpłynął na moje 
dalsze losy. Otóż moja mama, dbając o moje bezpieczeństwo, zwróciła 
się do jednego z moich przyszłych kolegów (na oko trochę starszego 
i dość poważnie wyglądającego), aby zaopiekował się mną w szkole. Był 
to Andrzej Tęcza, mój serdeczny do dzisiaj przyjaciel, ale ten Andrzej już 
wtedy należał do konspiracji, o czym moja mama nie mogła wiedzieć.

Jak już napisałem wcześniej, 10 listopada 1941 r. zostałem zaprzysiężony 
w organizacji ZWZ. Przysięgę odbierali: Jan Onoszko „Jacyna”, Konstanty 
Olechowicz „Kos” i Stefan Romanowski, obecnie Różycki. Wszyscy mieszkają 
we Wrocławiu. Razem ze mną przysięgę składał Adam Krajewski (również 
z Tomaszowa). Jednak ani pseudonimu, ani dalszych jego losów nie znam. 
Tam, w Lublinie, był często moim partnerem w nocnych wypadach w ra-
mach „małego sabotażu”. Tak na marginesie mojego pseudonimu – nigdy 
nie przypuszczałem, że gdzieś w życiu mógłbym się na niego natknąć. 
A jednak tutaj na Wybrzeżu spotkałem wśród kombatantów z AK kolegę 
o nazwisku Wej. Mówimy do siebie per „kuzynie”.

Działalność moja i Adama polegała na nocnym malowaniu na murach 
i płotach różnych napisów o patriotycznej treści. Akcje te przeprowadzali-
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śmy nocami, ponieważ dozorcy domów często byli na usługach okupanta. 
W związku z tym na resztę nocy trzeba było szukać bezpiecznych kryjó-
wek. Ja często korzystałem ze stryszku budynku gospodarczego klasztoru 
sióstr Wizytek. Wchodziłem tam, oczywiście bez ich wiedzy, po drzewie 
i wysokim płocie, gdzie przebywałem do rana, czyli do końca godziny 
policyjnej. Nawet kiedyś wymalowaliśmy symbole Polski walczącej (ko-
twica i P) po obu stronach wejścia do niemieckiego szpitala polowego przy 
ulicy Narutowicza. Wartownik był nałogowym palaczem i często chował 
się za boczną bramę za narożem budynku, gdzie z lubością oddawał się 
swojemu nałogowi. Gdy tylko ujrzeliśmy błysk zapalonej zapałki, prze-
biegaliśmy przez jezdnię, aby wymalować dwa nasze piękne symbole. 
Na drugi dzień zobaczyliśmy odbity tynk z naszymi znakami. Wtedy ta 
nasza działalność wydawała się nam mało znacząca, nieważna i niegroźna. 
Właściwego przekonania o randze tego tzw. małego sabotażu nabrałem 
dopiero po wojnie. Ponadto stosunkowo niedawno dowiedziałem się właśnie 
od tegoż Jędrka Tęczy, że nie była to tak zupełnie bezpieczna działalność 
i dlatego on i jeszcze kilku uzbrojonych chłopców czuwało nad naszym 
bezpieczeństwem. Pewnie zadziałała tutaj obietnica dana mojej mamie 
na początku roku szkolnego, że będzie się mną opiekował. Jędrek słowa 
dotrzymał. Oczywiście nie mam o to absolutnie żadnej pretensji do mojej 
kochanej mamy, ale wtedy, nie kojarząc tych faktów, miałem żal do mego 
dowództwa o to, że nie wyznaczali mnie do bardziej bojowych czynów.

Moja szkoła funkcjonowała normalnie do końca sierpnia 1943 r., ale 
w styczniu niemiecki kurator przysłał powiadomienie, że okres szkolenia 
należy skrócić z trzech do dwu lat. Nasz rocznik uzyskał zgodę, aby do 
końca sierpnia zaliczyć drugą i trzecią klasę i przez to mam zaliczone 
trzyletnie liceum budowlane. Adaś zaś musiał powtórzyć drugą klasę. Po 
zdaniu egzaminów końcowych zebrano nasz oddział na strychu naszej 
szkoły, gdzie jakiś zupełnie nieznany przedstawiciel wyższego dowództwa 
AK, po odebraniu od nas kartek z naszymi przyszłymi adresami, oficjalnie 
zabronił nam nawiązywania osobistych kontaktów z działającymi tam 
oddziałami AK, gdyż będziemy służbowo tam przeniesieni. Mając więc 
oficjalnie i służbowo zamkniętą drogę do dalszego działania, musiałem 
narażać się na docinki i kpiny o braku odwagi lub „piecuchostwie”. Znając 
zaś moją osobowość i poprzednią działalność, nie bardzo kryto się przede 
mną z informacjami o konspiracyjnych organizacjach, przebiegu lokalnych 
działań i zbrojnych akcjach.

Mieszkałem wówczas i pracowałem w cukrowni „Wożuczyn”. Nie 
należąc do żadnej tajnej organizacji, nie brałem udziału w walkach 
z UPA (Sahryń i inne pomniejsze akcje), co do których byłem doskonale 
zorientowany. Zdenerwowanie moje narastało tym przeciągającym się 
milczeniem dowództwa AK na mój temat. Dlatego pod jakimś pozorem 
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postarałem się o przepustkę od dyrekcji cukrowni do Lublina (w cukrow-
ni „Wożuczyn” pracowałem jako technik budowlany nad jej rozbudową 
i dlatego mogłem wyjechać w delegację aż do Lublina). W Lublinie zaraz 
po przyjeździe spotkałem Jędrka Tęczę, który poinformował mnie, że 
nastąpiła wpadka i zginął ten delegat komendy AK, ale na szczęście bez 
naszych adresów. Dodał również, że jeżeli mam możliwości sam sobie 
załatwić powrót w szeregi AK, to spokojnie mogę działać w tym kierunku. 
Oczywiście powiedziałem mu na pożegnanie, że nie będę miał żadnych 
z tym trudności ani kłopotów, gdyż tylko ten cholerny rozkaz, tam, na 
strychu szkoły, uniemożliwiał mi działanie. Zaraz po powrocie ujawniłem 
chęć włączenia się oficjalnie w działania w szeregach AK. Nie odbyło się 
oczywiście bez powtórnej przysięgi, bo nie miałem żadnego potwierdzenia 
o mojej poprzedniej przynależności. Przysięgę składałem przed dowódcą 
plutonu, z I kompanii, sierż. Antonim Knichałem ps. Teczka. Razem ze 
mną przysięgę składał również Jurek Hildebrand Wilski ps. Sart. W ten 
sposób trafiłem w szeregi ODB (Oddziały Dywersji Bojowej pod dowódz-
twem „Wiktora” – Zenona Jachymka), do drużyny zwanej Wschodnią, 
którą dowodził kadet Janusz Michocki ps. Gil lub na zmianę Eugeniusz 
Wiśniewski ps. Burza. Moim militarnym wianem był opisany wyżej ka-
rabin, sztucer, ładownice i bagnet.

Od ojca dostałem jego pistolet z I wojny światowej, przechowywany 
nielegalnie przez cały okres II Rzeczypospolitej, marki „Mauzer” kalibru 
9 mm (takie pistolety posiadali tylko niemieccy artylerzyści w czasie I woj-
ny światowej). Broń nasza (poza tym pistoletem) przechowywana była 
w zbiorczym magazynie u Kazika Guzowskiego ps. Ścibor i pobierana 
przed każdą akcją. Jedną z pierwszych, w jakiej brałem udział (co prawda 
nie byłą ona bojowa), było przeprowadzenie sowieckich partyzantów do 
Puszczy Solskiej.

Podczas pracy w cukrowni, po tak zwanej kampanii, dozorowałem 
przewóz cukru do stacji kolejowej w Bełżcu lub w Zamościu (u nas była 
tylko lokalna wąskotorówka). Dyrektor cukrowni (rodowity Niemiec, ale 
niepopierający hitleryzmu, ożeniony z Polką z Wileńszczyzny) załatwił 
u władz okupacyjnych przydział kolumny samochodowej z Wehrmachtu. 
Kierowcami tej kolumny byli jeńcy sowieccy, a nadzorował ich jedynie 
feldfebel Albert. Po pewnym czasie poznałem wśród tych ruskich kierow-
ców Gruzina Koniewa, który wystąpił do mnie z propozycją, aby ułatwić 
jemu i paru kolegom ucieczkę do pobliskich lasów, gdzie, jak słyszał, są 
ruskie oddziały partyzanckie. Po upewnieniu się, że nie jest to prowokacja, 
sprawę zreferowałem dowódcy „Wiktorowi”, który z kolei zlecił wykona-
nie zadania „Drużynie Wschodniej”. Zadanie to pomyślnie wykonaliśmy, 
odprowadzając ich do oddziału por. Ponikarowa. Wśród tej grupy jeńców 
był jeden Polak z Podola (siłą wcielony do wojska sowieckiego i jako 
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Sowiet przebywał w niewoli niemieckiej). Nazywał się Zbyszek. Poprosił, 
aby skierować go do polskiej partyzantki. O jego dalszych losach nic nie 
wiem. Przed dotarciem do sowieckich partyzantów udałem się rowerem do 
Tomaszowa, aby dowiedzieć się czegoś o reakcji Niemców na tę ucieczkę. 
Miałem szczęście, gdyż zaraz spotkałem tego Alberta, ich opiekuna, który 
mi powiedział, że żadnych represji ani poszukiwań nie wszczęto. Okupanci 
niemieccy dobrze wiedzieli o tym, że w pobliskich lasach znajdują się 
silne oddziały sowieckiej partyzantki, dokąd udali się uciekinierzy, a tam 
ich szukać nie będą. Dzień spędziliśmy w leśniczówce, gdzie musiałem 
dodatkowo zdać egzamin z wiedzy kulinarnej, przygotowując obiad dla 24 
wygłodzonych żołnierzy. Aby było co gotować, zakupiliśmy w najbliższej 
wsi 12 dorosłych kur, bo akurat kurczaków nie było. Posadziłem tych ru-
skich jeńców do skubania kur, pouczając ich, aby niczego oprócz piór nie 
wyrzucali. Nie było odpowiedniego naczynia, aby taką ilość kur ugotować, 
ale znalazłem parnik, w którym kiedyś gotowano ziemniaki dla świń. Po 
solidnym wyszorowaniu parnik okazał się wprost idealnym naczyniem do 
moich celów. Gdy chłopcy zjedli po menażce rosołu i po połówce kury, to 
zgodnie stwierdzili, że takich pyszności nie jedli nawet w domu.

AKCJE BOJOWE

Następną i zarazem ostatnią za okupacji niemieckiej większą akcją 
zbrojną, w której i ja brałem udział, była całodzienna bitwa z licznymi 
oddziałami UPA pod wsią Rzeczyca. Był to też mój jedyny udział w tak 
poważnej bitwie, nie licząc późniejszych starć z grupami NKWD i UB. 
Dlatego bitwa ta utkwiła mi najbardziej w pamięci i dlatego opiszę ją nieco 
obszerniej. W piękny, słoneczny, chylący się już ku końcowi ostatni dzień 
maja 1944 r., po otrzymaniu ustnego rozkazu, udałem się pieszo w kie-
runku wsi Pawłówka, nieco na północny wschód od Tomaszowa, około 
20 km. Terenem naszej koncentracji nie była sama wieś, lecz jej kolonia 
zwana Złodziejówką. Odprowadzała mnie siostra mojego kolegi Zbyszka 
Kołaczkowskiego ps. Kruk z „Konnego Zwiadu”, jaki istniał w I Rejonie, 
wykorzystywany do szybkiej konnej łączności z poszczególnymi oddzia-
łami na tym rozległym, bezleśnym terenie. Ze Zbyszkiem i jego siostrami 
i moją siostrą spędzaliśmy przed wojną prawie każde letnie wakacje. Krysię 
Kołaczkowską widziałem wtedy ostatni raz, ponieważ wkrótce wyjechała 
do Warszawy i tam zginęła w czasie powstania. Po drodze spotkaliśmy 
naszą drużynową furmankę, wiozącą nasze bojowe wyposażenie. Na 
furmance siedziało już kilku kolegów, z którymi zabrałem się w dalszą 
drogę. Miejscem naszego spotkania było gospodarstwo pp. Ćwikłów, gdzie 
następowało już właściwe przygotowanie się do akcji.
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Poza uzbrojeniem warunkiem dopuszczenia do akcji było odpowiednie 
dodatkowe wyposażenie w łopatkę (saperkę) i hełm (możliwie polski). 
Łopatkę miałem od 1939 r., ale bez pokrowca, lecz mama uszyła mi po-
krowiec z brezentu. Gorzej było z hełmem. Niemiecki można było nawet 
kupić, ale naszą ambicją było mieć hełm polski. Nie miałem. Ale musia-
łem go gdzieś zdobyć. W tym celu udałem się na wojskowy cmentarz 
w Tomaszowie i tam przy grobie jakiegoś polskiego żołnierza z 1939 r., 
po zmówieniu modlitwy za jego spokój i przeproszeniu go za pozbawie-
nie bojowego symbolu, traktując to jako chwilową pożyczkę, wziąłem ten 
jego hełm, wierząc szczerze, że go potem oddam i położę na jego grobie. 
W domu dokładnie wyczyściłem jego wnętrze ze zbutwiałej zupełnie 
skórzanej wyściółki. Z indiańskiego proporczyka ze skóry karibu, który  
miałem w domu, wykonałem nową wewnętrzna wkładkę ściąganą na 
tasiemkę, a mama zrobiła z płótna wygodną wkładkę przeciwuciskową 
dookoła głowy wypełnioną watą. Po przeróbkach hełm był wygodny jak 
miękka czapka. Do kompletu tego ubioru należały kupione od Niemca 
bardzo wygodne buty z cholewami, brezentowe spodnie i takaż kurtka, 
niemiecka lornetka „blaupunkt”, polski karabinek, bagnet i otrzymany od 
ojca pistolet „Mauzer”, kalibru 9 mm. Przekazanych do drużyny ładownic 
już nie otrzymałem, dlatego naboje chowałem do chlebaka, gdzie również 
był jeden granat typu „cytrynka”. Tuż przed akcją zaglądam do chlebaka 
i... nogi się pode mną ugięły: główka granatu odkręcona, a jej sznurek 
zaplątany między nabojami. Wystarczyłoby jedno silniejsze szarpnięcie 
przy sięganiu po naboje i już bym tego nie opisywał.

Gdy przybyliśmy na miejsce, było już ciemno. Skoro świt mieliśmy 
wyruszyć na następne miejsce koncentracji, do lasu Bukowiec, aby potem 
szybkim marszem zająć pozycje wyjściowe. Tej nocy mieliśmy jeszcze jedną 
dodatkową „atrakcję”. W miarę cicho jakiś samolot (potem dowiedzieliśmy 
się, że był to ruski kukuruźnik) zrzucił długo świecące rakiety – choinki 
zwane „flarami”, a po nich małe bomby podobne do dużych granatów. 
Widziałem później taki niewypał o długości około 25 cm i średnicy 10 cm, 
podobny do beczułki z otwierającymi się skrzydłami, które powinny wy-
zwolić zapalnik. Na szczęście nikomu nie zrobiły one krzywdy, a jedynie 
spłoszyły romansujących wojaków. Nie mogliśmy nigdy ustalić, co było 
celem tego nalotu.

Wracając do stanu mego uzbrojenia, muszę wspomnieć, że dostałem 
od dowódcy naszej drużyny Janusza Michockiego „Kadeta” pięć naboi 
w łódce, które miały być zapalające, aby w sytuacji poważnych trudno-
ści w zdobyciu wsi wykorzystać je do zapalenia wiejskich chałup. Ufny 
w ich wartość zapalającą, schowałem je do lewej kieszeni bluzy, aby nie 
pomieszały się z innymi nabojami w chlebaku.
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O świcie dotarliśmy do lasu Bukowiec, gdzie było już bardzo dużo 
żołnierzy z innych oddziałów. Następnie ruszyliśmy do właściwego celu 
naszego marszu. Po drodze minęliśmy wieś Podlodów, po lewej stronie 
płonęła wieś Żerniki i słychać było strzelaninę. Wreszcie przed nami uka-
zała się wieś Rzeczyca. Pierwsza próba zbliżenia się do wsi nie powiodła 
się, ponieważ otrzymaliśmy tak silny ogień z broni maszynowej, że przy-
ciśnięto nas do ziemi. Po raz pierwszy zetknąłem się wtedy z pękającymi 
pociskami karabinowymi. Po lewej mojej stronie biegł Jurek Wilski „Sart” 
z pistoletem w ręku i w pewnym momencie usłyszałem suche trzaski 
podobne do strzałów z pistoletu (może trochę cichsze). Wołam do Jurka, 
po co z tak dużej odległości strzela z pistoletu, a on temu gwałtownie za-
przecza i w tym momencie zobaczyłem jak z trzaskiem rozlatują się źdźbła 
zboża i ostów. To eksplodowały bardzo czułe pociski ekrazytowe (ruska 
produkcja). Efekty i straszne skutki ich działania odczuł na sobie Kamil 
Sokołowski, ciężko ranny podczas tej walki. O dranie! To taką amunicją 
do nas strzelają? To jeszcze gorsze niż kule „dum-dum” z tamtej wojny. 
Takich pocisków używają jedynie myśliwi, polując na grubego zwierza. 
Według konwencji haskiej nie wolno było używać takich pocisków w woj-
sku i na wojnie. Jednak skokami posuwaliśmy się dalej. W prawo przede 
mną był Staszek Minor „Zemsta” i Kazik Guzowski „Ścibor” z erkaemem. 
Ja, będąc jego amunicyjnym, byłem nieco z boku. Niedaleko, po lewej 
stronie, w odległości paru kroków biegł jeden z najmłodszych naszych 
żołnierzy, Zygmuś Guzowski „Wilga”, brat Kazika. W pewnej chwili zo-
baczyłem, że Zygmuś z jękiem upadł. Zawołałem do Kazika, że Zygmunt 
pewnie ranny. Podbiegł do niego Kazik i pamiętam jeszcze do dzisiaj, bo 
brzmią mi w uszach ostatnie słowa Zygmusia, który na pytanie Kazika: 
„Zygmunt, co tobie?” – odparł: „Kazik, powiedz mamie, że ja żyję”. Po 
tych słowach Zygmunt jeszcze drgnął i uspokoił się. Zobaczyliśmy tyl-
ko, że kula przeszyła mu pierś i wyszła z tyłu, rozrywając wnętrzności. 
Kazik zabrał jego pistolet maszynowy „finkę” z magazynkiem na 50 naboi 
9 mm i pobiegł do przodu, pewnie po to, aby pomścić śmierć brata. A ja? 
W tym momencie zostałem jakby sparaliżowany strachem. Strachem, któ-
ry zupełnie mnie unieruchomił. Zacząłem odmawiać wszystkie znane mi 
modlitwy. Dodatkowo powiększył ten stan wybuchający w pobliżu jakiś 
pocisk ekrazytowy. Zacząłem do siebie mówić: „Po co ja tu jestem, nikt 
mi nie kazał, mogłem w tym czasie spokojnie siedzieć w domu” itd. Ale 
po chwili zacząłem mobilizować się i uspakajać, a gdy usłyszałem wołanie 
kolegów o amunicję, ogarnęła mnie wręcz furia i jakaś ogromna nienawiść 
do tych tam, daleko we wsi, fanatycznych Ukraińców. Gdy przedtem 
z odrazą słuchałem, gdzie i jak należy wbić bagnet w przeciwnika (nigdy 
wcześniej nie zarżnąłem nawet kury), tak teraz chyba bym ich nawet gryzł 
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zębami, gdybym któregoś dopadł, a bagnet na pewno wykorzystałbym 
prawidłowo. Przed wojną polowałem jedynie z wiatrówką na ptaki, jako 
pokarm dla chorego kota.

Gdy zmuszeni silnym ogniem broni maszynowej do odwrotu przebie-
gliśmy wzdłuż łanu zboża, po drugiej stronie zobaczyliśmy kilka ludzkich 
sylwetek, biegnących równolegle z nami. Przez moment myśleliśmy, że to 
ktoś z naszych, ale po usłyszeniu ukraińskiej mowy zorientowaliśmy się, 
z kim mamy do czynienia. Piotruś Woźnicki „Czarny Orzeł”, nie celując, 
z biodra puścił w nich długa serię ze swojego rkm-u. Pewnie ich skosił, 
bo więcej ich nie widzieliśmy. Gdy znaleźliśmy się na polu, doceniłem 
w pełni przydatność łopatki-saperki. Jak tego dokonałem – nie wiem do 
dzisiaj, ale prawie błyskawicznie wykopałem odpowiednie stanowisko. 
Z przodu położyłem garść zboża, aby nie pobrudzić karabinu, i oddałem 
kilka strzałów, celując do odległej wsi i biegających tam sylwetek.

Gdy usłyszałem, że nasz atak został zatrzymany, a wieś nadal stoi 
nietknięta, postanowiłem zrobić użytek z tej specjalnej amunicji, którą 
otrzymałem od Janusza. Przez lornetkę dokładnie obejrzałem zabudowania 
we wsi i zdecydowałem się celować do takiej „ogaconej” chałupiny, gdyż 
wydedukowałem, że jeżeli strzelę wzdłuż tej zagaty, to cała ściana powinna 
stanąć w ogniu. Załadowałem całą piątkę nabojów do swojego karabinu 
i ustawiłem celownik na tysiąc metrów (bo na tyle oceniłem odległość do 
wsi) i dwukrotnie strzeliłem w tę zagatę. I nic, żadnego ognia! Nie do wia-
ry! Przecież nie mogłem chybić! Teraz strzeliłem w strzechę. Również nic! 
Ostatnie dwa naboje wystrzeliłem w stóg (bróg). Bez efektu! Uznałem więc, 
że chyba źle ustawiłem celownik, błędnie określiwszy odległość. Niestety, 
nie zostałem nawet podpalaczem. Dopiero znacznie później dowiedziałem 
się, że te pociski nie były zapalające, ale przeciwpancerne.

Zbliżało się południe. Z odległej teraz wsi Rzeczyca usłyszałem żałosne 
ryczenie krów. Choć jestem wychowany w mieście, ale często wyjeżdżałem 
na wieś do przyjaciół. Interesowałem się żywo sprawami wiejskimi (go-
spodarskimi), potrafiłem więc odróżnić znaczenie porykiwań. To, co wtedy 
usłyszałem, oznaczało, według mego rozeznania, gwałtowne przerwanie 
spokojnego przeżuwania i wyganianie bydła z obór. Mogło to jedynie ozna-
czać, że Ukraińcy pośpiesznie ewakuują swoje obejścia. W tym momencie 
nadjechał konno nasz dowódca „Wiktor” z ruskim pistoletem maszynowym 
w ręku. Był bardzo zdenerwowany. Sanitariuszka akurat opatrywała ran-
nego kolegę „Rosomaka”, a ja pozwoliłem sobie powiedzieć „Wiktorowi” 
o swoich spostrzeżeniach, ale on w ostrych słowach przywołał mnie do 
porządku, lekceważąc moje zdanie o ewentualnej ewakuacji Ukraińców ze 
wsi. Wiele lat potem, już jako koledzy kombatanci, opowiedziałem mu, jak 
to spotkałem na Wybrzeżu przesiedlonych z Rzeczycy Ukraińców (w ra-
mach akcji „Wisła”), którzy potwierdzili moje domysły co do ewakuacji 
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wsi. Oczywiście nie przyznawałem się do udziału w tamtych walkach, 
z obawy, aby nie dokończyli swojego dzieła teraz na mnie. Gdy zaczęli-
śmy rozmawiać na temat przebiegu walki, w pełni potwierdzili ówczesne 
moje domysły i wręcz orzekli: „Durne Lachy, my wieś już opuszczaliśmy, 
zostały tylko dwa karabiny maszynowe dla osłaniania odwrotu, ale Lachy 
nie wykorzystały tego i myśmy powrócili do wsi”. „Wiktor”, pamiętając 
tamtą scenę spod Rzeczycy, gdy powiedziałem mu o ryczących krowach, 
nie mógł się nadziwić, że ja, miejski chłopak, tak dobrze orientowałem się 
w wiejskich odgłosach.

Ta scena spod Rzeczycy odbywała się poza zasięgiem wzroku nieprzy-
jaciela, tak że mogliśmy względnie bezpiecznie rozmawiać. Minęła nas 
wtedy furmanka z rannym żołnierzem. Był to drugi nasz „junior”, przyjaciel 
przed chwilą zabitego Zygmunta Guzowskiego, Kamil Sokołowski „Konar”, 
ofiara tych okropnych pocisków ekrazytowych. Z późniejszych opowiadań 
Kamila dowiedziałem się, że gdy w ferworze walki wysforował się przed 
szereg, czyli biegł sam, ujrzał przed sobą trzech uzbrojonych osobników, 
którzy machali do niego, dając znaki, żeby nie strzelał, a podszedł do nich. 
Nie wiadomo, czy uznali go za swego (Ukraińca), czy też celowo chcieli 
go zmylić, usypiając jego czujność. Jednak gdy Kamil usłyszał, że rozma-
wiają pomiędzy sobą po ukraińsku, strzelił do tego pośrodku, powalając 
go. Pozostali dwaj zaczęli okrążać Kamila, strzelając niecelnie w jego kie-
runku. Kamil zdążył jeszcze kilka razy wystrzelić, zanim ujrzał, jak jeden 
z nich już z niewielkiej odległości mierzy do niego i trafia go w prawe 
ramię, gruchocąc kość. Gdy Kamil leżał półprzytomny, podbiegł ten drugi 
i kopiąc oraz pomagając sobie bagnetem, przewrócili go na plecy, zerwali 
mu hełm z głowy, zabrali karabin. Myśląc pewnie, że Kamil nie żyje, od-
dalili się. Kamilowi wydawało się, że już odeszli daleko, zaczął czołgać się 
w naszą stronę. Wówczas Ukraińcy zauważyli ten ruch i zaczęli strzelać. 
Kamil chwilę poczekał, a gdy ujrzał błysk z lufy, gwałtownie rzucił się 
w bok, udając trafionego i zabitego. Usłyszał jeszcze: „Teper zdech”. Poleżał 
chwilę nieruchomo i dopiero gdy Ukraińcy znikli mu z oczu, rozpoczął 
dalsze czołganie, pomimo to, że jedna ręka zwisała bezwładnie. Jednak 
gdy krwi ubywało coraz więcej, zaczął tracić przytomność. Przy resztkach 
uciekającej świadomości, a raczej siłą woli, wydobył swoje dokumenty, 
zakopując je w ziemi. Potem jeszcze przetoczył się kilka bruzd dalej, aby 
nie być zbyt blisko tych zakopanych dokumentów i ułożył się równo, aby 
koledzy, gdy go znajdą, nie mieli kłopotów z włożeniem go do trumny. 
Leżąc tak samotnie, patrzył w niebo, oczekując na śmierć. Jednak śmierć 
nie przychodziła, za to nadszedł Piotruś Woźnicki, wziął Kamila na plecy 
i wycofał się do swoich. Podczas tego odwrotu jeszcze jedna kula ekra-
zytowa trafiła Kamila (w łopatkę). Gdy dotarli do nas, „Wiktor” kazał 
jednej z sanitariuszek (prawdopodobnie była to Kazia Marszalec) zawieźć 
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Kamila do tomaszowskiego szpitala. Oczywiście najpierw zawieziono go 
na Pawłówkę do Babci (Jabłońskiej) na opatrunek. Babcia stwierdziła, że 
Kamil nie przeżyje tej podróży i kazała go położyć wśród umarlaków. Krysia 
jednak postawiła się dzielnie, mówiąc Babci, że ma rozkaz od „Wiktora”, 
aby zawieźć go do Tomaszowa. Podobno, jak twierdzą niektórzy, Krysia 
nawet wyciągnęła pistolet, grożąc Babci i mówiąc, aby nie sprzeciwiała się 
rozkazom „Wiktora”. W tomaszowskim szpitalu dr Peter jakoś posklejał 
Kamila i chłopak po siedmiu miesiącach wyszedł jako tako sprawny. Gdy 
Kamil kurował się w szpitalu, historia toczyła się dalej. Niemcy wycofali 
się za Wisłę, a na ich miejsce przyszli Sowieci. Zaraz po wyjściu z tego 
szpitala Kamilek pobił się z kimś, kto nie zgadzał się z jego wersją jakiejś 
akcji. Potem zrobił jeszcze jakąś hecę w Krakowie i w Lublinie, tak że musiał 
się ukrywać przed komunistycznymi władzami. Jednak po tylu tarapatach 
ukończył studia medyczne i był wziętym lekarzem. Kazia Marszalec, która 
uratowała mu życie, podobno jest we Francji.

Dzisiaj, po tylu latach, nie mogę powiedzieć z całą pewnością, czy mam 
na sumieniu ludzkie życie, chociaż celując do tych odległych ludzkich 
sylwetek, wkładałem całą swoją umiejętność strzelecką, aby nie zmarno-
wać ani jednego naboju tak trudno zdobywanego. Z akcji tej wracaliśmy 
w ponurych nastrojach. Bolesne straty, o których dowiedzieliśmy się od 
kolegów z innych oddziałów, oraz niepowodzenie całego przedsięwzięcia 
przywoływały niewesołe myśli i nastroje. W płonącej wsi Łubcze niektórzy 
koledzy złapali kilka kur i wojskowymi saperkami-łopatkami poucinali im 
łby, dlatego oprócz gniewu, rozpaczy i goryczy unosiły się nad oddziałem 
również kurze pióra. Potem spotkaliśmy nasze sanitariuszki, które przy-
wiozły nam posiłek i dużo kompotu. Amatorzy miodu raczyli się plastrami 
prosto z ula, nie zważając na czerwie w niektórych woskowych komórkach.

MAŁA LEKCJA ROZWAGI

Gdy mój nieoceniony i kochany ojciec przysposabiał mnie do należytego 
używania broni w stanie zagrożenia, a nieraz nawet w pozornie beznadziej-
nych sytuacjach, przekazał mi następującą zasadę: „Myśl dogłębnie nad 
wydobyciem broni, ale nie zastanawiaj się ani sekundy nad pociągnięciem 
za spust!”. Otóż przytrafił mi się przypadek, który w pełni potwierdził 
zasadność tego twierdzenia. Było to gdzieś w połowie 1944 r., już po bitwie 
pod Rzeczycą, pod koniec okupacji niemieckiej na naszej ziemi tomaszow-
skiej. Znalazłem się na Pawłówce, skąd miałem udać się do Tomaszowa. 
Korzystając z zażyłej znajomości właścicieli majątku w Pawłówce z mo-
imi rodzicami, poprosiłem pana Redycha, który akurat wybierał się do 
Tomaszowa, o podwiezienie mnie tam. Posadzono mnie na koźle powozu, 
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obok stangreta, i podano mi do trzymania doniczkę z jakimś kwiatkiem. 
Pomimo to że było lato, nogi przykryłem cienkim kocem. Pod tym kocem, 
za cholewą buta, miałem wsunięty pistolet „Mauzer”, z nabojem w lufie. 
Obok powozu stali Gucio (Łobaczewski) i Marian (Wiśniarski), również 
uzbrojeni w broń krótką. Gucio miał za pasem nagana, a Marian visa. 
Gospodarze o naszym uzbrojeniu nie mieli najmniejszego pojęcia. Gdy 
już mieliśmy odjeżdżać, rozległ się turkot i nadjechała bryczka z trójką 
pasażerów. A byli to Niemcy. Jeden z nich był dorfführerem, czyli niemiec-
kim sołtysem w nasiedlonej wsi i esesmanem, była też jego towarzyszka 
i powożący tą bryczką szeregowy esesman. Z rogu bryczki wystawały lufy 
pistoletu maszynowego „Schmeisser” i karabinu. Dorfführer miał ponadto za 
pasem, w kaburze, wojskowy pistolet (chyba „Parabellum”). Zatrzymali się 
równolegle do naszego powozu i rozpoczęli rozmowę z panem Redychem, 
gdyż znali się z kontaktów rolniczo-handlowych.

Oczywiście odstawiłem tę cholerną doniczkę na błotnik powozu, a rękę 
schowałem pod koc, jednocześnie odwodząc kurek mojego pistoletu, który 
już trzymałem za kolbę. Podobnie uczynili koledzy. Niemiec, prowadząc 
rozmowę, cały czas nas bacznie obserwował. Odległość, jaka nas dzieliła, 
nie była większa niż 10 metrów. My również obserwowaliśmy wszelkie 
poczynania Niemca. Był on chyba na tyle inteligentny, aby ocenić swoją 
sytuację jako raczej niekorzystną dla niego. Trzech młodych mężczyzn, 
z tego jeden stojący za powozem, i wszyscy mają ręce w kieszeniach bądź 
w pozycji czujnej, gotowe do natychmiastowego działania. Przewaga była 
na razie wyraźnie po naszej stronie. Ten Szwab musiał również zdawać 
sobie sprawę, że w przypadku dojścia do walki, musi zginąć wraz ze 
swoją świtą. Oczywiście stary dziedzic nie zdawał sobie sprawy z po-
wagi sytuacji i z całym spokojem prowadził rozmowę. Esesmanowi nie 
pozostało nic innego jak zakończyć rozmowę i odjechać. Tak też uczynił, 
życząc dziedzicowi „szerokiej drogi”. Jeszcze odczekaliśmy w napięciu 
chwilę, czy aby Niemiec nie zawróci z bronią gotową do strzału. Nie 
wrócił. Jak z tego widać, w cytowanej wyżej maksymie jest wiele racji: 
„Głęboko rozważaj konieczność wydobycia broni, ale gdy już ją wyjmiesz,  
natychmiast strzelaj”.

KONIEC OKUPACJI NIEMIECKIEJ – I CO DALEJ?

Niezbyt długa moja obecność w szeregach „Drużyny Wschodniej” 
w pełni usprawiedliwia moją skromną znajomość jej poprzednich losów, 
bogatych w wydarzenia, często tragicznych, ale nieraz i humorystycznych. 
Jednak nie historia tej drużyny jest zasadniczą treścią mych wspomnień. 
Chciałem opisać na tle ogólnej sytuacji kilka epizodów i fragmentów, 
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które zapamiętałem z tamtego okresu. Po tragicznej w skutkach wielkiej 
obławie niemieckiej, zwanej „Sturmwind II”, już 20 lipca 1944 r. ofensywa 
sowieckich armii wymiotła Niemców aż za Wisłę. W tej sytuacji dowódz-
two Inspektoratu Zamość zarządziło koncentrację niektórych oddziałów, 
zgodnie z planem opracowanym w Londynie, zwanym „Burza”. Oddziały 
te zebrały się w lasach biłgorajskich. Z tego, co wiem, z obwodu toma-
szowskiego tylko Rejon VI (tomaszowski) był w pełni zmobilizowany, 
a z naszego Rejonu wydelegowano jedną kompanię por. „Renety”. Obwody 
zamojski i biłgorajski były również skromnie reprezentowane, a obwód 
hrubieszowski chyba nie przysłał żadnego oddziału. Kwaterowaliśmy 
w Wólce Wieprzeckiej, takiej śródleśnej wiosce. Przebywaliśmy tam przez 
kilka dni, ćwicząc musztrę i krok defiladowy, ponieważ mieliśmy wziąć 
udział w defiladzie zwycięstwa w Zamościu. Z tego też powodu komple-
towaliśmy nasze skromne umundurowanie. Podobno była nawet czynna 
poczta polowa. Pewnego dnia, stojąc na warcie, zatrzymałem nadjeżdża-
jący motocykl z przyczepą, w którym siedzieli: kapitan z armii Berlinga 
(Duda) i jakaś kobieta w stopniu porucznika. Chcieli koniecznie dostać się 
do naszego dowództwa. Gdy po formalnościach przepuściliśmy ich, udali 
się prosto do naszego sztabu. Po pewnym czasie nasz dowódca „Wiktor” 
zarządził zbiórkę całej kompanii i wymaszerowaliśmy ze wsi. Początkowo 
„Wiktor” kazał nam śpiewać, ale po chwili wrzasnął, aby przerwać te 
śpiewy. Znając go dokładnie i widząc jego marsowe oblicze, przeczuwa-
liśmy jakieś złe wieści. Po paru kilometrach marszu kazał nam ustawić 
się w półokrąg, a po chwilowym milczeniu ponurym głosem powiadomił 
nas, że ci oficerowie od Berlinga zażądali od całego zgrupowania zdania 
wszelkiej broni oraz złożenia przysięgi na wierność lubelskiemu PKWN. 
W odpowiedzi na to nasi sztabowcy odparli, że już składaliśmy przysięgę 
na rzecz legalnego Rządu w Londynie i druga przysięga jest niemożliwa. 
W obecności sztabu „Wiktor” zobowiązał się sam rozbroić swoje oddziały, 
a broń odwieźć we wskazane miejsce. Zebrano trochę byle jakiej broni, 
oczywiście tej najgorszej. „Wiktor” po tym długim przemówieniu podzię-
kował żołnierzom za dotychczasową służbę, oficjalnie rozwiązując oddział. 
Polecił nam jednak ostrożnie udać się do domów, broń dobrze schować 
i czekać na dalsze rozkazy. I tak zakończyła się moja służba w szeregach 
„Drużyny Wschodniej”.

Czekała nas walka z nowym wrogiem, ubranym w polskie mundury, 
i osławionymi formacjami sowieckiego NKWD, wrogiem przebiegłym, 
działającym z azjatycką chytrością i bezwzględnością. Niektórzy chłopcy, 
aby ochronić siebie przed aresztowaniem i zesłaniem na Sybir oraz rodziny 
przed represjami, schronili się w wojsku zwanym „polskim”, a w rzeczy-
wistości tylko polskojęzycznym, bo większość oficerów wywodziła się 
z armii sowieckiej. Jednak okazało się, że i tam nie było bezpiecznie, bo 
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tak zwana informacja wyłuskiwała akowców i wsadzała ich do więzienia 
lub do obozów NKWD (był taki w Błudku koło Suśca). Dlatego chłopcy 
ci wkrótce pouciekali z tego wojska, zasilając szeregi nowej konspiracji. 
Wszędzie wisiały ogłoszenia o wyznaczonych do poboru rocznikach, aby 
w ten sposób wyłapać całą młodzież i w wojsku przeprowadzić odpowied-
nią selekcję. Gdy zbliżał się ostateczny termin zgłoszenia się do wojska, 
wezwano nas ustnymi poleceniami na nocną zbiórkę w lesie koło Narola. 
Tam odczytano nam list komendanta okręgu, aby do wojska nie zgłaszać 
się. Gdy wróciłem do domu, ojca już nie było, gdyż jako burmistrz miasta 
Tomaszowa z ramienia Rządu Londyńskiego został przez NKWD areszto-
wany i wywieziony do ZSRR. Wobec tego oddałem mamie swoją kenkartę 
(dowód okupacyjny), wyjąłem ze schowka pistolet i poszedłem do lasu. 
Tam z grupą dawnych kolegów, pod dowództwem „Wiktora”, usiłowa-
liśmy siłą zmienić ustrój, co oczywiście nam się nie udało. „Wiktor”, aby 
nas czymś zająć, kazał szykować broń i wyposażenie w celu wymarszu do 
Grecji, by tam wspomagać Markosa w jego zmaganiach z komunistami. 
Na razie tutaj w kraju działaliśmy w mniejszych lub większych zespołach, 
chodząc po wsiach i uświadamiając chłopów o bezprawnym zabieraniu 
ziemi i tworzeniu kołchozów. Robiło się nam coraz ciaśniej w terenie, 
a do domu nie mogłem wrócić, ponieważ prawdopodobnie zaraz by mnie 
aresztowano. Dlatego ukrywałem się po wsiach u znajomych chłopów i gim-
nazjalnych kolegów. Jednak nie trwało to długo, bo kiedy przejeżdżałem 
obok Tomaszowa, aby udać się na zachód powiatu, zostałem aresztowany 
przez UB i osadzony w miejscowym areszcie, tak zwanej Smoczej Jamie, 
w budynku zajmowanym przez tomaszowskie UB. Ale to już inna historia, 
którą opisuję dalej, w rozdziale UB-ezwłasnowolnienie.

GORZKI SMAK WOLNOŚCI

Koniec wojny przeżyłem w Tomaszowie, jeżeli za koniec przyjmiemy 
odejście Niemców, a wkroczenie Sowietów (lipiec 1944 r). Natomiast dzień 
8 maja 1945 r. spędziłem w celi nr 87 na Zamku Lubelskim (zamienionym 
jeszcze przez Niemców na więzienie), gdzie bez żadnego wyroku sądowego 
osadzono mnie za to, że ośmieliłem się walczyć za wolną Polskę z oku-
pantem niemieckim, a potem z drugim okupantem – sowieckim. Oznaką 
zakończenia wojny z hitlerowskimi Niemcami w tym więzieniu była długa 
seria oddana w powietrze z pepeszy przez wartownika z podwórzowego 
„bociana”. Tam to, zamiast gdzieś na froncie, z bronią w ręku, doczekałem 
się zakończenia II wojny światowej.

Powrócę jednak w tym swoim opowiadaniu do nieco wcześniejszych 
czasów, a mianowicie do dnia wkroczenia Sowietów do Tomaszowa. 
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Około 20 lipca 1944 r. (dokładnej daty nie pamiętam) szykowałem się do 
zbiórki ODB, którą zarządził „Wiktor”. Rodzice z młodszymi dziećmi, 
dla bezpieczeństwa, udali się wcześniej do znajomych w leśniczówce pod 
Tomaszowem. Pozostałem sam w domu, aby go zabezpieczyć przed zło-
dziejami i odpowiednio ubrać się na zbiórkę. Zbiórka ta miała być przy-
gotowaniem do koncentracji naszego 9. pułku w ramach planu „Burza” 
(nawiasem mówiąc, wymyślonym przez londyńskich strategów). Włożyłem 
na siebie namiastkę bluzy mundurowej, czyli po prostu przefarbowanej 
na zielono lnianej koszuli, grube, brezentowe spodnie i długie, kupione 
u Niemca buty. Na rękawie miałem już nałożoną biało-czerwoną opaskę 
z literami AK, a za pas wsuniętą zieloną furażerkę z koronowanym orłem 
wojskowym. W chlebaku miałem schowany pistolet „Mauzer”, kal. 7,65, 
w pięknej skórzanej kaburze z zapasowym magazynkiem oraz trzy polskie 
granaty.

Gdy miałem już wyjść na ulicę, która wydawała się spokojna i cicha, 
usłyszałem trzask otwieranej furtki i ludzkie głosy. Zmartwiałem, ponie-
waż były to głosy Niemców. Niemcy ci jednak nie weszli na podwórze, 
gdyż zostali ponagleni przez swego dowódcę i wrócili na ulicę. Jakiś czas 
obserwowałem ich odmarsz, ale chwilę potem usłyszałem inne głosy, które 
wydały mi się ruskie. Rzeczywiście weszło dwu żołnierzy i zapytali mnie, 
czy jestem gospodarzem tego domu. Przytaknąłem, okazując jednocze-
śnie pod peleryną swoje uzbrojenie, mówiąc, że jesteśmy sojusznikami. 
Nałożyłem na głowę swoją furażerkę z orłem, ale oni już zobaczyli na 
moim rękawie opaskę. Zapytali wówczas – jednocześnie pchając się do 
mieszkania – czy mam wódkę i coś do palenia. Odpowiedziałem, że 
nie mam, ale jeden z nich otworzył kredens i zobaczył na górnej półce 
dużą butelkę z bardzo ciemnym płynem. Usiłowałem wyjaśnić im, że to 
lekarstwo i do picia się nie nadaje, ale oni po powąchaniu, stwierdzili, że 
ja kłamię, bo to jest wódka. Była to faktycznie nalewka spirytusowa na 
piołunie, mająca już kilka lat. Miałem też przy sobie bardzo mocny tytoń. 
W pewnej chwili zdecydowałem się ugościć sojuszników. Poczęstowałem 
ich tym tytoniem i zachęciłem do picia. Gdy porobili sobie potężne „skrę-
ty”, nalałem do 50-mililitrowych szklaneczek do pełna tej ciemnej nalewki. 
Jeden z nich, zapaliwszy skręta, przechylił całą lampkę nalewki i jednym 
haustem połknął jej zawartość. Po tym odważnym czynie padł jak rażony 
piorunem na podłogę. Po chwili wyczołgał się na podwórko. Ten drugi 
jeszcze nie pił i nie palił, czekał, co będzie dalej. Gdyby wpadł w panikę, 
mógłby mnie rozwalić ze swojej pepeszy. Jednak ten odważny wrócił po 
chwili z podwórka i powiedział bez złości i pretensji, ale jeszcze ze łzami 
w oczach, że wódka i papieros są naprawdę bardzo mocne.

Gdy już sobie poszli, zamknąłem dom i już nie kryjąc się, myśląc, że 
Niemcy pewnie wynieśli się w popłochu z Tomaszowa, miałem zamiar iść 
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na tę zbiórkę. Jeszcze nie zdążyłem jednak zamknąć furtki, gdy podsko-
czyło do mnie kilku ruskich sołdatów z okrzykiem „Ruki w wierch” i tak 
popędzili mnie w kierunku pobliskiego lasu. Po drodze zdarli ze mnie 
pelerynę, odebrali chlebak z bronią i amunicją. Jeden z nich zapytał, czy 
mam zegarek i nie czekając na odpowiedź, wsadził łapę pod moją bluzę 
i zza paska spodni wyciągnął moją kieszonkową omegę. Przez całą drogę 
wymyślali mi od niemieckich szpiegów, pomimo że na pewno widzieli 
mojego orzełka na furażerce i biało-czerwoną opaskę na rękawie. Gdy do-
szliśmy na „Siwą Dolinę”, zastałem tam już kilku takich jak ja aresztantów. 
W tej sytuacji, nie mając innego wyjścia, zaczęliśmy głośno i energicznie 
domagać się przybycia do nas jakiegoś oficera, któremu chcieliśmy wyjaśnić 
nieporozumienie. Po dłuższej chwili nadszedł jakiś oficer, jak się okazało 
bardzo dobrze zorientowany co do naszej przynależności organizacyjnej 
(znał nawet pseudonim „Wiktora”). Rozkazał nas zwolnić, a nam polecił 
udać się na wyznaczoną zbiórkę do swoich jednostek. Ja wówczas zażąda-
łem zwrotu zabranych mi przedmiotów. Oddali mi jedynie pelerynę, a gdy 
zapytałem o zegarek, oficer powiedział, abym wskazał, który to żołnierz 
go zabrał, a będzie musiał oddać. Pełen las sołdatów sowieckich, a ja mam 
wskazać rabusia? Musiałem zrezygnować z zegarka. Następnie poprosiłem 
o zwrot mego uzbrojenia, tłumacząc, że nie mogę stanąć przed dowódcą 
bez broni. Wtedy oficer zapytał, czy jestem oficerem. Odpowiedziałem, że 
nie jestem, na co on mi odpowiedział, że krótką broń mogą mieć jedynie 
oficerowie. Nie pomogły moje uzasadnienia, że w naszej partyzantce jest 
inaczej. Nic to nie pomogło. Jedynie czerwonym ołówkiem napisał mi 
pokwitowanie, wymieniając dokładnie moje uzbrojenie. Gdy to pokwito-
wanie pokazałem potem „Wiktorowi”, powiedział, że ma już kilka takich. 
Najbardziej żal mi było pamiątkowego zegarka i pistoletu. Takie to było 
moje pierwsze spotkanie z „sojuszniczą” armią sowiecką.

UB-EZWŁASNOWOLNIENIE

Jako zdyscyplinowany żołnierz Armii Krajowej, organizacji, której 
dwukrotnie ślubowałem bezwzględną wierność, pomimo jej oficjalnego 
rozwiązania, nadal uważałem się za jej żołnierza. Z tego też powodu 
zmuszony zostałem do opuszczenia rodzinnego domu i wraz z innymi 
kolegami o podobnych zapatrywaniach działania z ukrycia przeciwko 
tak zwanej władzy ludowej, czyli przeciw wprowadzaniu w moim kraju 
rządów komunistycznych, uległych wobec obcego mocarstwa – Związku 
Sowieckiego. O działalności tej pisałem już w poprzednich rozdziałach tej 
opowieści, a teraz nieco obszerniej napiszę o zakończeniu tej działalności. 
Około połowy marca 1945 r., przejeżdżając saniami koło Tomaszowa w stronę 
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stacji kolejowej w Bełżcu – skąd małą grupką mieliśmy udać się na tzw. 
Ziemie Odzyskane, zostałem, po wylegitymowaniu przez ubowca, wysa-
dzony z sań i oddany pod opiekę dwóch uzbrojonych w ruskie karabiny 
facetów w mundurach polskich żołnierzy. Powodem mojego aresztowania 
była prawdopodobnie znajomość mojej osoby w tomaszowskim Urzędzie 
Bezpieczeństwa od chwili, gdy przypadkowo znaleziono podczas rewizji 
w miejscu mojego poprzedniego kwaterowania, moją (nawiasem mówiąc 
fałszywą, ale na prawdziwe nazwisko) kenkartę.

Aby to bliżej wyjaśnić, muszę cofnąć się o kilka miesięcy, do jesie-
ni 1944 r. Było to w okolicach cukrowni w Wożuczynie, a dokładnie 
w mieszkaniu u Jurka Wilskiego „Sarta”, na tak zwanej Cegielni. Akurat 
wróciliśmy z penetracji terenu. Nasz rkm schowaliśmy jak zwykle w po-
dwójnej drewnianej ścianie koło naszych łóżek. Jurek wybrał się rowerem 
do cukrowni, a ja miałem również tam jechać, ale przedtem chciałem upo-
rządkować swoje wyposażenie i zadecydować, co zabrać, a co zostawić, 
ponieważ zamierzaliśmy przejść gdzieś na inny teren, gdyż tutaj byliśmy 
obaj za bardzo znani. Zapakowałem do teczki podręczny bagaż, a w nim 
m.in. gumowy płaszcz, jeszcze z okresu okupacji, zabrany ze spółdzielni 
w Tomaszowie, oraz pistolet jednej z koleżanek, który obiecałem naprawić. 
Gosposia przygotowała na obiad pieczarki. Jej pomocnica miała przypro-
wadzić z piwnicy mój rower. W tym czasie usłyszałem turkot nadjeżdża-
jącej furmanki z drugiej strony domu. Szybko, jak tylko to było możliwe, 
schowałem się za żywopłot. Bardzo liche to było schronienie, jeszcze nie 
wiedziałem, czy rzeczywiście muszę się ukrywać, ale przyzwyczajenie 
robi swoje. Gdy wyjrzałem zza żywopłotu, zobaczyłem grupę żołnierzy. 
Wiedziałem, że milicja i UB używają takich samych mundurów jak woj-
sko i dlatego trudno było ich rozróżnić. Domyśliłem się jednak, że byli 
to ci ubowcy, którzy nas szukali. Za żywopłotem było zbocze, po którym 
gdybym usiłował uciekać, od razu bym został zauważony i oczywiście 
ostrzelany. Uzbrojony byłem w dwa pistolety kalibru 7,64 i 9 mm oraz 
dwa granaty, jeden polski, a drugi angielski. Oni, ci ubowcy, mieli pistolety 
maszynowe. Zdecydowałem się wskoczyć do wykopanego poprzedniego 
dnia dołu na śmiecie, o głębokości, długości i szerokości po 1,5 metra. 
Siedząc w tej jamie, widziałem poprzez trawę, jak grupa tych żołnierzy 
stała przed domem i o coś pytali gosposię. Przez chwilę miałem ochotę 
zrobić użytek z granatów, ale przecież była między nimi gosposia. Wobec 
tego dokumenty i zdjęcia, jakie miałem przy sobie, zakopałem. Oba pisto-
lety odbezpieczyłem i położyłem obok siebie, pod ręką, granaty tak samo. 
Patykiem zrobiłem otwór w ziemi i do niego dmuchałem dym z papierosa. 
Ile czasu trwała ta rewizja, nie wiem. Wydawała mi się wtedy wiekiem. 
Rewidowali dokładnie. Nawet zerwali podłogę w oborze i w szałasie 
w ogrodzie. Wreszcie głośno wyrażając swoje niezadowolenie, odjechali. 



Aby Polak był zawsze Polakiem, a Polska zawsze Polską

251

Rocznik Tomaszowski 7

Ledwie wygrzebałem się z tego śmietnika i podszedłem do przerażonej 
gosposi, znowu usłyszałem turkot furmanki. Ponownie wskoczyłem do 
mojego schowka, ale okazało się, że był to nasz szef radiotelegrafistów, 
cichociemny „Leszcz” (Mieczysław Skwarczyński). Gosposia Nela dlate-
go taka była przerażona, bo myślała, że ja jestem już gdzieś daleko, a tu 
wyłazi z dołu pan Hłasko i pyta o pieczarki. Pomimo takiej szczegółowej 
rewizji nie znaleźli naszego rkm-u, który natychmiast wyjąłem ze schowka 
i wraz z „Leszczem” opuściłem naszą kwaterę, obawiając się, że ubowcy 
mogą tutaj jeszcze powrócić. Obiad zjedliśmy spokojnie. Jednak teczkę 
z całym moim ekwipunkiem zabrali, a w niej był pistolet, dwie albo trzy 
kenkarty z moimi zdjęciami i nazwiskiem oraz płaszcz gumowy z za-
klejoną plastrem dziurą. Tak więc trafiłem do akt Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie i dlatego tak pewnie i od 
razu zostałem wysadzony z sanek i aresztowany. Ten nieszczęsny płaszcz 
był powodem zmartwień mojej mamy, ponieważ siostra zobaczyła go na 
grzbiecie któregoś z tomaszowskich ubowców i pomyślały, że pewnie 
mnie gdzieś trzepnięto.

Wracając do opisywanych wcześniej wydarzeń, pamiętam, że pogoda 
była tego dnia ponura, mglista i siąpiła mżawka. Stojąc pod tą eskortą 
na szosie, zdążyłem zagrzebać w błocie mapę sztabową, bo to mogłoby 
w podejrzliwych oczach UB stanowić dowód uprawianej przeze mnie dzia-
łalności wywrotowej na szkodę władzy ludowej. Na szczęście żadnej broni 
przy sobie nie miałem. Została schowana w beczce ze zbożem, w miejscu 
mojego poprzedniego kwaterowania. (Mam ją do dzisiaj, ale z zaślepioną 
lufą. Służy jedynie jako pamiątka). Podczas tego stania na drodze i czeka-
nia nie wiadomo na co zagadałem do jednego z żołnierzy i okazało się, że 
nie są to ani ubowcy, ani milicjanci, lecz obydwaj pochodzą z Syberii, ale 
zapamiętali, że są Polakami i że ich ojczyzna to nie Syberia, ale właśnie 
Polska. Takie śluby składali na grobach swych przodków, przysięgając, 
że uczynią wszystko, aby wrócić do ojczyzny. Gdy i oficerowi znudziło 
się to stanie na deszczu, zdecydował się wejść do najbliższego domu, aby 
zagrzać się i coś przekąsić. Tak więc we czwórkę udaliśmy się do tego 
domu, gdzie oficer zadysponował jajecznicę na boczku, chleb i litr wódki 
(na czterech). Przez moment przeszła mi błyskawiczna myśl, by chwycić 
leżącą obok pepeszę i ogniem otworzyć sobie drogę do wolności. Jednak 
szybko zaniechałem takich pomysłów, bo zdałem sobie sprawę, że szanse 
mam niewielkie. Po drugie w swojej naiwności wierzyłem w ich polskość 
i polski patriotyzm. Może i oni byli z pochodzenia Polakami, ale na pewno 
dogłębnie zruszczonymi i skomunizowanymi facetami1. Powiedziałem sobie, 
że pewnie Bóg tak chce, abym zakosztował i tej goryczy i był aresztowa-

 1 Większość ubowców wywodziła się z I Armii, tzw. kościuszkowców – i oni stanowili 
trzon tej zbrodniczej formacji.



252

J. Hłasko ps. Wej Rocznik Tomaszowski 7

ny przez Polaków. Byłem już raz w życiu aresztowany w czasie okupacji 
podczas ulicznej łapanki w Lublinie (w roku 1943), ale zakończyło się to po 
parugodzinnym pobycie na Zamku, skąd wyciągnął mnie nasz niemiecki 
kurator szkolny, uzasadniając swoje wystąpienie potrzebą wykształcenia 
techników budowlanych dla organizacji Todta. Gdy gospodyni podała 
nam te wiktuały, oficer nalał wszystkim po pół szklanki wódki, a na moje 
pytanie: „Od kiedy to aresztantom daje się wódkę?”, powiedział: „Pij, bo 
może nieprędko zobaczysz ten napój”.

Przed wieczorem zostałem odprowadzony do siedziby Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa, który znajdował się w willi dr. Cybulskiego. Na 
górze były pomieszczenia biurowe, a w piwnicy trzymano aresztantów 
i tam początkowo wylądowałem. Po paru dniach i po dwukrotnym prze-
słuchaniu zostałem przeniesiony na drugą stronę ulicy, gdzie również 
mieściły się biura i mieszkanie na piętrze, a w piwnicach mieściła się 
tak zwana Smocza Jama, czyli ciemna piwnica pod schodami, bez okna, 
za to z kapiącymi bez ustanku fekaliami z pękniętej rury. Z tej Smoczej 
Jamy byłem wzywany na przesłuchania, podczas których używano moc-
nych argumentów dla rozwiązania języka. Jednym z takich argumentów, 
była metrowej długości guma, o kwadratowym przekroju 1 centymetra. 
Początkowo bito mnie tą gumą w pozycji stojącej przy ścianie i podnie-
sioną do poziomu gołą nogą. Bito w podeszwę stopy, lecz koniec gumy 
owijał się na podudzie, gdzie do dzisiaj są tego ślady. Gdy ta metoda nie 
odnosiła skutków i nie przynosiła oczekiwanych rezultatów, musiałem 
kłaść się plecami do góry, a po przydeptaniu rąk i nóg otrzymywałem 
razy w miejsce, gdzie nogi kończą swą szlachetną nazwę. Przesłuchania 
prowadzili „porucznicy” Leluch i Wojtas w obecności kapitana NKWD 
Filipienki. Tenże Filipienko rozpoznał mnie jako jednego z tych partyzan-
tów, co to w roku 1944 przyprowadzili sowieckich jeńców do sowieckiej 
partyzantki w biłgorajskich lasach. W tej sytuacji musiałem przyznać się 
do przynależności do AK, czemu dotychczas zaprzeczałem. Możliwe, że 
gdybym od razu się do tego przyznał, to nie oberwałbym takiego lania, ale 
byłem chłopakiem upartym i chciałem trzymać się raz zaprotokołowanych 
zeznań. Na tym zakończyły się moje przesłuchania, zaś zdenerwowany 
Leluch rzucił piórem, robiąc na protokole duży kleks. Protokół ten został 
dokończony po kilku latach w Gdańsku, gdy ponownie byłem przesłu-
chiwany w tamtejszym wojewódzkim UB z powodu pracy mojej siostry 
w szpitalu więziennym.

W tej tomaszowskiej piwnicy, o wymiarach 3 na 1,5 metra, trzymano 
sześć osób. Dlatego gdy jeden z nas z powodu dotkliwego pobicia podczas 
przesłuchań mógł jedynie leżeć na brzuchu, reszta „lokatorów” ledwie 
mieściła się, stojąc lub siedząc w kucki. Nocą, gdy zapalała się lampa 
(w dzień nie było prądu), potrafiliśmy otwierać drzwi do sąsiednich po-
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mieszczeń i przedostać się do większej piwnicy, gdzie przebywała nasza 
koleżanka i siostra naszego kolegi Wacka (zastrzelonego przez NKWD 
na Zamku Lubelskim). Janka też była mocno pobita, i to przez samego 
Filipienkę. W tejże piwnicy, po wspólnej naradzie, przystąpiłem jako technik 
budowlany do rozbiórki zewnętrznej ściany piwnicy, aby przez wykona-
ny otwór wykopać na zewnątrz studzienkę i przez nią uciec. Miejsce na  
ten otwór zlokalizowałem poprzez rozebranie tak zwanych czystek komi-
nowych, maskowanych na dzień zakładanymi, wyjętymi przedtem cegłami. 
Tym razem byłem wdzięczny dawnym murarzom, że niewiele dodawali 
cementu do zaprawy, łączące cegły i duże kamienie. Taki mur nazywa się 
„rodzynkowy”. Za narzędzia służyły mi własne paznokcie i fragment uła-
manej łyżeczki od herbaty. Urobek tej nocnej pracy wynosiliśmy w dzień 
w kuble na fekalia i wrzucaliśmy do zewnętrznej ubikacji. Po rozbiórce 
ściany zacząłem rękami wybierać ziemię, którą tą samą drogą wynosi-
liśmy do toalety. Znalezionym kawałkiem drutu sondowałem do góry, 
badając, ile jeszcze pozostało ziemi do wygrzebania. Udało się również 
sprawdzić, że wzdłuż ściany leżały płytki chodnikowe. Gdy dotarłem 
drutem do tych płytek, otwór był na tyle duży, że wciskając się plecami, 
można by całkowicie się tam schować i tylko pies mógłby ukrytego tam  
człowieka wywąchać.

Ustaliliśmy, że następnej nocy uciekamy. Planowaliśmy, aby po prze-
biegnięciu przez dawny park starosty, ulicę Żwirki i Wigury oraz „Siwą 
Dolinę” dostać się do Suśca i Puszczy Solskiej. W ciągu dnia, aby łyknąć 
trochę świeżego powietrza i zobaczyć słońce, zgłaszaliśmy się do wszelkich 
prac, byle tylko wydostać się z tej obrzydliwej piwnicy. Prace te polegały na 
rąbaniu drewna dla komendanta, grabieniu podwórka, czyszczeniu ubikacji 
itp. Pilnował nas młody funkcjonariusz uzbrojony w pepeszę. Po latach 
dowiedzieliśmy się, że w bębnie swojej pepeszki miał zaledwie kilka naboi, 
gdyż obawiano się, aby z pełnym bębnem nie uciekł do lasu. Gdybyśmy 
to wtedy wiedzieli, może inaczej zaplanowalibyśmy naszą ucieczkę, a tak 
widok samego bębna i wyobraźnia przyhamowywały nasze zapędy.

Gdy zapadła decyzja o ucieczce, już następnej nocy, o świcie, wcześniej 
niż zwykle szczęknęły klucze przy kłódkach i strażnik wywołał trzech 
więźniów, w tym i mnie. Nawet myśleliśmy, że może wypuszczą nas, bo 
strażnik kazał zabrać nam swoje rzeczy. Za drzwiami czekało na nas trzech 
Sowietów w mundurach i budionnówkach na głowach, z czerwonymi 
gwiazdami, a na karabinach mieli długie ruskie bagnety. Nasz strażnik 
powiedział do nich: „Bieri ich rebiata”. Na placu stała już odkryta cięża-
rówka z innymi więźniami. Kazano nam usiąść rozkrocznie na podłodze 
tej ciężarówki, jeden drugiemu między nogami. W ten prosty sposób, bez 
wiązania nas i bez kajdanek, uniemożliwiono wszelkie próby ucieczki. Czego 
to człowiek nie wymyśli dla pognębienia drugiego człowieka? W czterech 
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narożach usadowili się enkawudziści z automatami gotowymi do strzału. 
Na ulicy czekała już cała kolumna samochodów, z samochodem pancernym 
na czele, potem pełna ciężarówka sołdatów, następna z nami – więźniami, 
za nami znowu ciężarówka pełna żołnierzy i na końcu drugi samochód 
pancerny. Tak więźli nas w kierunku Lublina, a po drodze opowiadali 
ludziom, że wiozą bandytów z UPA. Nieświadomi niczego ludzie zaczę-
li obrzucać nas błotem i kamieniami, to myśmy wołali, że my jesteśmy 
akowcami, a nie Ukraińcami. Tylko raz w drodze zarządzono postój dla 
załatwienia potrzeb fizjologicznych na polu, obok szosy. W tym czasie oba 
samochody pancerne skierowały lufy swoich karabinów maszynowych 
w naszą stronę. Nam zezwolono wybiec do przydrożnego rowy i bardzo 
szybko wracać do samochodu. Jadąc tak w kierunku Lublina, myślałem 
sobie, że jak wywiozą mnie do Związku Sowieckiego, to może spotkam tam 
gdzieś swojego ojca wywiezionego w 1944 r. Oczywiście było to marzenie 
bardzo naiwne. W tym ogromnym kraju człowiek przepadał bez wieści.

Jak się wkrótce okazało nasz cel znajdował się o wiele bliżej, bo na 
lubelskim Zamku. Znałem Lublin bardzo dobrze. Cała nasza kolumna 
zatrzymała się przy ulicy Chopina, przed Urzędem Bezpieczeństwa (w cza-
sie okupacji hitlerowskiej mieściła się tutaj żandarmeria). Po załatwieniu 
jakichś formalności pojechaliśmy w kierunku Zamku. Po wyładowaniu 
nas z samochodu i wprowadzeniu do budynku komendant (Nosteruk?), 
w polskim mundurze, oświadczył nam, wprowadzając nas do celi: „Tu 
będzie wasza komnata”. I w ten sposób znalazłem się po raz drugi w tym 
ponurym budynku, wbrew własnej woli. Budynek, tak wewnątrz, jak i na 
zewnątrz, był gęsto okratowany. Moją „komnatą” była cela nr 87 (ten 
numer jakoś przylgnął do mnie, ponieważ ten sam numer pokoju miałem 
w internacie u ks. marianów, na Bielanach w Warszawie, gdzie z później-
szym generałem, Wojtkiem Jaruzelskim, uczęszczałem do tej samej klasy). 
Ta cela nr 87 znajdowała się na I piętrze, w prawym skrzydle, za basztą, 
z oknem wychodzącym na wewnętrzny podwórzec, z wysoko usytuowaną 
wartownią i „bocianim gniazdem” oraz widokiem – po lewej stronie – na 
jeszcze bardziej ponurą basztę.

A tam w Tomaszowie koledzy i Janka Smoła tej nocy uciekli ze Smoczej 
Jamy do Suśca. Nikogo z nich nie złapano, zatem ucieczka była udana, 
pomimo to że dwoje uciekinierów było nieludzko skatowanych. Bito ich 
w ten sposób, że po przewleczeniu drąga pod kolanami i łokciami oraz 
związaniu podciągano delikwenta do góry. Wiszącego tak głową w dół bito 
stalowym prętem po pośladkach i nerkach. Jednego z kolegów bito wycio-
rem karabinowym w okolicy pomiędzy szyją a barkiem, co spowodowało 
częściowy niedowład rąk, tak że nie mógł nawet sam wytrzeć sobie nosa.

W celi na Zamku, gdzie regulaminowo (przed wojną) przebywało 
od 8 do 12 więźniów, bo tyle było miejsc na drabiniastych pryczach, nas 
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gnieździło się około 60. Oczywiście na tych pryczach nie było żadnych 
posłań. Leżało się na gołych, płaskich szczeblach. Jednak tylko nieliczni 
spali na nich. Reszta kładła się pokotem na betonowej posadzce. Spaliśmy 
w naszych ubraniach, gdyż rozbieranie i ubieranie się było niemożliwe 
w tej ciasnocie. Co jakiś czas robiono nocne naloty na celę i wtedy kazano 
nam rozbierać się do naga i na korytarzu ustawiano w szeregu, twarzą 
do ściany, z rękami w górze. W tym czasie klawisze buszowali po celi, 
bebesząc nasz nędzny dobytek, nie wiadomo czego szukając. Gdy potem 
wpuszczano nas do celi, zastawaliśmy w niej, na środku, jedną wielka 
stertę naszych rzeczy i ubrań. A kiedy usiłowaliśmy doszukać się swoich 
rzeczy i powyciągać je z tej sterty, dowcipnisie z obsługi gasili światło, 
radując się z naszych kłopotów. Potrafili tak gasić i zapalać światło przez 
godzinę, a nawet dłużej. Ja byłem w o tyle lepszej sytuacji, że leżąc na 
boku przy ścianie, obok wejścia, mogłem kolana oprzeć o mur. Przeważnie 
kładliśmy się na boku, bo w ten sposób było więcej miejsca i nieco cie-
plej. Ale gdy któryś ze śpiących obracał się na drugi bok, to cały szereg 
bez przerywania snu robił to samo. „Urozmaiceniem” tych cholernych 
męczących nocy były tysiące pluskiew, gnieżdżących się w tych starych 
pryczach. Śpiących tam atakowały bezpośrednio, nas natomiast „desan-
tem”, czyli spadały nam wprost na twarz. Chyba nasze oddechy były dla 
nich kierunkowskazem, bo rzadko chybiały. Raz w tygodniu, przeważnie 
w soboty, robiliśmy generalne „pluskwobicie”. Brało się wtedy te drabiny 
z prycz i stukając o posadzkę wytrząsało w ten sposób robactwo ze szpar 
i zakamarków, rozdeptując je na podłodze. Przez kilka najbliższych dni 
widniała tam krwawa plama. Drugą plagą były wszy odzieżowe, ale te 
po pewnym czasie skutecznie zlikwidowano, zabierając naszą odzież do 
dezynfekcji w oparach gorącej siarki. Jednak zabieg ten kompletnie nisz-
czył wszelkie skórzane elementy odzieży. Oczywiście najbardziej stracili 
ci, co oddali do dezynfekcji, zgodnie z rozkazem, swoje kożuchy, które 
wróciły do właścicieli kompletnie popalone, zamienione w sztywne placki. 
Ja swój kożuszek ukryłem i przez to uratowałem od zniszczenia (służył 
mi jeszcze długo po wojnie).

Każdego ranka, jeszcze przed apelem, cały Zamek śpiewał Kiedy ranne 
wstają zorze, a wieczorem po apelu inną pieśń Wszystkie nasze dzienne spra-
wy. W ten sposób okoliczni mieszkańcy wiedzieli, kiedy więźniowie wstają 
i kiedy idą spać. Raz dziennie prowadzono nas do umywalni, gdzie była 
tylko zimna woda. Oczywiście nie mieliśmy ani mydła, ani ręczników. Co 
jakiś czas chodziliśmy do łaźni, również bez żadnych środków do mycia. 
Na złość i z przekory wydrapywaliśmy na malowanej ścianie różne in-
formacje o sobie. W ten sposób uzyskiwaliśmy informacje – kto, od kiedy 
siedzi, co dzieje się na wolności itp. Oczywiście nie mogło to podobać się 
władzom, dlatego zamalowywali te napisy, grożąc surowymi represjami. 
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Ja oczywiście też tam uwieczniłem swoje dane i otrzymałem podobne 
informacje od koleżanki tam przebywającej. W łaźni również stosowano 
rozmaite szykany, a polegały one na puszczaniu raz gorącej, a raz zimnej 
wody – jak dla wariatów w szpitalu psychiatrycznym.

W naszej celi nie było „koszy” na oknach, a to pewnie z tego powodu, 
że okna te wychodziły na wewnętrzny dziedziniec, ale surowo zabro-
niono nam wyglądania przez te okna. Któregoś dnia, a było to w maju, 
usłyszeliśmy suchy trzask, jakby głośniejsze klaśnięcie. Początkowo nie 
zwróciliśmy na to żadnej uwagi, ale jeden z kolegów zobaczył w szybie 
mały otwór z promieniście rozchodzącymi się pęknięciami. To był otwór 
po kuli karabinowej, a strzelił pewnie ten wartownik z „bocianiego gniaz-
da”. Po chwili zobaczyliśmy, jak jednemu z więźniów wycieka krew spod 
rękawa. Po chwili więzień ten zaczął wrzeszczeć, że jest ranny. Ponieważ 
był to jeden z ukraińskich nacjonalistów, żaden z nas nie ruszył się, aby 
mu pomóc. Powiedzieliśmy tylko jego kolegom, aby przywołali strażnika 
(klawisza). Po chwili przez judasza w drzwiach strażnik zapytał, co to 
za hałasy. Poinformowaliśmy, że jest ranny w celi. Zabrano go natych-
miast do więziennego szpitalika, bo miał przestrzeloną rękę w okolicy 
stawu łokciowego. Jak potem dowiedzieliśmy się pocztą pantoflową, 
więźnia tego doprowadzono do śmierci na skutek gangreny, jaka wdała 
się do niezabezpieczonej rany. Więźniem był młody człowiek, o sylwet-
ce atlety. Nienawiść do upowców była tak silna, że udzieliła się nawet 
tym z obsługi więzienia i dlatego doprowadzili młodego, silnego chłopa  
do śmierci.

Raz w tygodniu otrzymywaliśmy od swoich rodzin paczki żywnościowe. 
Dzień ten nazwaliśmy dniem „Matki Boskiej zrzutowej”. Ale i tutaj nie 
obeszło się bez złośliwych szykan oraz ordynarnych rabunków ze strony 
straży więziennej. Więzień wywołany po odbiór paczki musiał wyrecytować 
swoje dane personalne. Ja kiedyś o mały włos nie zostałem pozbawiony 
takiej paczki, a przynajmniej tak mnie straszono. Moja mama, jeszcze za 
okupacji niemieckiej, chcąc mnie uchronić przed zabraniem do „Baudienstu”, 
odmłodziła mnie, zmieniając wszędzie moją datę urodzenia na rok 1925 
(tak jak moja siostra). Ja natomiast, po aresztowaniu, ujawniłem nie tylko 
swoje nazwisko, ale i prawdziwą datę urodzenia. Kiedy więc wywołano 
mnie po odbiór paczki, porównali moją wypowiedź z danymi na paczce 
wypisanymi ręką mojej mamy, z ironicznym uśmiechem stwierdzając, że 
ta paczka nie jest adresowana do mnie, gdyż chyba matka powinna znać 
datę urodzenia swojego syna, kończąc swój dowcip głośnym rechotem. 
Ostatecznie paczkę dostałem, ale każdy papieros był przełamany, a tytoń 
wymieszany z jedzeniem. Tłuszcz z puszki wybierano jednym zakręce-
niem łyżki i wrzucano na papier, a puszka z większą zawartością szła na 
użytek obsługi. Chcąc jednak na przyszłość uniknąć dyskusji nad datą 
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mego urodzenia, tłumaczyłem tym głąbom, że to jeszcze z okresu okupacji 
taka zmiana daty mojego urodzenia, podawałem powody, ale do nich to 
nie docierało albo udawali, że nie rozumieją tego. Gdy robiło się coraz 
cieplej, skorzystałem z okazji, odsyłając brudną i niepotrzebną bieliznę do 
domu, dopisując na adresie do mnie poprawną datę urodzin oraz prośbę 
o przysłanie mi czosnku i cebuli. Mama doskonale zorientowała się, o co 
mi chodzi, tak że już kłopotów z adresem nie miałem.

Jak już napisałem wcześniej, tytoń i papierosy otrzymywaliśmy, lecz 
nie dostawaliśmy zapałek (bo nie wolno). Brak ognia stał się poważnym 
problemem w celi. A w zamknięciu chce się palić jeszcze więcej niż na 
swobodzie. Początkowo próbowaliśmy prosić o ogień strażników, ale ich 
małpie szykany zniechęciły nas do tego. Robiliśmy też próby z prądem 
elektrycznym, ale bezskutecznie. Dostęp do puszek był utrudniony, bo 
za wysoko, a po drugie nie mogliśmy złapać iskry. Robiliśmy też próby 
z drewnem, ale do tego trzeba dwóch kawałków drewna o dużej twardości, 
a tego nie mogliśmy zdobyć. Dopiero młody więzień, Cygan z pochodzenia, 
próbował nauczyć nas, jak skutecznie uzyskać ogień z waty. Wystarczy 
tylko nawinąć na siebie dwa rozciągnięte płaty waty, wielkości dłoni. Tak 
powstały „patyk”, grubości i wielkości ołówka, maglować deską na podło-
dze, nawet betonowej. Ważne, aby w porę przerwać ten maglowany wałek 
na dwie połówki. Jeżeli dobrze, to znaczy w porę się to uczyni, oba końce 
tego wałka będą żarzyć się jak dwa papierosy. Jednak jeśli rozerwie się je za 
wcześnie, będzie w środku tylko lekko brązowy fragment waty. Natomiast 
jeśli uczyni się to za późno, wypadnie ze środka brązowy pył jak z dojrzałej 
purchawki. Żar był, ale szybko zgasł. W ten sposób zużyliśmy prawie cały 
rękaw kufajki należącej do eksdezertera z wojska. Reszta kufajki ocalała, 
ponieważ w paczce żywnościowej znalazłem, dobrze ukryty w woreczku 
z cukrem, kamyk do zapalniczki. Początkowo myślałem, że to kawałek 
drutu dostał się do cukru. Jak mogłem kochaną mamę posądzać o takie 
niedbalstwo? Od tej pory zostałem w celi „królem ognia”. Ale co zrobić 
z samym kamykiem? I tutaj przydała się rutyna „fachowych” więźniów! 
Orzekli, że teraz możemy zrobić prawdziwą więzienną zapalniczkę, zwa-
ną w gwarze więziennej „pulwer”. Jej wykonanie to była cała ceremonia. 
Oczywiście potrzebna była znajomość chemii. I znowu nie obeszło się bez 
użycia waty, ale podstawę do otrzymania ognia stanowił węgiel z płóciennej 
szmaty. W tym celu musieliśmy poświęcić jedną onucę, uprzednio dobrze 
wypraną i wysuszoną. Do czego to prowadzi siła nałogu? Przedtem po-
szła kufajka, a teraz onuca. A wszystko dla tego dymku z papierosa! Na 
początku należało oprawić kamyk. Z tym nie było problemu. Ułamaliśmy 
kawałek patyka z brzozowej miotły, a po wydłubaniu rdzenia wciśnięto 
w to miejsce kamyk. Następnie potrzebny był kawałek szkiełka. I z tym 
nie było problemu. Znalazł się na spacerze. Pocierając nim o koniec paty-
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ka z kamykiem, otrzymywało się iskrę. A teraz sam właściwy „pulwer”! 
Tę upraną i wysuszoną onucę podarto na wąskie paski i zawieszono na 
patyku (też z miotły). Teraz potrzebny był otwarty ogień, aby te paski 
zwęglić, a nie spalić. I tutaj potrzebna była znowu wata. Kawałek waty 
należało rozciągnąć na bardzo cienką warstewkę, jak obłok mgły. Teraz 
iskra z kamyka zapalała tę watę, która płonęła błękitnym płomieniem, 
jak spirytus. No i było nad czym zwęglić te paski szmaty. A czyniliśmy 
to w ten sposób: jak tylko płomień objął te paski szmaty, zaraz należało 
je zgasić, aby nie spopieliły się. Powstały w ten sposób węgiel należało 
schować do pudełka i zapalniczka gotowa. Teraz wystarczyło tylko skie-
rować iskrę na ten węgiel, a w tym miejscu żarzył się on żywym ogniem. 
Oczywiście natychmiast po zapaleniu papierosa należało żarzący się węgiel 
zgasić, gdyż już drugi raz w tym samym miejscu żaru nie byłoby, bo był 
tam już sam popiół. Ten „pulwer” należało oszczędzać, gdyż tylko dwie 
onuce były w naszym posiadaniu. Z tego też względu komendant celi 
wydał polecenie, aby cały czas ktoś palił papierosa i odpalano papierosy 
jeden od drugiego.

Następny temat to sprawa uczciwości wśród więźniów. Chociaż byli 
pomiędzy nami, „politycznymi”, również zwykli przestępcy kryminalni 
(złodzieje, rabusie, bandyci), to jednak wewnętrzny kodeks więzienny 
nie pozwalał na wzajemne okradanie się w celi. Zdarzył się jednak taki 
przypadek, potwierdzający te prawa. Był z nami młody chłopak ze wsi, 
dezerter z wojska, oczekujący na rozprawę, który w swojej paczce żywno-
ściowej otrzymywał jedynie duży bochenek chleba, wypełniony wewnątrz 
twarogiem z bułką. Zauważono, że od pewnego czasu zaczęły ginąć pro-
dukty żywnościowe, dzielone na tygodniowe porcje. I to temu chłopakowi 
zginęła ostatnia taka porcja na ten tydzień. Opierając się na niepisanym, 
ale obowiązującym prawie więziennym, komendant celi wyznaczył dwóch 
kolegów do pomocy przy przeprowadzeniu rewizji naszego dobytku. To 
więzienne prawo mówi, aby właściciel rewidowanych rzeczy podczas takiej 
rewizji nie utrudniał jej prowadzenia, stał z boku, tylko przyglądając się. 
Nie mieliśmy tych rzeczy wiele, przeto rewizja nie trwała długo. Zaczęto 
ode mnie, bo leżałem przy drzwiach. Gdy doszli do Cygana, tego, który 
uczył nas robienia ognia z waty, usiłował on nie dopuścić do swoich 
rzeczy, argumentując swój sprzeciw rzekomym naruszeniem swobód oby-
watelskich. Odpowiedzią na to był cios sierpowy w szczękę, a pierwszą 
rzeczą w jego szpargałach był ten kawałem chleba z twarogiem. Na ten 
widok padło hasło „Bić szczura!!!”. Rozpoczęło się lanie tego chłopaka. 
Początkowo usiłował bronić się, ale gdy pokazała się krew na wargach 
i z rozbitego nosa, rzucił się do drzwi, bijąc w nie pięściami. Gdy przez 
judasza zajrzał strażnik i zapytał, co to za hałasy w celi – komendant naszej 
celi zameldował, że „złapaliśmy szczura”, „to go lejcie” odparł strażnik, 
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zamykając judasza. To okrutne prawo było powszechnie respektowane 
we wszystkich więzieniach. Na wolności kradnij i rób co chcesz, ale tutaj 
w więziennej celi okradać kolegów nie wolno! Mieliśmy też w celi jedne-
go ze „świadków Jehowy”, który nie pozwalał nałożyć na siebie nawet 
fragmentu munduru ani nawet czapki. Kiedyś na siłę nałożono mu na 
głowę czapkę, to on, aby nie dotknąć jej ręką, zdejmował ją przy pomocy 
miotły brzozowej.

Jedynym lekarzem na wszelkie dolegliwości, z bólem zębów włącznie, był 
aresztowany kapitan Ludowego Wojska Polskiego, kapitan Armii Krajowej 
i były oficer Wehrmachtu w jednej osobie! Zęby leczył najskuteczniej po-
przez ich wyrywanie. Mnie również usunął dwa zęby, na pewno nadające 
się jeszcze do leczenia, bo były tylko dziurawe, za to bardzo bolące. Zanim 
wyszedłem na wolność, widziałem tego lekarza przez okno, jak przemierza 
podwórze w mundurze, pasie głównym i koalicyjce, co niezbicie świad-
czyło, że został zwolniony. Jak potem dowiedziałem się, pozostał nadal na 
Zamku, ale już w charakterze etatowego lekarza. Podobno też postanowił 
pozostać w Polsce, bo jego dom i cała rodzina w Wiedniu zginęli.

Jeszcze kilka słów o naszym żywieniu. Otóż, rano dostawaliśmy jakąś 
lurę, zwaną kawą, i do tego ćwiartkę suchego chleba, która miała starczyć 
na cały dzień. Wieczorem druga porcja podobnej lury, ale już bez chleba. 
Na obiad natomiast jakaś bliżej niedająca się określić polewka, z nieobra-
nymi, a często niedomytymi ziemniakami lub bardzo cieniutki krupnik. 
Jako omasta tych zup był olej rzepakowy, prawdopodobnie surowy, 
nieoczyszczony, dolewany w niewielkiej ilości do tej nibyzupy. Jedynym 
zaś naczyniem do konsumpcji tych specjałów były byle jak obrobione po 
otwarciu blaszane puszki, po jednej dla każdego. Według napisów były 
to puszki po amerykańskich konserwach – świńskich tuszonkach. Ja mia-
łem jeszcze dodatkowo to szczęście, że mając legowisko obok drzwi, jako 
pierwszy otrzymywałem swoją porcję. Drugim szczęściem było to, że od 
naszej celi zaczynano rozlewać jeszcze jako tako ciepłą lurę. A ironią losu 
i chęcią pognębienia nas do końca było to, że kotły z żarciem roznosili 
niemieccy jeńcy, pewnie cieszący się z tego, że ich wrogowie z polskiego 
podziemia również siedzą tutaj w więzieniu. Kiedyś w jednej z paczek 
dostałem suchą kaszkę mannę, którą zalewałem ciepłą lurą-zupą, owijałem 
jakimś łachem, aby kasza zmiękła, i skręcając się niemal z głodu, gdy inni 
zajadali swoje porcje, ja czekałem na swoją chwilę tego ulepszonego żar-
cia. Tę swoją zupkę doprawiałem jeszcze roztartym w puszce czosnkiem 
i drobno posiekaną cebulką. Specjały te dostałem, gdy wysłałem do mamy 
wraz z bielizną gryps napisany ogryzkiem ołówka.

Tak z grubsza wyglądało nasze życie w tej komnacie na Zamku 
Lubelskim. Tam też przeżyliśmy koniec wojny. Od tej chwili zaczęliśmy 
marzyć o amnestii z okazji zwycięskiego zakończenia tej cholernej woj-
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ny. I ta amnestia przyszła. Oczywiście nie dla wszystkich w porę. Wielu 
z nas zmarło w celach, innych zastrzelono w zamkowych kazamatach, 
wielu wywieziono w „daloki kraj ZSRR”. Od połowy czerwca 1945 r. 
zaczęły się zwolnienia. Przeważnie czynił to osobiście sam komendant 
więzienia, którego przezwaliśmy „dawaj swabodu”. Mnie spotkało to 
szczęście 4 lipca 1945 r. Akurat grałem w szachy z adwokatem z Białej 
Podlaskiej, oczywiście szachami wykonanymi z chleba, gdy wszedł klawisz 
i wyczytał kilka nazwisk, polecając im przygotować się wraz z rzeczami 
do wyjścia. Gdy zamknęły się za nim drzwi, graliśmy nadal. Aż tu nagle 
drzwi otwierają się powtórnie i wyczytano moje nazwisko. Wyczytani mieli 
ustawić się ze swoim dobytkiem przed drzwiami i czekać na ponowne 
ich otwarcie i szybko opuścić celę. Następnie zebrano nas w dużej celi 
i tam trzymano jeszcze parę godzin. Potem kazano nam podpisać się pod 
oświadczeniem, że nigdy nikomu nie powiemy o naszym tutaj pobycie, 
warunkach i traktowaniu. Ostrzegano nas też przed dawaniem posłuchu 
watażkom z AK i NSZ. Dostaliśmy również ostrzegawcze i pouczające 
ulotki podpisane przez Radkiewicza (mam taką w domu). Wychodząc 
z celi i nie wiedząc o tym, jak długo nas jeszcze zatrzymają, oddaliśmy 
kolegom, którzy zostali, wszystkie nasze papierosy i tytoń. Poprosiliśmy 
przeto pilnujących nas nadal strażników (klawiszy), aby udali się do celi 
i poprosili naszych kolegów o kilka papierosów. Żaden z tych klawiszy 
nie przyniósł nam ani jednego papierosa. Trudno było nam uwierzyć, że 
nasi koledzy nic nie dali. Potem dowiedzieliśmy się od tych, co wyszli po 
nas, że oczywiście dali i papierosy, i tytoń, i jeszcze coś do zjedzenia, ale 
to wszystko ukradli klawisze.

Na zakończenie muszę powiedzieć, jak miło i sympatycznie potraktowała 
nas ludność Lublina. Było to dla nas, „zaplutych karłów reakcji”, jakby re-
kompensatą za doznanie tam w więzieniu szykan, upokorzeń i wszystkiego 
tego najgorszego, co może spotkać człowieka od drugiego człowieka. Zaraz 
po wyjściu udałem się do łaźni p. Łabędzkiego, aby dokładnie wykąpać 
się i odparować oraz oczyścić ciało z tych więziennych niewygód, jakich 
nam nie szczędzili zdegenerowani klawisze i ich mocodawcy. Następnie 
poszedłem do fryzjera, aby zrobić porządek z zarostem, bo tam obrabiali 
nas co pewien czas tylko tępą maszynką do strzyżenia. I tutaj zaskoczenie. 
Nie chciano ode mnie pieniędzy. Fryzjer powiedział: „My wiemy, skąd 
pan wyszedł”. Jasne, że łatwo było się domyśleć skąd, bo tu lato w pełni, 
wszyscy jakoś opaleni, a ja blady jak personalny z młyna. To samo spo-
tkało mnie w restauracji. Gdy usiadłem przy stoliku i poprosiłem o kartę 
dań, kelner mi jej nie podał, tylko przyniósł rosołek z kaszką manną, a na 
drugie jakieś lekkie danie. Na moją interwencję, powiedział, że miał już 
kilka przypadków skrętu kiszek, wie, skąd wyszedłem, i dlatego lepiej 
nie ryzykować. Oczywiście za ten obiadek też nie chciał pieniędzy. Było 
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to bardzo wzruszające. Taka prosta w swej wymowie ludzka i polska 
solidarność.

Na zakończenie korci mnie, aby dodać jeszcze parę uwag ogólnych, 
a mianowicie: ludzie w swej naturze są dobrzy, ofiarni, litościwi i solidar-
ni. To system uczynił wielu z nich draniami, bezwzględnymi cwaniakami 
i żulikami. Ponadto, ta cała „komuna” zawłaszczyła piękne idee i hasła, 
czyniąc z nich kaleką karykaturę. I tak oto zakończyło się moje przygoto-
wanie do nowego życia w socjalizmie, ale to już inna historia.





Alina Mazurek-Bilińska – doktor z numerem jeden

263

Rocznik Tomaszowski 7

Magdalena Malec-Tereszczuk
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

ALINA MAZUREK-BILIŃSKA 
– DOKTOR Z NUMEREM JEDEN

S  Y  L  W  E  T  K  I

Maria Alina Mazurek-Bilińska z d. 
Hulanicka (ur. 5 października 1907 r. 
w Warszawie, zm. 15 lutego 1989 r. 
w Tomaszowie Lubelskim) – polska 
lekkoatletka, lekarz ginekolog-po-
łożnik.

Życie Aliny Mazurek-Bilińskiej, 
przez kilkadziesiąt lat związanej 
z Tomaszowem Lubelskim, było barw-
ne i usłane wieloma interesującymi 
epizodami.

Urodzona w 1907 r. w Warszawie 
Alina z domu Hulanicka wychowała 
się w dość zamożnej i poważanej 
rodzinie. Ojciec – znany prawnik po 
Uniwersytecie Kijowskim (zesłany 
do Rosji za uczestnictwo w niepod-
ległościowych polskich stowarzysze-
niach), matka – Podlasianka. Alina 
miała dwie siostry, swojej matki prak- 
tycznie nie pamiętała, kiedy miała 
niespełna 4 lata, matka zmarła na serce i została pochowana na Powązkach. 
W tym czasie mała Alinka bardzo zżyła się z ojcem, z którym miała nie-
zmiernie dobry kontakt. Ojciec próbował Alince zastąpić matkę. Kiedy matka 
jeszcze żyła, dziewczynki pomagała wychowywać „bona”, pieszczotliwie 
zwana przez dziewczęta „panną Jadwiczeczką”. Alinka od dzieciństwa 
wykazywała się smykałką do sportu, uwielbiała wspinaczki, biegi. Sama 
w pamiętnikach wspominała, jak w Parku Ujazdowskim w Warszawie 
jako 5–6-latka „trenowała zamiłowanie do turystyki i taterniki, skacząc po 

Alina Mazurek-Bilińska. Źródło: Fotografia 
ze zbiorów autorki
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ułożonych kamieniach przez sztuczny potok i wdrapując się po skałkach”. 
Ponadto uzdolniona była muzycznie oraz językowo. Uczyła się muzyki, 
ojciec wyśmienicie grał na pianinie (ukończył konserwatorium ze złotym 
medalem). Alinka od najmłodszych lat śpiewała, w szczególności pieśni 
patriotyczne oraz francuskie, we wspomnieniach pisała, że ze śpiewu po 
francusku nie rozumiała ani słowa. W późniejszym czasie i ten język dosko-
nale opanowała. W domu nigdy nic nie brakowało, a posiadana lodówka 
była oznaką dość wysokiego statusu. Alina całe swoje dzieciństwo spędzone 
w Warszawie wspominała ciepło, była otoczona opieką i miłością ojca, 
który bardzo dbał o nią i jej siostry. Starał się ponad wszystko zaspokoić 
wszelkie potrzeby swoich ukochanych córek. Częściowo wychowywała 
ją siostra Zofia, która była starsza od niej o ponad 10 lat. W roku 1914 
Alinę oddano pod opiekę babci, ze względu na to, że ojciec źle się czuł 
i wyjechał na leczenie do Niemiec. Kiedy tam przebywał, internowano go 
jako rosyjskiego poddanego. Do domu wrócił po wielu miesiącach niewoli, 
szedł przez Danię, Szwecję i Finlandię aż do Warszawy.

W tym czasie odesłano Alinę do stryja na Podole, który zarządzał 
ogromnymi dobrami rosyjskiego magnata. Podczas pobytu u brata ojca 
nauczyła się mówić po ukraińsku. Była bardzo skora do nauki, szybko 
przychodziła jej nauka języka oraz pisanie. Gdy miała 7 lat, posłano ją do 
szkoły do Kijowa, oddano ją od razu do II klasy, gdyż mówiła i pisała po 
polsku i rosyjsku. W dzieciństwie Alina ciężko zachorowała na szkarlatynę, 
wtórnym powikłaniem tej choroby było ropne zapalenie lewej opłucnej, 
była w stanie przedagonalnym. Operował ją rosyjski lekarz. W trakcie 
zabiegu wycięto jej dwa kawałki żeber, po czym wydobrzała. Po chorobie 
uczyła się u stryja jeździć konno, pływać, grać w tenisa, nieobce jej były 
prace w ogrodzie, kochała przyrodę, z którą cały czas obcowała. Miała 
także swojego ukochanego kuca. W wieku 8 lat zaczęła jeździć na nartach. 
Wspaniałe lata u wujostwa, które wychowywało sześcioro swoich dzieci, 
zaczęła zakłócać zbliżająca się wojna, panował niepokój i ogólne poruszenie. 
Kiedy Alina po przebytej chorobie powróciła do szkoły, uczyła się chętnie, 
bardzo lubiła jedną z nauczycielek. W szkole miała kłopoty z arytmety-
ką, widocznie przedmioty ścisłe przysparzały jej kłopotów. W roku 1917 
wstąpiła do harcerstwa. 

Do Warszawy wróciła w roku 1918, gdy liczyła sobie 11 lat. Wtedy to 
ojciec mieszkał przy ulicy Żurawiej (wcześniej mieszkali przy Marszałkowskiej, 
a następnie przenieśli się na Miodową). Alina ukończyła ośmioklasowe 
żeńskie Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Warszawie, uczyła ją między 
innymi pani Sikorska, nauczycielka Marii Skłodowskiej-Curie. Uczęszczała 
także na lekcje francuskiego, muzyki i do klubu sportowego „Grażyna”. 
W biegach była wyśmienita, biła wszelkie rekordy.
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Studia rozpoczęła w Państwowym Instytucie Wychowania Fizycznego 
oraz w dwuletnim studium Pedagogicznym na Uniwersytecie Warszawskim. 
Zamiłowanie do sportu pozostało z dzieciństwa, ale to, że ukończyła 
„wuef” było przypadkowe. Gdy uczęszczała do gimnazjum, zachorowała 
ich nauczycielka od sportu, Alina zgodziła się ją zastąpić. Ta propozycja 
pasowała jej, gdyż potrzebowała funduszy na utrzymanie. Alina uprawiała 
lekkoatletykę, narciarstwo wysokogórskie i szybownictwo. Z Bronisławem 
Czechem i Januszem Kusocińskim należała do narodowej kadry sporto-
wej. Brązowa medalistka Światowych Igrzysk Kobiet (1930) w sztafecie 
4 × 100 metrów wraz z Marylą Freiwald, Stanisławą Walasiewicz i Felicją 
Schabińską (50,8). 11-krotna mistrzyni Polski (60 m, 100 m, sztafeta 4 × 100 
metrów, sztafeta 4 × 200 metrów, skok w dal z miejsca, trójbój, pięciobój) 
i 12-krotna rekordzistka kraju (sztafety, skok w dal z miejsca, trójbój). 
Lekarzem ekipy sportowców na olimpiadzie był Józef Mazurek1 (późniejszy 
jej mąż). Ciekawy incydent wydarzył się, kiedy Alina prowadziła zajęcia 

 1 Urodzony 17 listopada 1893 r. W latach 1920–1927 czterokrotny mistrz Polski jako 
sternik osad wioślarskich, trzykrotny uczestnik Mistrzostw Europy w wioślarstwie (1925, 
1926, 1927). Lekarz polskiej ekipy olimpijskiej w St. Moritz i Amsterdamie (1928). Doradca 
przy programowaniu kursu instruktorów narciarskich-lotników w Dolinie Pięciu Stawów 
Polskich (1934–1935). Reprezentował Polskę na Międzynarodowym Kongresie Lekarskim dla 
wychowania fizycznego i sportu, odbywającym się w St. Moritz z okazji zimowych igrzysk 
olimpijskich w 1928 r. Kongres ten postanowił stworzyć Międzynarodowy Związek Lekarski 
dla Wychowania Fizycznego i Sportu, przekształcony w Międzynarodową Federację Medycyny 
Sportowej (FIMS). Studiował na Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Kijowskim (1915–1918), 
wstąpił do wojska polskiego i uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej, awansowany do 
stopnia porucznika podlekarza w korpusie oficerów sanitarnych ze starszeństwem z 1 sierpnia 
1921 r., zweryfikowany ze starszeństwem z 1 czerwca 1921. W latach 1923, 1924, jako młod-
szy lekarz 24. pułku piechoty i 2. batalionu sanitarnego, był odkomenderowany na studia na 
Uniwersytet Warszawski. Tam ukończył studia, uzyskując tytuł doktora nauk medycznych. 
Pracował jako oficer lekarz Centralnej Wojskowej Szkoły Gimnastyki i Sportów (CSWGiS) 
w Poznaniu (1926–1929), naczelny lekarz w Centralnym Instytucie Wychowania Fizycznego 
(CIWF) w Warszawie (1929–1932). Awansowany do stopnia kapitana lekarza ze starszeństwem 
z 1 stycznia 1931 r. W roku 1932 był oficerem lekarzem w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego. 
Funkcjonował jako naczelny lekarz Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie (1938–1939) 
i kierownik wychowania fizycznego Centrum Wyszkolenia Sanitarnego (1935–1938), ordynator 
Szpitala Okręgowego w Poznaniu i 1. Szpitala Okręgowego w Poznaniu. Od roku 1935 do 
wybuchu wojny wykładowca teorii wychowania fizycznego na Wydziale Humanistycznym 
Uniwersytetu Warszawskiego i jednocześnie kierownik Wychowania Fizycznego Młodzieży 
Akademickiej w Warszawie. Wykładowca higieny i masażu w CWSGiS w Poznaniu, wykładał 
ponadto podstawy masażu sportowego w CIWF. Major Wojska Polskiego. W kampanii wrze-
śniowej 1939 r. szef sanitarny 55. DP (armia „Kraków”), z którą przeszedł cały szlak bojowy. 
Podczas okupacji lekarz polikliniki położniczej w Warszawie (1939–1941) i lekarz domowy 
Ubezpieczalni Społecznej w Tomaszowie Lubelskim (1941–1944). W czasie okupacji żołnierz 
Armii Krajowej. Odznaczony m.in. Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1921, Medalem 
Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1928) i Srebrnym Krzyżem Zasługi za działalność 
sportową i organizatorską (1931). Pochodził z Bzitego koło Krasnegostawu.
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z gimnastyki. Odwiedziła ich lekarka, która zbadała podopieczne. Okazało 
się, że każda z nich ma jakąś wadę, chorobę etc. Alina postanowiła wtedy, 
że skończy medycynę i pokaże tejże lekarce, że jest w błędzie, a dziewczęta 
są okazami zdrowia. Współautorka (wraz z M. Skierczyńskim) książki Gry 
sportowe (1934).

Był rok 1935. Z dostaniem się na medycynę był duży problem. Na dwie-
ście wolnych miejsc było ośmiuset chętnych, z czego sto zarezerwowane 
było dla Szkoły Podchorążych Sanitarnych. Konkurencja olbrzymia. Na 
drugim roku studiów wybrała się na wyprawę kajakową na Polesie. Tam 
z kolegami studentami medycyny nieśli bezpłatną pomoc potrzebującym. 
Pomoc ta dawała Alinie tym większą radość, że, po pierwsze, szybko 
nauczyła się farmakologii, a, po drugie, miała świadomość, że na tychże 
ziemiach jej wuj (brat matki, Stanisław Baczyński – lekarz) leczył ludność. 
Na Polesiu stoi jego pomnik, który wystawili mu miejscowi (inskrypcja na 
nim brzmi w czterech językach).

Gdy była na czwartym roku, wybuchła wojna. Chodziła na tajne kom-
plety, na życie zaś zarabiała, handlując rąbanką. Jako studentkę zmobili-
zowano ją do kadry obrony stolicy. Przeżyła wiele nalotów. Pracowała 
z doktor Zabawską-Domosławską między innymi w Szpitalu Dzieciątka 
Jezus (lekarka zginęła pod gruzami, kiedy Niemcy zrzucili kolejną serię 
pocisków artyleryjskich na Warszawę). Po kilku spięciach z gestapo Alina 
musiała uciekać z Warszawy i tak przygarnęli ją znajomi z Zamościa. Po 
krótkim czasie okazało się, że w Tomaszowie Lubelskim potrzebują lekarza. 
I takim oto sposobem 21 września 1941 r. Alina zaczęła pracę jako p.o. 
lekarza w tomaszowskiej ubezpieczalni społecznej. Początki w Tomaszowie 
wspomina miło, również ich mieszkańców, jako czystych i życzliwych, 
o śpiewnej mowie zaciągającej lwowskim akcentem.

Pracowała z doktorem Januszem Peterem, Jabłońskim, Borysiewiczem, 
Wojtkowiakiem, Kaczorowskim i Akerman. Petera wspominała w taki 
sposób, że jego umiłowaniem był szpital. Wspominała go jako wysokiego 
blondyna, o miłej powierzchowności, jako wielką indywidualność, zdol-
nego, błyskotliwego. U Petera wszystko miało swoje miejsce, nic się nie 
marnowało, czuć było żelazną dyscyplinę.

Przez okres okupacji Alina jeździła do Warszawy, tam odrabiała klinikę. 
Gdy po wyzwoleniu Lublina otworzono na Uniwersytecie Marii Curie-
Skłodowskiej medycynę, natychmiast się tam zameldowała. W roku 1944 
zdała egzamin końcowy, otrzymała dyplom z numerem 1, pierwszy dyplom 
w Polsce Ludowej (wydany 5 stycznia 1945 r. w Lublinie). Dziewięć lat 
później Alina miała dwa stopnie specjalizacji. Wychowała dwóch synów 
(Jerzego i Mieczysława). Warto wspomnieć, że Alina przez kilka lat opie-
kowała się dwiema siostrzenicami: Stasią i Bronką. Jej mąż, Józef Mazurek, 
był od niej sporo starszy, zmarł w 1957 r. Alina za mąż wyszła powtórnie, 
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za Wojciecha Bilińskiego – wojskowego, jej miłość z lat młodości. Biliński 
walczył w armii Andersa. Spotkali się po latach. On myślał, że Alina nie 
żyje, przez Czerwony Krzyż dowiedział się, że jednak ma się dobrze. 
Tak na nowo rozpoczęła się ich przyjaźń. Biliński w 1968 r. przyjechał do 
Tomaszowa, kiedy uzyskał prawa emerytalne w Anglii, gdzie pracował.

Alina od 1954 do 1977 r. pełniła funkcję ordynatora oddziału położ-
niczo-ginekologicznego w Tomaszowie Lubelskim. Była słynnym gineko-
logiem, z posłuchem i z szacunkiem u ludzi. Ludzie jej ufali i wierzyli 
w nią jak w mało kogo, to ją budowało i motywowało do pracy. Swój 
zawód wykonywała jeszcze będąc na emeryturze. Kochała kontakt z ludź-
mi, była empatyczna i otwarta. Chętnie udzielała się społecznie, za co 
była nagradzana. Otrzymała wiele wyróżnień, odznaczeń i medali, m.in.: 
Złoty Krzyż Zasługi (1958), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 
(1970), medal 30-lecia Polski Ludowej, tytuł Zasłużonego Lekarza Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej (1985).

Alina Mazurek-Bilińska mieszkała przy ulicy Wyspiańskiego, jej dom 
stoi po dziś dzień. Zmarła 15 lutego 1989 r. w Tomaszowie Lubelskim 
i pochowana jest na tutejszym cmentarzu parafialnym.
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Henryk Welcz
Lublin

ALEKSANDER KOWAL  
(16 MAJA 1922 – 19 LUTEGO 2002).  

SKRZYPEK Z MAJDANU GÓRNEGO (ROZTOCZE)

Aleksander Kowal urodził się we wsi Majdan Górny, położonej koło 
Tomaszowa Lubelskiego, w cztery lata po odzyskaniu niepodległości. 
Pochodził z wielodzietnej rodziny 
chłopskiej, miał siedmioro rodzeń-
stwa, był najmłodszy z braci. Zaczął 
grać, mając cztery lata, początkowo 
na własnoręcznie robionych atrapach 
skrzypiec z desek. W wieku dzie-
więciu lat popsuł matce kijankę do 
prania bielizny, żeby zrobić z niej 
skrzypce i spowodowało, że rodzi-
ce poprosili ich sąsiada, Stanisława 
Kowala – stolarza, kołodzieja i mu-
zykanta, o zrobienie instrumentu, 
na którym można by założyć struny 
i grać. Stanisław Kowal z gałęzi 
wierzbowej wydłubał „mandoli-
nę”, z której dźwięki wydobywało 
się smyczkiem. Przy jego pomocy 
Aleksander Kowal szybko nauczył się 
stroić ten instrument, poznał nazwy 
strun i palcówkę. Zaczął grać na nim 
znane mu pieśni szkolne, kolędy itp. 
Zauważyli to nauczyciele i pod ich 
presją ojciec kupił mu skrzypce, ale 
prowizorycznej roboty tkacza Bałki 
ze wsi Klekacze. W niedługim czasie stał się członkiem kapeli Stanisława 
Kowala jako skrzypek prymista. Grał na zabawach, weselach i uroczysto-
ściach państwowych w szkole.

Aleksander Kowal. Źródło: Kolekcja Anny 
Kowal-Tur



270

H. Welcz Rocznik Tomaszowski 7

W styczniu 1939 r. rozpoczął naukę w Szkole Spółdzielczej w Tomaszowie 
Lubelskim zorganizowanej przez Towarzystwo Rozwoju Ziem Wschodnich 
dla dzieci i młodzieży chłopskiej. Z inicjatywy dyrektora tej szkoły uzyskał 
możliwość nauki gry na skrzypcach u muzyka i kompozytora operetki 
na motywach ludowych Stanisława Krynickiego. Do końca lipca 1939 r. 
grał w orkiestrze-kapeli stworzonej dla potrzeby wystawiania tej operetki 
w różnych miejscowościach regionu tomaszowskiego. W chwili wybuchu 
wojny miał siedemnaście lat i ukończone przeszkolenie PW. W roku 1940  
wraz z dwoma braćmi zaprzysiężony został w ruchu oporu i przyjął 
pseudonim Gruda. Uczestniczył w starciach z oddziałami UPA w ramach 
struktur BCh, a od 15 stycznia 1945 r. znalazł się w szeregach organizowa-
nej MO z inicjatywy jego dowódcy komendanta IV Obwodu BCh majora 
Franciszka Bartłomowicza. Był zatrzymany przez UB i przetrzymywany 
do czasu interwencji Bartłomowicza w słynnej miejscowej katowni w willi 
zwanej „Cybulówką”. 

Po wojnie skończył liceum i pracował w różnych instytucjach w Toma- 
szowie Lubelskim. Jednocześnie kierował kapelą ludową połączoną ze 
śpiewakami z Majdanu Górnego. Grał ze wszystkimi wybitnymi instru-

Aleksander Kowal (pierwszy z prawej) z kapelą z Majdanu Górnego, kolejno od 
prawej: Józef Kostrubiec – trąbka, Stanisław Kowal – klarnet, Feliks Kowal – dżaz, 

Antoni Mazurek – puzon. Źródło: Kolekcja Tadeusza Harbuza
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mentalistami z tego regionu: Janem Mazurkiem, Ignacym Bednarzem i jego 
kapelą z Nowej Wsi, Tadeuszem Harbuzem, Janem Kimakiem z Woli 
Grodeckiej, Józefem Mosórem z Rogóźna. Od roku 1982 występował w ka-
peli działającej przy Domu Kultury i Zespole Pieśni i Tańca „Roztocze” 
w Tomaszowie Lubelskim. Brał udział w festiwalach w Kazimierzu Dolnym 
i Płocku, a z zespołem „Roztocze” koncertował po niemal całej Europie 
i Turcji. Najbardziej jednak cenił sobie dwukrotnie przyznaną I nagrodę 
w konkursie „Duży–Mały” na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym razem ze swoim wnukiem Wojciechem Turem, 
któremu przekazał swoje umiejętności gry na skrzypcach. Skomponował 
też szereg melodii tanecznych, z których najbardziej znana jest Poleczka 
dla Wojtusia, dedykowana wnukowi. Pozostawił po sobie wiele nagrań 
z kapelą i solo, w których widać ogromne umiejętności improwizacyjne 
i bogactwo repertuaru głównie regionalnego ze specyficznymi dla tych 
okolic majdaniakami, suwakami i polkami granymi wolniej niż odpowied-
niki z innych regionów. Pochodził z Majdanu Górnego, małej wsi, w której 
przed wojną działały trzy kapele: Stanisława Kowala, Jana Herdy, Jana 
Mazurka, a w pobliskich okolicach aż roiło się od muzykantów (Nowa 
Wieś – kapela Bednarzy, Podhorce – kapela Tadeusza Wyjadacza, Klekacze 
– Kurczaba, Rogóźno – Józefa Mosóra i inne). Grał z nimi, uczył się od 

Aleksander Kowal (pierwszy z prawej) z kapelą w Kazimierzu Dolnym (1972),  
Drzewosz (?) – klarnet, Jan Kimak – skrzypce, Tadeusz Harbuz – kontrabas. Źródło: 

Kolekcja Tadeusza Harbuza
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nich i przekazywał swoje umiejętności innym. Wychował dwóch synów 
(Piotra i Kazimierza) i dwie córki (Annę i Barbarę), doczekał się grona 
wnuków, był wzorowym mężem i ojcem. Zmarł 19 lutego 2002 r. i został 
pochowany w Tomaszowie Lubelskim, a na jego pogrzebie żegnał go 
dźwiękami skrzypiec i ulubioną poleczką Dla Wojtusia jego wnuk Wojciech. 
Był członkiem STL od 1982 r.
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Elżbieta Sobieszczańska
Bielsko-Biała

WSPOMNIENIE O MACIEJU STANISŁAWIE 
SOBIESZCZAŃSKIM

Z    Ż  A  Ł  O  B  N  E  J    K  A  R  T  Y

5 lutego 2017 r. w Bielsku-Białej zmarł Maciej Stanisław Sobieszczański. 
Wnuk Wojciecha Stanisława Piorun Sobieszczańskiego (1869–1941), właści-
ciela majątku Podlodów, położonego koło Tomaszowa Lubelskiego, i pra-
wnuk Ruperta Kwiryna Piorun Sobieszczańskiego h. Rogala (1838–1913), 
uczestnika powstania styczniowego, działacza społecznego i właściciela 
pierwszej krochmalni w Królestwie Polskim.

Maciej Stanisław urodził się w Warszawie 22 sierpnia 1935 r. Wczesne 
dzieciństwo spędził w Ostrołęce i Grudziądzu. Jego rodzice, Jerzy Wojciech 
Piorun Sobieszczański i Jadwiga z Łobaczewskich, zaraz po swoim ślu-
bie zamieszkali w Ostrołęce. Ojciec Macieja, po ukończeniu Centrum 
Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu, dostał przydział do 5. Pułku Ułanów 
Zasławskich, a w 1936 r. został służbowo przeniesiony do Grudziądza na 
stanowisko instruktora w Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii. Tuż 
przed wybuchem wojny, w sierpniu 1939 r., czteroletni Maciej razem z matką 
został odwieziony przez ojca w Lubelskie do Dutrowa, gdzie w wydzier-
żawionym majątku gospodarowali Józef (brat ojca) i Zofia Sobieszczańscy. 
Zabrali ze sobą niewielką walizkę z letnimi rzeczami, reszta ubrań miała 
być dosłana pocztą. Ojciec wrócił do Grudziądza, mając nadzieję, że żona 
z synem będą mieli również wsparcie w jego rodzicach, mieszkających 
w Podlodowie. Niestety, w momencie wybuchu wojny Podlodów znalazł 
się na linii frontu. Wojciech Stanisław i Helena ze Świdzińskich Piorun 
Sobieszczańscy musieli opuścić rodzinny majątek, przenosząc się tym-
czasowo do krewnych mieszkających w Guzówce. W wyniku działań 
wojennych Podlodów spłonął wraz z większością pamiątek po przodkach. 
W październiku 1939 r. Jerzy Sobieszczański dotarł w rodzinne strony. 
Po rozwiązaniu 110. pułku ułanów, z którym brał udział w walkach na 
północnym wschodzie kraju (Białystok, Grodno), postanowił przedostać 
się na Węgry lub do Rumunii. Plany te jednak nie powiodły się. Po po-
wrocie do Dutrowa zajął się żoną, synem i rodzicami, którzy przenieśli się 
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do swojego domu w Tomaszowie Lubelskim. Po przejęciu od brata Józefa 
obowiązków, związanych z prowadzeniem majątku w Podlodowie, wyrobił 
odpowiednie dokumenty zapewniające alibi wobec władz niemieckich. 
Rodzina zamieszkała w Łubczu niedaleko Podlodowa, w wynajętej części 
dworu, którego właścicielem był Stanisław Chajęcki. Życie we wczesnych 
latach 40. tylko pozornie było spokojne. Ojciec Macieja oficjalnie działał 
w majątku, odbudowując budynki gospodarcze, utrzymując hodowlę 
zwierząt i uprawę cykorii, w rzeczywistości od 1940 r. działał w ZWZ, 
a później w AK. Rodzice Macieja starali się pomagać innym, przyjmując 
pod swój dach żony przyjaciół walczących na zachodzie. Hodowla świń 
w majątku umożliwiała przygotowywanie paczek żywnościowych do 
oflagów. W roku 1942, kiedy nasiliły się napady band i oddziałów ukra-
ińskich na dwory ziemiańskie, ojciec Macieja dla bezpieczeństwa przeniósł 
rodzinę do Tomaszowa Lubelskiego. W roku 1943 Maciej z matką i sio-
strą wyjechali do majątku Zygmunta Sobieszczańskiego w Węglinie koło 
Lublina. Po jakimś czasie na krótko wrócili do Tomaszowa, gdzie Maciej 
zaczął uczęszczać do szkoły.

Wiosną 1944 r. rodzina na zawsze opuściła rodzinne strony. W mię-
dzyczasie majątek rodzinny, liczący 291 ha, 27 listopada 1944 r. został 
przejęty na cele reformy rolnej. Przez Łopiennik Kochanowskich rodzina 
dotarła na Dzbenin pod Lublinem do wujostwa Rzączyńskich. Maciej 
musiał kontynuować naukę w szkole podstawowej. Już jako dojrzały 
mężczyzna wspominał uczucie strachu, które mu towarzyszyło w drodze 
do szkoły z powodu odgłosu wybuchających pocisków. Lublin w tym 
okresie wyzwalany był przez armię radziecką. Pod koniec 1944 r. ojciec 
Macieja został zatrzymany w Lublinie przez NKWD. Ratując się przed 
wywózką na Syberię, wstąpił do Ludowego Wojska Polskiego. Początkowo 
skierowano go do 7. dywizji, później dzięki staraniom otrzymał przydział 
na komendanta Rejonowej Komendy Uzupełnień w Kaliszu. W roku 1945 
całą rodziną wyjechali do Kalisza. Maciej zaczął uczęszczać do Szkoły 
Podstawowej nr 3, a następnie rozpoczął naukę w Liceum im. A. Asnyka. 
Niestety, w 1946 r. ojca aresztowano za współpracę z podziemną orga-
nizacją Wolność i Niepodległość (WiN). Po procesie, z wyrokiem 10 lat, 
osadzono go w więzieniu we Wronkach koło Poznania. Rodzina z dnia 
na dzień została bez środków do życia. Matka, aby utrzymać dzieci, te-
ściową i siostrę męża, zaczęła prowadzić mały sklep. Nie podobało się 
to władzy komunistycznej. Żona „wroga ludu” nie mogła w ten sposób 
zarabiać. Maciej z matką i siostrą musieli opuścić Kalisz. Wyjechali na 
Wybrzeże. Zamieszkali w Gdyni Orłowie u Józefa i Zofii Sobieszczańskich. 
Maciej dojeżdżał do liceum w Sopocie, jego siostra rozpoczęła naukę 
w szkole podstawowej. Mimo trudnych warunków matka bardzo dbała  
o ich edukację.
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W grudniu 1951 r., na mocy amnestii, ojca zwolniono z więzienia. 
Rodzina nie mogła jednak pozostać na Wybrzeżu. Ojciec nie mógł przeby-
wać w strefie pasa przygranicznego. Powrót w rodzinne strony był również 
niemożliwy. Rodzice musieli poszukać nowego miejsca do osiedlenia. Dzięki 
znajomej sprzed wojny zatrzymali się w Łodzi. Maciej kontynuował naukę 
w Liceum nr 8, gdzie w 1953 r. uzyskał świadectwo dojrzałości. Marzył 
o studiach na Politechnice. Miał świadomość, że w jego przypadku tylko 
bardzo dobrze zdany egzamin wstępny może mu to umożliwić. Starannie 
i sumiennie się do tego przygotował. Później już jako student ze wszyst-
kich przedmiotów osiągał znakomite wyniki. Po wielu latach mógł bez 
wstydu pokazać dzieciom swój indeks. W marcu 1959 r. obronił dyplom 
z zakresu budowy samochodów na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Łódzkiej. Pozostał na uczelni, gdzie podjął pracę w Katedrze Budowy  
Samochodów. 

Rozpad pierwszego małżeństwa, zakończonego rozwodem, spowodował 
zmianę priorytetów życiowych. Odszedł z uczelni, przenosząc się do Biura 
Konstrukcyjnego Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach 
z siedzibą w Łodzi. Przyjaciele namówili go na wstąpienie do Klubu 
Wysokogórskiego. Wspinał się w Tatrach, Alpach, w Pirynie, a także 
górach Etiopii, gdzie wyjechał w ramach polskiej wyprawy alpinistycznej 
(1968–1969). Jako syn ułana jeździł konno, stąd jego działalność w Łódzkim 
Klubie Jeździeckim. Posiadane uprawnienia pozwalały mu sędziować na 
zawodach. Umiejętności jeździeckie wykorzystał jako statysta w filmie 
Andrzeja Wajdy Popioły. Przez kilka lat działał również w studenckim 
teatrze „Pstrąg”.

W roku 1967 odszedł z Biura Konstrukcyjnego, wrócił do pracy na 
uczelni w Katedrze Cieplnych Maszyn Tłokowych Politechniki Łódzkiej. 
Na stanowisku starszego asystenta kontynuował, przerwaną wcześniej, 
pracę naukową. Pod kierunkiem profesora Jana Aleksandra Wajanda 
otworzył przewód doktorski. W listopadzie 1967 r. poznał swoją przyszłą 
żonę. Badania do doktoratu zostały przerwane wyjazdem do Etiopii. Po 
powrocie z wyprawy, w sierpniu 1969 r., ożenił się ponownie. Wrócił do 
prowadzenia zajęć dydaktycznych i badań.

W roku 1970 wśród przyjaciół powstał pomysł połączenia alpinizmu 
z żeglarstwem. Planowano wspólny rejs do Norwegii, w ramach którego 
część załogi mogłaby się wspinać prosto z jachtu. Pomysł nie doczekał się 
realizacji. Natomiast żeglarstwo stało się nową pasją Macieja, której oddał 
się całym sercem. Zdobywał kolejne kwalifikacje żeglarskie, dochodząc do 
stopnia jachtowego kapitana żeglugi bałtyckiej (1979). Jeszcze mieszkając 
w Łodzi, zaangażował się w działalność żeglarskiego społecznego kręgu 
instruktorskiego Komendy Ziemi Łódzkiej ZHP. Pod banderą harcerską 
brał udział i prowadził wiele rejsów morskich, między innymi do: Kilonii 
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(Op. Sail 1972), odwiedzając porty Morza Bałtyckiego i Północnego. Jako 
oficer brał udział w wyprawach oceanicznych: na Kubę (1973–1974) i do 
Nowego Jorku (Op. Sail 1976), przechodząc pod żaglami Ocean Atlantycki 
również w porze zimowej i w ekstremalnie trudnych warunkach żeglugi. 
W wyprawach tych, trwających wiele miesięcy, na jachtach: „Odkrywca” 
i „Polski Len” odwiedził wiele portów Afryki, archipelagu Wysp Kanaryj-
skich, Małych i Dużych Antyli, Bermudów, archipelagu Azorów i Ameryki 
Północnej. W tamtym okresie żartował, że już zawsze będzie III oficerem, 
tym od technicznych problemów. Koledzy jednak z podziwem wspomi-
nali, jak w trudnych sytuacjach, nawet na morzu daleko od portu, potrafił 
usunąć awarię.

Od stycznia 1974 r. Maciej oficjalnie był zatrudniony w Filii Politechniki 
Łódzkiej w Bielsku-Białej. Zajęcia dydaktyczne w nowym miejscu pracy 
rozpoczął po powrocie z wyprawy na Kubę. Jednak dopiero w maju 1974 r., 
już na stałe, przeprowadził się do Bielska-Białej. Problemy adaptacyjne do 
nowego miasta i miejsca pracy nie przeszkodziły w ukończenia doktoratu. 
We wrześniu 1975 r., po wcześniejszym zdaniu obowiązkowych egzaminów 
i obronie pracy, Maciej uzyskał na Politechnice Łódzkiej stopień doktora 
nauk technicznych. Dalej podtrzymywał kontakty z przyjaciółmi w Łodzi, 
Warszawie i Gdyni. Działał społecznie we władzach Polskiego Związku 
Żeglarskiego. Służył techniczną pomocą przy konstrukcji i budowie jach-
tów: „Piotrcovia”, „Nirvana” i „Venator”. W roku 1980 został komando-
rem Yacht Klubu Polski w Bielsku-Białej. Współtworzył bazy dla klubu 
w Tresnej i na Mazurach w Kozinie. Do tradycji rodzinnej wprowadził 
coroczne letnie rejsy mazurskie.

Ze względu na miejsce zamieszkania doszła kolejna pasja, którą była 
jazda na nartach. Zimą wolny czas Maciej poświęcał na doskonalenie 
umiejętności narciarskich. Kiedy pojawiły się możliwości zagranicznych 
wyjazdów narciarskich, szusował w Dolomitach i Alpach. Liczne obo-
wiązki i zainteresowania nie wpłynęły na zaniedbanie pracy naukowej. 
Na przełomie 1981 i 1982 r. odbył kilkumiesięczny staż w Politechnice 
w Pradze. W roku 1986 postanowił ograniczyć swoją działalność społecz-
ną na rzecz dokończenia habilitacji. Kolokwium habilitacyjne odbyło się 
przed Radą Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej w listopadzie 
1989 r. Lata 90. dla Macieja to przede wszystkim tworzenie własnego ze-
społu Katedry Sterowania i Zasilania Silników Spalinowych, zasiadanie 
w Senacie Politechniki Łódzkiej i pełnienie funkcji dziekana Wydziału 
Budowy i Eksploatacji Maszyn Filii PŁ w Bielsku-Białej (1993–1999).

W roku 2001 Maciej otrzymał tytuł profesora i został odznaczony 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Rzeczypospolitej Polskiej. Był 
z tego odznaczenia dumny, bo takim samym Krzyżem odznaczono przed 
wojną jego dziadka – Wojciecha Stanisława Piorun Sobieszczańskiego.
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Po przekształceniu Filii Politechniki Łódzkiej w Akademię Techniczno-
Humanistyczną w 2001 r. objął funkcję kierownika Katedry Silników 
Spalinowych i Samochodów. Będąc członkiem międzynarodowego towa-
rzystwa SAE i współzałożycielem Polskiego Naukowego Towarzystwa 
Silników Spalinowych, działał na rzecz naukowego rozwoju zagadnień 
silnikowych.

Przejście na emeryturę w 2005 r. było trudnym momentem w życiu 
Macieja. Był jeszcze pełen sił i energii, chciał dalej działać. Pojawiła się moż-
liwość podjęcia pracy dydaktycznej w prywatnej lubelskiej Wyższej Szkole 
Ekonomii i Innowacji. Postanowił wykorzystać tę propozycję. Dojeżdżał 
na zajęcia do Lublina przez osiem lat, prowadząc zajęcia z mechaniki, 
wytrzymałości materiałów i napędów w transporcie. Czas wolny od zajęć 
wykorzystywał na poszukiwania genealogiczne, które rozpoczął w kilka lat 
po śmierci ojca. Historię rodziny musiał odtworzyć od podstaw, ponieważ 
większość dokumentów uległa zniszczeniu w czasie wojny, a pozosta-
wione przez ojca notatki zawierały mnóstwo nieścisłości. Poszukiwania 
okazały się żmudne i czasochłonne. Maciej poprosił więc o pomoc żonę. 
Wspólnie odwiedzane archiwa, parafie, cmentarze, biblioteki i rozmowy 
rodzinne pozwoliły na zebranie obszernych materiałów, które wykorzy-
stano w opracowanej i wydanej w 2012 r. książce Historia Rodziny Piorun 
Sobieszczańskich. W tym samym roku, za namową swojej kuzynki Magdy 
Rzączyńskiej, Maciej został członkiem Lubelskiego Oddziału Towarzystwa 

Maciej Stanisław Sobieszczański. Źródło: Fotografia ze zbiorów autorki
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Ziemiańskiego. Nawiązane kontakty z Tomaszowskim Towarzystwem 
Regionalnym stworzyły możliwość zamieszczenia artykułów w reaktywo-
wanym „Roczniku Tomaszowskim”. Poświęcone były one historii rodzin: 
Sobieszczańskich, Zdanowiczów i Janiszewskich. W czerwcu 2014 r., 
dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim, 
Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego i pani Krystyny Mazurek, 
Maciej wydał opracowane przez siebie wojenne wspomnienia ojca. Ukazały 
się one w publikacji Z teki wspomnień. Wcześniej, bo w 2006 r., Maciej od-
nowił grobowiec swoich prapradziadków Wojciecha i Józefa oraz dziadka 
Wojciecha Stanisława w Gródku koło Tomaszowa Lubelskiego. Postanowił 
również uporządkować sprawy spadkowe po Wojciechu Stanisławie 
Piorun Sobieszczańskim, co wiązało się z prostowaniem przydomków 
i nazwisk oraz licznymi rozprawami sądowymi. Efekt tych zabiegów miał 
charakter ściśle historyczny, ponieważ nie było ustawy pozwalającej na 
uzyskanie odszkodowania po zabranym majątku na cele reformy rolnej. 
Działania Macieja pozwoliły jednak na „zjednoczenie” rozproszonej rodziny 
Sobieszczańskich. Zaowocowało to corocznymi zjazdami. Często był ich 
współorganizatorem, nadając ton tym spotkaniom.

W najbliższym otoczeniu rodzinnym liczono się z jego zdaniem, był 
autorytetem i wzorem dla dwóch synów – Jana (1974) i Krzysztofa (1980). 
Utrzymywał bliskie kontakty ze swoją córką z pierwszego małżeństwa 
Magdaleną (1959). Cieszyli go dwaj wnukowie: Jędrzej (1988) i Kajetan 
(2007).

Niestety od 2008 r. zaczęły Maciejowi dokuczać kolejne choroby. 
Doznany w sierpniu 2014 r. udar ograniczył możliwość swobodnego 
poruszania się i mówienia. Maciej znany był ze swady, z jaką opowiadał 
o swoich licznych przygodach, lubił tym skupiać na sobie uwagę otocze-
nia. Choroba mu to w dużej mierze odebrała. Stopniowo gasł, nie było 
w nim tej charakterystycznej radości życia. Pojawiły się też nowe dolegli-
wości. Jeszcze w maju 2016 r. uczestniczył w dziesiątym jubileuszowym 
zjeździe rodzinnym, organizowanym przez wnuka Jędrzeja. Czerwcowy 
pobyt w szpitalu wzmocnił go na tyle, że mógł na początku sierpnia 
odbyć sentymentalną podróż do Tomaszowa Lubelskiego i Gródka. Miał 
też marzenie, aby zobaczyć Hel. Pojechał tam we wrześniu. Widok portu, 
do którego wcześniej zawijał jachtem, dodał mu sił. Odwiedzał znajome 
miejsca, ale powoli, często odpoczywając.

W połowie stycznia 2017 r. choroba nowotworowa uderzyła z całą 
mocą. Maciej był coraz słabszy. Opatrzony świętymi sakramentami zmarł 
nad ranem 5 lutego. Na jego prośbę został pochowany w Bielsku-Białej 
na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Listopadowej.

W pamięci najbliższych i przyjaciół pozostanie Maciej człowiekiem 
odważnym, prawym, pełnym pasji i poczucia humoru.
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Robert Czyż
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

WSPOMNIENIE O MARKU ŚWITCE (1954–2017) 
– PASJONACIE SPOŁECZNEGO DZIAŁANIA 

I NAUCZYCIELU Z POWOŁANIA

Wieczność umarłych tak długo trwa,
jak długo pamięcią się im płaci.

Marek Antoni Świtka urodził się 2 maja 1954 r. w Tomaszowie Lubelskim 
jako syn Antoniego i Zofii z d. Jarczak małżonków Świtka. Zmarł 20 maja 
2017 r. Pochodził z rodziny o patriotycznych i niepodległościowych ko-
rzeniach. Ojciec Antoni ps. Szczygieł był żołnierzem niepodległościowego 
podziemia. Stryj Jan Świtka, profesor akademicki KUL, był inicjatorem 
i jednym z twórców powstania Wydziału Zamiejscowego Nauk Praw- 
nych i Ekonomicznych KUL w Tomaszowie Lubelskim. Rodzinnie związani 
byli z Majdanem Górnym.

Pasją jego życia było krótkofalarstwo, polegające na nawiązywaniu 
łączności radiowych na wydzielonych pasmach. Przy czym nie można 
było nim zajmować się ot tak, bo w przypadku tego hobby wymagane 
było zdobycie odpowiednich uprawnień i licencji. Marek wspominał, „że 
kiedyś krótkofalarstwo było oknem na świat, jego główną zaletą było to, 
że można było kontaktować się ze światem i poznawać go. Teraz w dobie 
Internetu jest to hobby niszowe. A przecież krótkofalarstwo łączy ludzi na 
wszystkich kontynentach, ludzi, których celem funkcjonowania, a zarazem 
pasją jest kontakt z innymi”. Pierwsze pozwolenie radiowe ze znakiem 
SP8JUX otrzymał w 1977 r. Działał społecznie i był wychowawcą wielu 
krótkofalowców – do ostatnich dni bardzo aktywny na pasmach amator-
skich. W latach 80. XX w. w TDK prowadził klub krótkofalarski, jedną 
kadencję był radnym Rady Miasta w Tomaszowie Lubelskim.

Marek Świtka, absolwent tomaszowskiego „Bartosza”, tytuł magistra 
wychowania technicznego uzyskał w 1977 r. na studiach dziennych Wy-
działu Pedagogiki i Psychologii UMCS. Wybór kierunku studiów nie był 
przypadkowy, od najmłodszych lat zdradzał zainteresowania techniczne. 
W liceum siedział w jednej ławce z Andrzejem Żukowskim, który będąc 
uczniem, wygrał popularny teleturniej „Wielka Gra” z zakresu obsługi sa-
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mochodu Fiat 126p. Później związał się z firmą Opel i osiadł w Niemczech. 
Z Markiem do końca łączyły go przyjacielskie stosunki koleżeńskie. Do 
ich spotkania z okazji 100-lecia „Bartosza” niestety już nie doszło. Marek 
Świtka po studiach pierwszą pracę podjął w Rozgłośni Regionalnej Polskie-
go Radia i Telewizji w Lublinie, jako inspektor emisji na zasadzie umowy 
stypendialnej. W roku 1978 został powołany do odbycia obowiązkowej 
służby wojskowej w WSO WOPL w Koszalinie, gdzie uzyskał stopień 
oficera rezerwy. W latach 1979–1981 pracował jako zastępca komendanta 
Hufca ZP w Chełmie. We wrześniu 1981 r. powrócił do Tomaszowa i został 
nauczycielem w Szkole Podstawowej w Tarnawatce. Rok później powierzono 
mu stanowisko zastępcy dyrektora. W latach 1984–1987 był inspektorem 
oświaty w Urzędzie Gminy w Tarnawatce. W roku 1987 powrócił do 
pracy w szkole, z którą związał swoje życie zawodowe na kolejnych 13 
lat. Będąc nauczycielem zajęć technicznych, dał się poznać jako nauczyciel 
wymagający, konsekwentny i prowadzący zajęcia niekonwencjonalnie. Miał 
w zwyczaju pytać, czy ktoś wie, jaki przedmiot najbardziej kształtował 
postawy ucznia w II RP, i od razu sam sobie odpowiadał, że wówczas 
roboty ręczne, a teraz zajęcia techniczne (praca technika). Prowadzone 
przez niego zajęcia stały na wysokim poziomie. W dniu jego pogrzebu 
wcale niemałe grono jego uczennic z rozrzewnieniem wspominało, jak 
nauczył ich mierzyć suwmiarką, posługiwać się prostymi narzędziami. 
Bardzo często na lekcjach wprowadzał elementy matematyki czy fizyki. 
Po 5 latach przerwy w 2005 r. powrócił do zawodu nauczyciela, wiążąc 
swoje życie zawodowe aż do przedwczesnej śmierci z Zespołem Szkół 
nr 4 w Tomaszowie Lubelskim.

Przez całe życie zawodowe pogłębiał swą wiedzę, rozwijając własne 
zainteresowania, głównie w dziedzinie radiokomunikacji, systemów elektro-
nicznego sterowania, a także przydatnych w pracy zawodowej nauczyciela, 
potwierdzonych uzyskaniem państwowych uprawnień, m.in. uprawnienia 
operatora klasy A wydane w 1984 r. przez Państwową Inspekcję Radiową, 
zaświadczenie kwalifikacyjne EP wydane przez Stowarzyszenie Elektryków 
Polskich, już w 1996 r. ukończył stosowne kursy komputerowe. Posiadał 
także uprawnienia do nauczania osób ubiegających się o prawo jazdy. 
W kręgu jego zainteresowań były: elektrotechnika i elektronika, radio-
technika, radiokomunikacja, systemy elektronicznego sterowania urządzeń 
przemysłowych, zdalne sterowanie, elektrotechnika samochodowa i użyt-
kowa oraz modelarstwo. W roku 2011 za swą pracę zawodową otrzymał 
ocenę wyróżniającą. W uzasadnieniu dyrektor szkoły napisał: 

Prawidłowo planuje i realizuje program nauczania. Właściwie precyzuje cele lekcji i sku-
tecznie je realizuje. Stosuje nowoczesne pomoce dydaktyczne, takie jak programy komputerowe 
symulujące pracę mierników i obwodów elektrycznych. Podczas pracy na warsztatach szkol-
nych organizował pracownię Ślusarnia III, wyposażając ją w pomoce dydaktyczne i instrukcje 
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stanowiskowe. […] Wzbogaca warsztat pracy poprzez opracowanie zestawów ćwiczeniowych 
dla zawodu elektromechanik pojazdów samochodowych w oparciu o pozyskane prywatnie 
elementy i mierniki. […] Przygotowuje uczniów do olimpiad i konkursów zawodowych. Podnosi 
swe kwalifikacje zawodowe poprzez udział w szeregu kursach i warsztatach pogłębiających 
wiedzę pedagogiczną i fachową, m.in. kurs w zakresie programowania maszyn CNC Hass 
dla centrum frezarskiego i tokarskiego.

Marek Świtka zmarł nagle w sobotni ranek 20 maja 2017 r. w wieku 
63 lat. W mowie pogrzebowej dyrektor Szkoły Janusz Joniec powiedział:

Drogi Marku! Pogrążona 
w smutku Rodzino! Kiedy liście 
opadają z drzewa jesienią, kiedy 
czas spróchniałe obala drzewa, 
kiedy umiera długoletnie dojrzałe 
życie, dzieje się to jakby zgodnie 
z naturą? Ale kiedy wicher na wio-
snę drzewo z korzeniem wyrywa, 
wówczas trudno się nam z tym 
pogodzić. Tak, Marku – bardzo 
trudno! – Spotykamy się dzisiaj 
pogrążeni w smutku, chcemy się 
z Tobą pożegnać. Jednak za wcze-
śnie odszedłeś. Słońce Twego życia 
mogło dalej wędrować, a oto już 
zaszło! Dlaczego? Spodobałeś się 
Stwórcy, chciał Cię mieć w nowym 
życiu? Tam zapewne przygotował 
dla Ciebie zadania wielkie, piękne 

i wieczne. Byłeś wspaniałym przyjacielem, świetnym kolegą i sympatycznym człowiekiem, 
bardzo lubianym przez uczniów, rodziców i nauczycieli, takiego Cię zapamiętamy. Prawie 
12 lat pracowaliśmy razem. Jesteśmy tu dzisiaj, by wspólnotą naszych serc i myśli zaświad-
czyć o tym, że pamięć o Tobie, Marku, nie zostanie zatarta. Mimo bólu i smutku pociesza 
nas świadomość, że teraz doznasz prawdziwego szczęścia, bo „umierać musi, kto ma żyć”.

Dzisiaj jesteśmy z Tobą – nauczyciele, pracownicy i Twoi uczniowie z Zespołu Szkół nr 4 
w Tomaszowie Lubelskim – zamiast na lekcjach – stoimy przy Twojej urnie, a Ty udzielasz 
nam ważnej lekcji: „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. Uczysz nas, że nie 
wolno marnować żadnej chwili swego życia, trzeba wybierać to, co najważniejsze, trwałe, 
nieprzemijające.

Dziękujemy Ci, Marku, za to, że byłeś z nami, za Twoje zawsze pogodne usposobienie, 
za życzliwość wobec wszystkich. Teraz, gdy Twoja ziemska pielgrzymka dobiegła końca, 
pochylamy głowy.

Spoczywaj w pokoju!

Niezmierzone tłumy ludzi uczestniczyły w Jego ostatniej drodze, wśród 
nich dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa 
Powiatowego Anna Pankiewicz, która tak wspominała zmarłego:

W tym miejscu chcę wspomnieć nauczyciela Zespołu Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Tomaszowie Lubelskim Marka Świtkę, który zmarł 20 maja 2017 r. jako czynny nauczyciel. 
Marek Świtka był człowiekiem, który zdobył sobie szacunek, życzliwość i uznanie zarówno 
kolegów nauczycieli, jak i uczniów.

Marek Świtka. Źródło: Fotografia ze zbiorów autora
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Odejście każdego człowieka pozostawia po sobie pustkę, tęsknotę, chęć pozostania jak 
najdłużej w pamięci… Kiedy umiera nauczyciel, pozostawia po sobie również spuściznę, 
spadek? Spadek w postaci pamięci wielu pokoleń uczniów, którzy dzięki niemu zdobywali 
wiedzę i doświadczenie.

Zawód nauczyciela, czy to z wyboru, konieczności, przypadku, wydobywa z człowieka 
to, co w nim najlepsze. Przekazując wiedzę, wychowując młode pokolenie, nauczyciel sięga 
do najgłębszych pokładów własnej cierpliwości, wyrozumiałości, dobroci, sympatii… Nie jest 
łatwo, a jednak wielu nauczycieli wspomina się po latach, bowiem zapisali się w nieśmiertelnej 
pamięci kolejnych pokoleń uczniów.

Wspominam wypełniony po brzegi kościół pw. ZNMP w Tomaszowie Lubelskim podczas 
mszy św. pogrzebowej za Marka Świtkę, rozmowy o ostatnich chwilach jego życia, pasjach, 
niedokończonych rozmowach, świadczą o tym, że pozostanie w pamięci wielu z nas na dłużej…

Kolega z pracy Kazimierz Biszczanik tak go zapamiętał:
Marka Świtkę poznałem w 2006 r., gdy został nauczycielem zawodu w naszej szkole. Co 

w nim mnie fascynowało, to wielka chęć do majsterkowania. Jego hobby była: elektrotech-
nika i elektronika, jednak szczególnie upodobał sobie technikę radiową. Dla mnie Marek był 
człowiekiem, który oprócz pracy zawodowej lubił mieć inne cele w życiu, do których dążył, 
wkładając w to wiele pracy i serca. Zazwyczaj, co zamierzył, to osiągał. Należał do niszowej 
grupy ludzi, którzy po pracy mając czas wolny, wiedzieli, co mają z nim zrobić. Ciągle śle-
dził rozwój techniki, czym dzielił się z innymi. Sam wykonywał wiele urządzeń i pomocy 
naukowych, czym zaskarbił sobie szacunek uczniów. Zachęcał ich do zainteresowania się 
elektrotechniką. Już po jego śmierci byłem w jego domu, tam zobaczyłem ogrom rzeczy, które 
konstruował i projektował. Marek rozwiązywał nietypowe sprawy, nie myślał schematycznie, 
zawsze interesował się „jutrem”. Cóż mogę powiedzieć. Nas wszystkich ogarnął wielki żal, że ze 
społeczności szkoły odszedł człowiek, który wiele swoich pomysłów już nie zdążył zrealizować.

W czasie pogrzebu Marka nad miastem przeszła gwałtowna ulewa, 
wielu żałobnikom przemknęła myśl, że „nawet niebo płakało po jego 
śmierci”. Urna z jego prochami spoczęła na Cmentarzu Komunalnym 
w Tomaszowie Lubelskim.
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Ks. Edward Walewander
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

SIOSTRA HELENA PASIECZNA (1947−2017)  
– IN MEMORIAM

I. Przystępując do podsumowania życia jakiejś osoby – a tym właśnie jest 
jej życiorys pisany cudzą ręką – zwykle rozglądamy się za jakąś spuścizną 
materialną tego człowieka, jakimś wymiernym i dostępnym dorobkiem. 
Oczywiście − mówiąc najogólniej − pozostaje po kimś pamięć, ta naj- 
autentyczniejsza – najbliższych, nie tylko rodzinna, ale i środowiskowa. Im 
bardziej opisywana postać wrosła w jakieś środowisko, im wyraźniejszy 
pozostawiła w nim ślad, tym łatwiej kreślić jej wizerunek.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia, nietrudno odgadnąć, że 
najchętniej bierze się na warsztat pisarski czy medialny osobistości pu-
bliczne. Wszędzie pełno o nich rzeczowych informacji, wartościowych, 
interesujących wspomnień, ale i plotek. Wystarczy tylko wyselekcjonować 
te najistotniejsze, a także wsłuchać się w opinię, która po czyimś odejściu 
powoli, ale nieubłaganie umiera.

W przypadku niniejszego wspomnienia biograficznego nie chodzi ani 
o kogoś z pierwszych, ani z dalszych stron gazet. Nie znaczy to wcale, 
że ludzie na nich obecni na więcej zasługują niż skromna, choć przecież 
w tylu miejscach i wielu ludziom znana niewiasta, zakonnica – można 
by powiedzieć, nie wysilając się na wielkie słowa – spełniająca uczynki 
miłosierdzia. „Co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
mnieście uczynili” (Mt 25, 40) − powiedział Chrystus. Ten ewangeliczny 
cytat jest najbardziej odpowiednim mottem Jej życia.

Siostra Helena Pasieczna dożyła 70 lat. Ktoś może powie: czy warto 
poświęcać Jej aż tyle uwagi?

Odpowiem na to pytaniem: gdzie, w czym tkwi kryterium wartości? 
Przecież nie we współcześnie panującym celebrytyzmie. Jestem sławny! 
Jestem kimś! Kimś znanym, wielkim! Byłem głośny, więc mnie zauważono.

II. Siostra Helena była cicha. Pośród codziennych ludzkich kłopotów 
i radości nie wybierała tych ludzi, których lubiła, którzy byli Jej bardziej 
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bliscy. Tacy na ogół łatwiej wpadają w oko, a może nawet w serce. Ona 
wszystkich traktowała jednakowo. Służyła wszędzie, gdzie była potrzeba. 
To, co czyni się na pokaz, dla ludzkiego oka, dla pochwały czy dla jakiejś 
nagrody, szybko przemija − jak wszystko na tym świecie. Wbrew ludzkim 
przymiarkom i różnym ocenom nie ginie nigdy autentyczne dobro. Odnawia 
się ono i pomnaża w swoistej „reakcji łańcuszkowej” wielu rąk i serc.

Potwierdza to między innymi wieloletnia przyjaciółka Zmarłej, siostra 
Lucyna Witczak. Tak wspomina siostrę Helenę: 

Pamiętam Twoją gorliwość w modlitwach i zapał do pracy. Spotykałyśmy się w Lu-
blinie, w Łodzi, w Starej Wsi, zawsze dzieliłaś się swoimi „pomysłami” w pracy z dziećmi, 
wymieniałyśmy wierszyki na Pierwszą Komunię Świętą. Wkładałaś duży wysiłek, żeby była 
profesjonalna każda uroczystość, „zapięta na ostatni guzik”, a dzieci dobrze przygotowane. 
Jak matka martwiłaś się o dzieci trudne, zaniedbane rodziny itp. Pomagałaś jak się dało.

W Strykowie miałaś w opiece troskę o szaty liturgiczne i wystrój kościoła. Wszystko 
było zadbane. Chociaż był remont i stały rusztowania, to jednak przed wejściem do świątyni 
posadziłaś kwiaty, bo przy krzyżu ludzie się zatrzymują na modlitwę i musi być ładnie1.

Takie właśnie dobro świadczyła siostra Helena przez całe swoje życie. 
Dlatego warto o tym przypomnieć. Nie w formie laudacji, ale jako wska-
zanie drogi innym i przekonanie jak największej liczby ludzi, że dobro ma 
w sobie niespożytą, niewyczerpalną siłę rozprzestrzeniania się i owocowa-
nia. Stara scholastyczna dewiza głosi: Bonum est difusivum sui, dobro samo 
daje swój posiew. Ale siewcę wybiera Bóg. Wybrał też siostrę Helenę, aby 
z miłością oraz oddaniem służyła bliźnim potrzebującym wsparcia w cier-
pieniu i w chorobie, w niedostatku i zgubieniu dobrej drogi życia. Czyniła 
to przez wiele lat w ramach edukacji katechetycznej i szkolnej. Miała serce 
otwarte, czułe na wszelkie ludzkie biedy i ręce gotowe zawsze pomagać. 
Musiała dobrze radzić, pocieszać, koić, towarzyszyć, być razem z człowie-
kiem w potrzebie. Trzymać go za rękę i razem z nim modlić się do Boga.

Siostra Witczak wspomina: 
Do końca życia, mimo choroby, starała się wykonywać powierzone Jej obowiązki. Tak po 

cichu przygotowywała się do ostatniej drogi. Wiedziała, że Bóg wielkie rzeczy czyni po cichu, 
na zapleczu, jak z wodą i winem na weselu w Kanie Galilejskiej.

Wspominając gorliwą służebniczkę, autor obserwował niejednokrotnie, 
jak wprowadzała w życie pedagogię „małej drogi” swojej wielkiej, ulu-
bionej świętej, Teresy od Dzieciątka Jezus (1873–1897). Często powtarzała 
za tą świętą z Lisieux: 

W mojej małej drodze są tylko rzeczy bardzo zwyczajne; trzeba, by małe dusze mogły 
czynić wszystko, co ja czynię2.

 1 Wypowiedź na piśmie w posiadaniu autora tekstu.
 2 Ś w i ę t a  T e r e s a  o d  D z i e c i ą t k a  J e z u s, Dzieje duszy, red. O. Filek, Kraków 

1984, s. 273.
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Może dlatego dobrze jest wspominać siostrę Helenę, bo w swej zwy-
czajności, tak małej i powszedniej, widziała wielkość powołania chrześci-
jańskiego. Czyż nie jest to droga życia godna naśladowania?

III. Była córką Józefa i Stanisławy z domu Sachajko. Urodziła się 
20 kwietnia 1947 r. w Kolonii Niemirówek koło Tarnawatki w rodzinie 
wielodzietnej. Wzrastała w środowisku o bogatych tradycjach patriotycz-
nych i wolnościowych. Naukę w zakresie szkoły podstawowej pobierała 
w Niemirówku. Przez siedem lat razem z Nią uczęszczałem do tej samej 
klasy.

Do mojej Księgi jubileuszowej wpisała taką krótką charakterystykę na-
szych młodych lat:

Chętnie wracam do naszej wspólnej dziecięcej przeszłości. Inaczej postrzegaliśmy wiele 
spraw, może niekiedy nie zauważaliśmy zatroskania naszych rodziców. Ale takie są prawa 
dzieciństwa i młodości. Nie było to dzieciństwo tak bez reszty sielskie, anielskie. Wyrośliśmy 
w rodzinach żyjących na wsi, ciężko pracujących na roli. Może teraz jest już inaczej, ale w tam-
tych czasach dzieci musiały − a co więcej chciały dzielić ten trud z dorosłymi. Być może dziś 
wiejskie dziecko nie zrozumie tego, co tu napisałam. Ja jednak z przekonaniem wyznaję, że 

Siostra Helena Pasieczna. Źródło: Fotografia ze zbiorów autora
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pójście na pole, praca ręka w rękę z dorosłymi była dla nas wtedy jakąś nobilitacją. Czuliśmy, 
że chleb na stole to rezultat także naszej ciężkiej pracy, choć w o wiele mniejszym wymiarze 
niż dorosłych3.

Naszym niezapomnianym pedagogiem był świątobliwy ks. Tadeusz 
Boguta (1906–1982), wieloletni proboszcz tarnawacki. Uczył nas religii. 
Podpatrywaliśmy i naśladowali naszego katechetę4. Po latach siostra Helena 
wyznała ze wzruszeniem: 

Czy mogliśmy przewidzieć, że nasz kolega, Edward Walewander, pójdzie kiedyś w jego 
ślady, a ja wstąpię do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich Najświętszej Maryi 
Panny Niepokalanie Poczętej?5.

Duży wpływ na osobowość Heli miała zwłaszcza Jej świątobliwa Mama, 
Stanisława. Na nas wszystkich młodych oddziaływała również gorliwość 
i świątobliwość sióstr służebniczek pracujących w Tomaszowie. Ilekroć 
przekraczaliśmy progi drewnianego kościoła w naszym mieście, witał 
nas zawsze w kruchcie konterfekt Edmunda Bojanowskiego (1814–1871) 
i zawieszony obok niego życiorys. Czytaliśmy te informacje i staraliśmy 
się naśladować go w służbie Bogu i ludziom. Był niezwykłym pedagogiem 
praktykiem, a także założycielem zgromadzenia zakonnego6. Hela osią-
gnęła to w stopniu wyjątkowym. Biskup Ryszard Karpiński, który przez 
wiele lat obserwował Jej pełną poświęcenia pracę w Katedrze Lubelskiej, 
stwierdził, że to „siostra do tańca i do różańca”.

Po ukończeniu szkoły podstawowej Hela pozostała w domu. Pracowała 
w rodzinnym gospodarstwie rolnym. Po śmierci ojca w 1969 r. wstąpiła 
6 listopada 1970 r. do Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich. 
Trzy miesiące później rozpoczęła w domu prowincjalnym w Łodzi pierwszy 
okres formacji zakonnej zwany postulatem. Przez ponad rok, od 13 sierpnia 
1971 r. do 21 sierpnia następnego roku, odbyła obowiązujący każdą siostrę 
zakonną rok nowicjatu.

Bezpośrednio po jego ukończeniu została skierowana na placówkę 
do Liskowa koło Kalisza. Pracowała tam osiem lat (do lutego 1978 r.). 
Pomagała w kuchni. W latach 1973–1977 podjęła naukę w zaocznym Liceum 
Ogólnokształcącym w Kaliszu.

 3 Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander, wyd. II., red. N. Rykowska, T. Kuni-
szewska, R. Stopikowski, Lublin 2017, s. 327.

 4 Por. E. W a l e w a n d e r, Opiekun powołań – ks. Tadeusz Boguta (1906–1982), [w:] tenże, 
Kapłani Zamojszczyzny okresu okupacji. Szkice do historii regionu i Kościoła, Lublin 1996, s. 17–64.

 5 Tamże, s. 326.
 6 Zgromadzenie Sióstr Służebniczek zostało założone 3 maja [!] 1850 r. Jego założyciel 

został beatyfikowany 13 czerwca 1999 r. w Warszawie przez Jana Pawła II. Celem zgromadzenia 
jest służba bliźnim, przejawiająca się w pomaganiu biednym i chorym, wychowywaniu dzieci 
(szczególnie biednych), przygotowaniu religijnym dziewcząt do pełnienia ich obowiązków, 
pojmowana jako droga prowadząca do Boga. 
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Pod koniec tego okresu w Starej Wsi od 10 lutego do 20 lipca 1978 r. 
odbyła dalszą formację obowiązującą w zgromadzeniu. Był to tzw. stały 
juniorat. Kiedy ukończyła stały juniorat, została skierowana do pracy 
w domu prowincjalnym w Łodzi, gdzie przebywała do 2 grudnia 1978 r. 
Otrzymała tam wykształcenie w Studium Medycznym. Została starannie 
przygotowana do pracy wśród chorych i biednych. Wykorzystywała to 
później w swojej posłudze na różnych placówkach. Na początku tego 
miesiąca została skierowana ponownie do pracy w kuchni swego domu 
zakonnego w Liskowie. Pracowała tam do 17 sierpnia 1979 r. W tym czasie 
ukończyła kurs katechetyczny, który zadecydował o jej późniejszej pracy 
jako katechetki na kilku placówkach.

Pierwszą Jej placówką katechetyczną była roczna praca w Gdańsku. 
Stamtąd 8 sierpnia 1980 r. została przeniesiona do rodzinnego Tomaszowa 
Lubelskiego. Uczyła tam religii do wakacji 1987 r., po czym przez siedem 
lat pracowała w Krasnymstawie na stanowisku katechetki i przełożonej 
domu. W sierpniu 1993 r. znowu wróciła do Tomaszowa. Realizowała tam 
swój charyzmat katechetyczny do początku roku 2009. Stamtąd dojeżdżała 
dorywczo do chorej Matki. Serdecznie się Nią opiekowała do jej śmierci 
w 2006 r.

Od początku 2009 r. do 4 sierpnia 2011 r. posługiwała jako zakrystianka 
w Strykowie koło Łodzi. Bezpośrednio potem została skierowana do pracy 
w Archikatedrze Lubelskiej w Lublinie. Pracowała tam gorliwie do końca 
swych dni. Odeszła do Pana w niedzielę 22 października 2017 r.

IV. Życie religijnej, oddanej Bogu i ludziom służebniczki opowiedziane 
zostało tu bardzo krótko, zwięźle, a więc niepełnie. Dlatego spróbujmy 
dodać jeszcze coś więcej.

Siostra Helena Pasieczna zasłużyła się bardzo w kilku środowiskach 
kościelnych w Polsce. O ostatnich latach Jej życia, gdy spełniała się gorli-
wie w pracy w Lubelskiej Archikatedrze, wspomina między innymi pro-
boszcz archikatedry ks. prałat Adam Lewandowski. Była między innymi 
odpowiedzialna za dekorację ołtarzy. Umiała to robić bardzo pięknie. Jej 
praca była szczerze podziwiana − mówi siostra Karolina Kołodziejczyk, 
betanka, pracownik naukowy Archiwum Archidiecezjalnego w Lublinie.

Na swoim pamiątkowym obrazku z okazji wieczystej profesji zakonnej, 
którą złożyła w Łodzi 15 sierpnia 1978 r., siostra Helena wypisała swoją 
znamienną dewizę życia, przejętą z głębokim przekonaniem od św. Jana 
Marii Vianneya: „Bogu serce, ludziom uśmiech, sobie krzyż”. Słowo krzyż 
podkreśliła w sposób znaczący, jakby przewidywała swoją niełatwą drogę 
życia7.

 7 Z. J a g i e ł ł o, Bogu serce, ludziom uśmiech, sobie krzyż, „Niedziela Zamojsko-Lubaczow-
ska”, 12 XI 2017, nr 46, s. VII–VIII.
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Pracowała prawie do ostatnich dni swego życia. Dla wielu osób Jej 
śmierć była wprost zaskoczeniem. Siostra Irena Krosta stwierdziła:

Helena miała szczęście w nieszczęściu. Choroba, cierpienie przyszło szybko, zaskoczyła 
wszystkich8.

Miała pogrzeb podwójny. 25 października 2017 r. została pożegnana 
w Lubelskiej Archikatedrze. W uroczystej mszy św., przy bardzo licznym 
udziale wiernych, wzięło udział dwóch biskupów: bp dr Ryszard Karpiński 
i bp dr Mieczysław Cisło. Sprawowali liturgię pontyfikalną w koncelebrze 
30 kapłanów. We mszy św. wzięli udział także przedstawiciele alumnów 
lubelskiego Seminarium Duchownego oraz ponad 100 sióstr z różnych 
zgromadzeń zakonnych, głównie z zakonu macierzystego Zmarłej.

W dłuższym wprowadzeniu do liturgii żałobnej ks. bp Karpiński 
wzruszonym głosem przedstawił siostrę Helenę jako niezwykłą miło-
śniczkę modlitwy różańcowej. Podkreślił, że jako katechetka potrafiła do 
niej zachęcić także bardzo wielu młodych ludzi. Natomiast ks. bp Cisło 
w bardzo ciepłych słowach wyraził siostrze Helenie wdzięczność za Jej 
wzór życia zakonnego. Pociągnęła za sobą swoją młodszą siostrę Jadwigę. 
Ona też wstąpiła do służebniczek starowiejskich. Z niewielkiej miejscowo-
ści Kolonia Niemirówek do innych zgromadzeń wstąpiły również dwie  
ich koleżanki.

Pod koniec liturgii mszalnej głos zabrała także matka prowincjalna Iwona 
Zamorska. Wyraziła uznanie dla Zmarłej za Jej posługę w zgromadzeniu. 
Podziękowała też wszystkim za udział w nabożeństwie żałobnym. Egzortę 
żałobną wygłosił niżej podpisany kolega siostry Heleny z ławy szkolnej.

W dniu następnym, 26 października, odbyło się nabożeństwo żałobne 
w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tomaszowie Lubelskim. 
Zmarła siostra pracowała w nim przez kilka ostatnich lat. Tutaj była że-
gnana przez wiele osób: dawnych wychowanków, kolegów i koleżanki 
ze szkoły, gdzie pracowała jako katechetka, lekarzy z tomaszowskiego 
szpitala oraz kilkadziesiąt sióstr zakonnych. Mszy św. sprawowanej przez 
dziesięciu kapłanów (wśród nich był m.in. proboszcz parafii archikate-
dralnej w Lublinie ks. Adam Lewandowski) przewodniczył ks. Edward 
Walewander. Kazanie pogrzebowe wygłosił ks. kan. mgr Mieczysław 
Grabowski, proboszcz w Jezierni. Nabożeństwo na cmentarzu prowadził 
ks. kan. mgr Jerzy Sopel. Ciało Zmarłej spoczęło na tomaszowskim Starym 
Cmentarzu w grobowcu sióstr służebniczek, obok pochodzącej ze Lwowa 
siostry Angeli Majewskiej (1917–2005).

 8 Świadectwo w posiadaniu autora.
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W żałobnej egzorcie ks. Grabowski powiedział między innymi: 
Siostro Heleno! Jak dobrze, że powróciłaś ostatecznie do swoich. […] W Twoim życiu była 

wielka miłość do Boga. Od dzieciństwa spoglądałaś w Jego stronę i wybrałaś życie zakonne, 
by kochać Go niepodzielnym sercem. Bł. Edmund Bojanowski, założyciel Waszego zgroma-
dzenia, nieustannie wskazywał Ci drogę, że „przez Maryję do Jezusa”. Przez ostatnie siedem 
lat posługiwałaś w Archikatedrze Lubelskiej. […]

I chociaż siedem lat tutaj Ciebie nie było, to wciąż widzę Cię podążającą do Szkoły Pod-
stawowej nr 3, gdzie dzieciom pierwszokomunijnym mówiłaś o Jezusie przez dwadzieścia lat. 
Wychowałaś na [ziemi] tomaszowskiej całe pokolenie. Miałaś wielu przyjaciół. Zawsze byłaś 
wraz z siostrami wspólnie na nabożeństwach w tym naszym kościele p.w. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. Widzę waszą ławkę, którą ludzie zawsze zostawiali wolną dla sióstr. […] 
Zawsze energiczna, uśmiechnięta, pracowita, przyjazna, taka pozostajesz w naszych sercach.

V. Poprzez pełnienie różnych funkcji, a zwłaszcza dzieł miłosierdzia, 
siostry służebniczki są mocno obecne w świadomości społecznej. Chyba 
najlepszy pomnik wystawił zakonnicom nasz wielki polski pisarz Bolesław 
Prus. W jego powieści Emancypantki, książce, która dotyczy roli kobiety 
w życiu zawodowym i społecznym w Polsce, zawarta jest wypowiedź 
jednej z sióstr: 

Jesteśmy ułomne istoty, zwyczajne jak ludzie; może nawet gorsze i z pewnością gorsze 
od innych ludzi. Ale wszystkie osoby należące do […] zgromadzenia mają jedną wspólną 
cechę: nie wiem, czy to instynkt, czy niezasłużona łaska Boża… Oto w każdej z sióstr nad jej 
osobistymi skłonnościami góruje chęć służenia – bliźnim, opuszczonym i cierpiącym. Wiem, 
że panie światowe mają więcej serca aniżeli my: że są lepsze, wykształceńsze, delikatniejsze 
i czulsze od nas. My jesteśmy proste kobiety oswojone z niedolą, niekiedy zmęczone: więc 
to, co u światowych osób jest naprawdę poświęceniem, dla nas jest potrzebą istnienia, prawie 
egoizmem. […] Jak ptak rodzi się do latania, tak osoba mająca kiedyś za łaską Bożą zostać 
siostrą rodzi się do służenia cierpiącym. Kto tego powołania nie ma w duszy, nie będzie 
zakonnikiem, choćby go zamurowano w klasztorze9.

Świętej pamięci siostra Helena Pasieczna jako katechetka zostawiła 
w swoich uczniach i wychowankach wiele ze swojej postawy dobrego, 
bardzo sumiennego pedagoga. Przede wszystkim swym oddziaływaniem 
i ewangelicznym życiem starała się przekształcić człowieka egoistę, myślą-
cego tylko o sobie, w altruistę, który byłby gotów oddać życie za sprawę, 
za innych. Pragnęła, by każdy Jej wychowanek był wierny przyjętym 
ideałom aż do końca, choćby wymagało to ofiary.

Należała do kategorii takich ludzi, którzy niezmiernie troszczą się 
o to, by wszystko, co robią, wykonywać perfekcyjnie. Nigdy nie czyniła 
czegokolwiek byle jak. Przygotowywane przez Nią Pierwsze Komunie 
Święte, a także wszelkie spotkania były zawsze doskonale zorganizowane.

Wszędzie, gdzie pracowała, miała dobry kontakt z duszpasterzami. 
Wspomagała na swój sposób ich posługę. Mogli liczyć zawsze na Jej 

 9 B. P r u s, Emancypantki, t. IV, Warszawa 1957, s. 476–477.
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wsparcie. Wypowiedź ks. Józefa Rzechuły, wieloletniego duszpasterza 
z Tomaszowa Lubelskiego, mówi sama za siebie: 

Siostra Helena przybyła do parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie 
Lubelskim jako katechetka. Polecono Jej katechizację dzieci szkół podstawowych, szczególnie 
klasy drugie i przygotowanie do Pierwszej Komunii Świętej. Posługę tę pełniła z wielkim 
poświęceniem i zaangażowaniem. Miała w sobie zdolność do bezinteresownego dawania 
siebie Bogu i dzieciom. Siłę czerpała od Matki Bożej, której wiernie służyła w tomaszowskim 
sanktuarium. Za swą pracę cieszyła się uznaniem, szacunkiem i wdzięcznością ze strony 
duchowieństwa, rodziców dzieci, które katechizowała, i wiernych. Siostra Helena była nie 
tylko katechetką, ale też świadkiem życia konsekrowanego. Dlatego dzieci lgnęły do Niej i Jej 
słuchały. Jej wychowankowie z wdzięcznością wspominają Ją i pamiętają o Niej w modlitwie10.

Troszczyła się także o swoich bliskich w rodzinie. Radowała się i cier-
piała razem z nimi. Stale się za nich modliła. Kilka dni przed swoją śmiercią 
powiedziała mi łamiącym się głosem: 

Byłam zawsze z moją rodziną, nie zaniedbując w niczym obowiązków zakonnych, teraz 
przychodzi kolej na mnie.

Dobrze się stało, że miejsce pochówku siostry Heleny jest blisko naszego 
domu, w naszym pięknym mieście rodzinnym, blisko nas wszystkich. Jej 
grób będzie dla nas wyzwaniem do jeszcze gorliwszej służby Panu Bogu 
i bliźniemu. Niech powracająca do rodzinnej ziemi świętej pamięci siostra 
Helena budzi dalsze powołania zakonne, zwłaszcza do Jej zgromadzenia, 
które traktowała jak własną rodzinę.

Była głęboko wrażliwa na ludzką dobroć. Zawsze dawała ludziom 
uśmiech. Bardzo ubolewała, gdy nie udało się jej doświadczyć zwykłej ludz-
kiej dobroci i pomocy, zwłaszcza tam, gdzie ona powinna być. Odczuwała 
to boleśnie szczególnie wtedy, kiedy jej siły w ostatnich tygodniach życia 
zauważalnie słabły. Te braki i ból nimi wywoływany ukrywała i ze smut-
kiem tłumiła w sobie.

Służebniczka starowiejska siostra Irena Krosta, poetka, w nawiązaniu 
do życia siostry Heleny pisze w wierszu Święta noc o ludzkiej samotności, 
w której jest „tak mało świętej samotności”11. Bez trudu dopatrywała się 
jej w życiu Zmarłej.

Miała w sobie coś z wychowania spartańskiego: zdyscyplinowanego, 
oddanego bez reszty sprawie, konsekwentnego. Do końca swych dni zno-
siła ciężką chorobę jak ów żołnierz spartański, który padł na posterunku. 
Wspomina go prawie każdy podręcznik historii wychowania, kiedy jest 
mowa o edukacji w starożytnej Grecji.

Niniejsze wspomnienie przybliża autentyczną i pasjonującą historię 
życia twardego, zwykłego, a jednocześnie bardzo niezwykłego człowieka, 

10 Tekst wypowiedzi w posiadaniu autora artykułu.
11 Tekst wiersza w posiadaniu autora artykułu. 
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mojej koleżanki z ławy szkolnej w szkole podstawowej. Nikt nie rodzi się 
byle kto… − to znany i niezwykły tytuł pasjonujących wspomnień Maliny 
Stahre-Godyckiej12, który śmiało można odnieść do życia i dzieła wspo-
minanej świętej pamięci siostry Heleny Pasiecznej.

Droga Helu! Przez naszą modlitwę oddajemy Cię najlepszemu Ojcu − powiedział w za-
kończeniu egzorty pogrzebowej wygłoszonej w Lublinie niżej podpisany − Odeszłaś do wy-
marzonego nowego świata. Niech Bóg wynagrodzi Ci wszelki trud, Twoje poświęcenie bez 
reszty ludziom: w rodzinie, w Ojczyźnie, a zwłaszcza młodym ludziom. My, Twoi bliscy, za 
Twoją zachętą ciągle staramy się tworzyć świat nowy i lepszy. Wspieraj nas w tym nadal. 
Teraz już z Domu Ojca13.

VI. Wspomnienie o siostrze Helenie jest w pewnym sensie pamięt-
nikiem. Dlatego w zakończeniu wypada zacytować wyznanie Matyldy 
z Windisch-Graetzów Sapieżyny. Ta znana arystokratka, patriotka, matka 
i nauczycielka, w swoim dzienniku My i nasze Siedliska tak pisała dla swojej 
najbliższej i dalszej rodziny: 

Nie wiem, czy dobrze czynię, utrwalając moje elukubracje14 […], lecz uważam, że obecnie, 
gdy tyle pamiątek, dzienników, korespondencji, kronik rodzinnych przepadło bezpowrotnie, 
moje wspomnienia, choć nieudolnie skreślone, relacje dawnych wrażeń i uczuć powinny być 
zachowane, może znajdą oddźwięk w waszych sercach! Choć życie czy raczej formy jego do 
gruntu się zmieniły, ten wychwalany „nowy człowiek”, panujący nad przestrzenią i skarba-
mi świata, jednak pozostaje w istocie ten sam. Cierpienia i radości, miłość i ofiara, tęsknota 
i przywiązanie to są rzeczy nieodłączne od człowieczeństwa i wartości niezmienne. Najniesz-
częśliwszy byłby ten, który by ich doświadczyć już nie był zdolny!

Mam nadzieję, że to kiedyś odczytacie z pobłażliwością co do formy i z zrozumieniem 
co do treści, bo to, co pisałam […] płynęło z głębi uczuć, które nie zawsze dostatecznie na 
zewnątrz umiałam pokazywać! Może za wiele mówiłam o sobie […]. Jednak znajdziecie tu 
odzwierciedlenie zasad, myśli, wrażeń i uczuć, […] i te wam zostawię jako spuściznę, zdaje 
mi się więcej wartościową niż tych kilka klejnotów i przedmiotów, które po mojej śmierci, 
może, jeszcze będą zachowane!15

Autor niniejszego wspomnienia jest jednak przekonany, że wiele 
innych sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Starowiejskich NMP 
Niepokalanie Poczętej, które pracowały w Tomaszowie Lubelskim, za-
sługiwałyby na podobne słowa. Należy do nich między innymi siostra 
Angela Majewska, która długie lata pracowała w naszym tomaszowskim 
szpitalu. Również ta gorliwa siostra zakonna pozostaje nadal w pamięci 
wielu mieszkańców naszego miasta.

12 III wydanie, Poznań 2017. 
13 E. W a l e w a n d e r, „Nikt nie rodzi się byle kto…”, „Lublin. Kultura i Społeczeństwo” 

2017, nr 4, s. 102−103.
14 Elukubracja − rozprawa, tekst, elaborat.
15 Kraków 2003, s. 613–614. Por. też inne ciekawe wyznanie pamiętnikarza, Andrew 

Tarnowskiego, autora książki Ostatni mazur. Opowieść o wojnie, namiętności i stracie, tłum. 
K. Bążyńska-Chojnacka, Warszawa 2008, s. 382–383.
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Siostra Helena zdawała sobie dobrze sprawę z tego, jak wielkie zna-
czenie dla człowieka mają wspomnienia. Dwa lata przed swoją śmiercią 
z przekonaniem napisała: 

Dzięki wspomnieniom odżywają pożółkłe fotografie, przypominają się znane, bliskie 
twarze. Ci, którzy odeszli, żyją w naszych myślach i w działaniu.

Tworzymy nową rzeczywistość, inną, nowoczesną, otwartą na świat, ale czy lepszą niż 
tamte czasy, które wspominamy?16

We wspomnieniu o życiu świętej pamięci siostry Heleny Pasiecznej 
zadbano o wykorzystanie wszystkich dostępnych źródeł, zwłaszcza 
wspomnień. Opisywana przeszłość jest bardzo bliska, zatem i krytyczna 
weryfikacja źródeł okazuje się możliwa i stosunkowo łatwa. Naszkicowana 
tu sylwetka siostry zakonnej przeżywającej swe powołanie życiowe jako 
nieustanną służbę nie jest − wbrew pozorom − panegirykiem. Nie jest nim 
dlatego, że siostra Helena była rzeczywiście takim człowiekiem, jakim jest 
Ona dziś w pamięci wielu ludzi różniących się przecież środowiskiem czy 
zapatrywaniami. W jednym byli i są zgodni: w bardzo pozytywnej ocenie 
tej zakonnicy.

Kronikarka zakonna, która dobrze znała siostrę Helenę, tak napisała 
w zakonnym biuletynie: 

Zaufanie Bogu, przyjazne nastawienie do innych i dobrze wykorzystanie naturalnych 
zdolności owocowały w Jej życiu i pracy apostolskiej uznaniem ludzi. […]

Była pracowita, zaradna, obowiązkowa, wykazywała chęć i zdolności do każdej pracy, 
którą podejmowała. Z pogodą ducha podchodziła do swych zakonnych obowiązków, które 
wypełniała sumiennie, z poświęceniem. Wyczucie estetyki i zdolności do wykonywania ro-
bótek artystycznych były Jej pomocne zarówno w pracy katechetycznej, jak też w spełnianiu 
obowiązków zakrystianki. Dobrze wywiązywała się z każdego obowiązku17.

W przekonaniu autora Jej życie było jakimś wzorcem i drogowskazem 
wskazującym dobry kierunek każdemu człowiekowi, który dąży ku ideałowi. 
Chodziło więc o to, by ten wzorzec oddać w całym bogactwie jego treści. 
Dlatego właśnie porzucono zwięzłą, suchą formę „obiektywnej” biografii 
na rzecz bliższego przeciętnemu czytelnikowi swobodnego opowiedzenia 
konkretnych i bynajmniej nieupiększonych kolei życia siostry zakonnej.

16 Wśród swoich. Ksiądz Profesor Edward Walewander…, s. 328.
17 [E. K o r o b i j], S. Helena Pasieczna, „W Służbie Niepokalanej” 2017, nr 4, s. 107.
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Mariusz Koper
Lublin – Lubycza Królewska

Z GOSPODARKI W ŻURAWCACH  
NA DESKI TEATRU W WARSZAWIE.  
WŁADYSŁAW KOWALSKI (1936–2017)

W zasadzie każda miejscowość może poszczycić się osobami, które 
ze względu na swoją działalność, aktywność w życiu społecznym oraz 
zawodowym zasługują na pamięć i uznanie. Różne koleje losów sprawiają 
jednak, że przynoszący chlubę rodzinnej okolicy nie zawsze zostają w swojej 
małej ojczyźnie, ale z różnych przyczyn wyjeżdżają, by następnie wspinać 
się po szczeblach kariery, odnosić sukcesy i zdobywać wielki świat. Bywa 
i tak, że w miejscu swojego urodzenia stają się po pewnym czasie trochę 
zapominani – szczególnie przez przedstawicieli młodszego pokolenia. 
Docenia ich artystyczny świat, w którym wspięli się na wyżyny kariery, 
dostąpili wielu zaszczytów, choć czasem trochę zniekształca bądź zupełnie 
pomija się miejsce ich korzeni, tj. dzieciństwa, wychowania i pierwszych 
doświadczeń życiowych. Wydaje się, że tak jest po części z bohaterem 
tego artykułu – śp. Władysławem Kowalskim, o którym wielokrotnie pi-
sano (bardzo rzadko jednak w zamojskich czy tomaszowskich mediach)1, 
że urodził się koło Tomaszowa Lubelskiego, Bełżca, gdzieś na wschodzie 
Polski. Podkreślając jego wielkie dokonania aktorskie, w różnych biografiach 
częstokroć zupełnie pomijano tak ważny w życiu każdego człowieka etap 
wczesnego dzieciństwa. W tej sytuacji tym bardziej warto przywołać jego 
rodzinne Żurawce – wieś w gminie Lubycza Królewska. To tutaj bowiem 
wszystko się zaczęło. Będzie to więc krótka opowieść o człowieku, który 
miał zostać rolnikiem, przejąć gospodarstwo rolne od swoich rodziców, 
a został jednym z najwybitniejszych aktorów pokolenia, które powoli 
odchodzi na tamten świat.

Władysław Kowalski urodził się 24 lutego 1936 r. we wspomnianej już 
wsi Żurawce2. To tutaj dorastał przy boku najbliższej rodziny zajmującej 

 1 Jednym z wyjątków jest interesujący tekst Jadwigi Herety, który ukazał się na łamach 
„Tygodnika Zamojskiego”. Zob. J. H e r e t a, O Władku i jego przypadkach, „Tygodnik Zamojski”, 
3 XII 2008, http://www.tygodnikzamojski.pl/ludzie/60/4/ [dostęp: 9 II 2018].

 2 Przy opracowywaniu biogramu śp. Władysława Kowalskiego korzystałem głównie z in-
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się rolnictwem. Był starszym synem małżeństwa Anastazji i Pawła. Sielskie 
dzieciństwo młodego Kowalskiego trwało bardzo krótko. W większości 
jego najmłodsze lata upłynęły w niespokojnych czasach wojny. Okupacja 
sowiecka, niemiecka, położony niedaleko Żurawiec niemiecki obóz zagłady 
w Bełżcu, a także konflikt polsko-ukraiński wywarły bardzo duży wpływ 
na dorastającego i wrażliwego chłopca. Ponieważ jego ojciec został wcielony 
do wojska, już od najmłodszych lat jako dziecko musiał ciężko pracować. 
Powojenne losy skierowały rodzinę Kowalskich na Mazury. Tutaj Władysław 
Kowalski rozpoczął szkolną edukację. Od początku uchodził za niezwykle 
pracowitego chłopca. Interesowała go literatura piękna oraz kino, fascy-
nowała chemia, której planował się nawet poświęcić zawodowo. Jak sam 
wspomina, w czasach szkolnych zdarzało się, że rówieśnicy drwili z jego 
kresowego akcentu oraz intonacji. Z tego też powodu nastolatek pracował 
nad językiem polskim, ćwiczył artykulację, sprawność i poprawność języ-
kową. Duży wpływ na młodego Kowalskiego oraz jego przyszłą karierę 
aktorską wywarł nauczyciel polonista, który od początku dostrzegł w nim 
wielki talent aktorski. Pedagog o nazwisku Hertel zaraził go miłością do 
książek, czytania, wartościowania literatury oraz namówił na zdawanie eg-
zaminów do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Chłopak 
nie wierzył jednak w swoje możliwości. Wspomniana wyżej kresowa 
śpiewność i nadbużański dialekt tylko potęgowały brak wiary w siebie. 
Poza tym młody Kowalski miał zupełnie inne marzenia. Pragnął bowiem 
zostać chemikiem. Nie potrafił jednak odmówić swojemu profesorowi ze 
szkoły, którego bardzo cenił i szanował. Chcąc być lojalnym w stosun-
ku do niego, zgłosił się na egzamin aktorski w 1954 r. Od Hertla dostał 
nawet bilet na pociąg do Warszawy i kartkę z adresem do Mieczysława 
Pawlikowskiego, aktora, który wcielił się w filmowego Zagłobę w Panu 
Wołodyjowskim (1969). Miał on pomóc młodemu Kowalskiemu odnaleźć 
się w Warszawie3. Po latach, wspominając egzamin, przyznał, że był 
pewny jego oblania. Dwustu kandydatów, wybierają czterdziestu, potem 
kolejna selekcja… W trakcie przesłuchań zachwycił jednak komisję swoim 
wyjątkowym głosem i został przyjęty na pierwszy rok studiów. Rzadką 
i ciepłą barwę głosu wielokrotnie wspominał i doceniał wieloletni nauczy-
ciel i jeden z mistrzów na drodze aktorskiej Władysława Kowalskiego  
– prof. Aleksander Bardini.

formacji zebranych drogą wywiadu środowiskowego, wspomnianego wyżej artykułu Jadwigi 
Herety, a także informacji oraz artykułów zamieszczonych na stronie internetowej Encyklopedii 
teatru polskiego. Zob. http://www.encyklopediateatru.pl/osoby/322/wladyslaw-kowalski 
[dostęp: 11 II 2018].

 3 Zob. Wywiad z Władysławem Kowalskim. B. C h o d y n i e c k a, Nauczyłem się, że życie 
to praca, „Tele Tydzień”, 13 I 2014, http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/175671/
nauczylem-sie-ze-zycie-to-praca [dostęp: 11 II 2018].
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Kowalski był wybitnie zdolnym studentem (na drugim roku dostał 
nawet stypendium naukowe), lecz mimo to w dalszym ciągu myślał o re-
zygnacji z uczelni i powrocie na swoją wieś, by tam zająć się rolnictwem. 
Wszyscy nakłaniali go jednak do kontynuowania nauki. Szczególną rolę 
odegrał tutaj kolejny już zresztą raz aktor, reżyser teatralny i filmowy 
oraz pedagog – prof. Aleksander Bardini, który, jak wspomina sam aktor, 
w trakcie jednej z męskich rozmów skutecznie wyperswadował swojemu 
uczniowi porzucenie studiów. Warto w tym miejscu nadmienić, że jeszcze 
w trakcie nauki Kowalski zagrał swój pierwszy mały epizod w głośnym 
filmie Kanał w reżyserii Andrzeja Wajdy (1957). W roku 1959 ukończył 
Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie i w tym samym roku 
zadebiutował w roli Chucha w spektaklu Kapelusz pełen deszczu w reżyserii 
Andrzeja Wajdy w Teatrze Wybrzeże w Gdańsku (1959). Jego dalsza ka-
riera zawodowa to deski teatrów warszawskich: Ateneum im. Stanisława 
Jaracza (1960–1974) i Powszechnego im. Zygmunta Hübnera (1974–2005). 
Od roku 2005 był aktorem Teatru Dramatycznego Warszawie. W Teatrze 
Telewizji zagrał 135 ról, w 137 kreacji aktorskich wcielił się na deskach 
teatrów w Gdańsku i Warszawie. Do historii przejdzie jego wiele ról te-
atralnych, m.in. w duecie z Januszem Gajosem w Ożenku Mikołaja Gogola 
(1995). Komedię tę wystawiono aż 240 razy! Był to absolutny rekord. Poza 
teatrem Władysław Kowalski występował również w produkcjach filmowych. 
Z czasem stał się jednym z najbardziej znanych i popularnych aktorów, 
którego z chęcią zatrudniali najwybitniejsi reżyserzy (m.in. Wojciech Jerzy 
Has, Krzysztof Kieślowski, Janusz Morgenstern, Jerzy Sztwiertnia, Andrzej 
Wajda, Maciej Wojtyszko, Janusz Zaorski). Z uwagi na fakt, że aktor mógł 
przebierać w rolach, zachwyceni jego talentem krytycy filmowi nazywali 
go czasem „aktorskim zwierzęciem”. W pierwszym okresie artystycznej 
drogi wziął udział m.in. w takich produkcjach, jak Rozstanie (1960), Droga 
na zachód (1961), Trzeba zabić tę miłość (1972). Zagrał też niezapomnianą 
przez widzów rolę Jerzego w serialu Kolumbowie (1970). Bardzo często 
wcielał się w rolę dojrzałych młodzieńców i buntowników. W latach 70. 
XX w. prof. Aleksander Bardini mówił o nim, że „ma wygląd nastolatka, 
a duszę 60-letniego człowieka”4. Kowalskiego jednak takie opinie martwiły. 
„Ta przyklejona do mnie etykietka bardzo mi przeszkadzała i zamykała 
pewien krąg ról, interesujących, bogatych i niezbędnych dla mojego ak-
torskiego zawodu. Zrobię wszystko, aby wyrwać się z tej młodości” – mó-
wił w jednym z wywiadów5. Z czasem aktor skutecznie pozbył się tego 
wizerunku. Władysław Kowalski bardzo długo wyglądał młodo. Dopiero 

 4 Warszawa. Władysław Kowalski kończy 70 lat, PAP (24 lutego 2016 r.), http://www.  
encyklopediateatru.pl/artykuly/22459/warszawa-wladyslaw-kowalski-konczy-70-lat [dostęp: 
11 II 2015].

 5 Tamże.



296

M. Koper Rocznik Tomaszowski 7

po przekroczeniu pięćdziesiątki zauważono, że nie jest już chłopcem, lecz 
dojrzałym mężczyzną. Być może ze względu na jego wygląd w tym okresie 
najbliżsi koledzy nazywali go Kajtkiem6.

Jedną z jego najważniejszych kinowych postaci był Jakub Rosenberg 
w filmie Kartka z podróży z 1983 r. w reżyserii Waldemara Dzikiego. W tym 
czasie został też obsadzony w popularnym serialu Jan Serce Radosława 
Piwowarskiego (1981). Poza aktorstwem teatralnym i filmowym Władysław 
Kowalski w latach 80. XX w. był również cenionym wykładowcą akademickim 
w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Lata 90. 
to kolejne role w kilkunastu filmach i serialach – m.in. w Podwójnym życiu 
Weroniki Krzysztofa Kieślowskiego (1991), Banku nie z tej ziemi Mirosława 
Dembińskiego, Waldemara Dzikiego, Pawła Sali i Marcina Ziębińskiego 
(1994), Sponie Waldemara Szarka (1998), Panu Tadeuszu Andrzeja Wajdy 
(1999). Z początkiem XXI w. artysta był obsadzany zarówno w wielu pro-
dukcjach filmowych i telewizyjnych, jak i w licznych spektaklach. Zagrał 
w takich obrazach, jak Katyń Andrzeja Wajdy (2007), Popiełuszko. Wolność jest 
w nas Rafała Wieczyńskiego (2009), Pokaż kotku, co masz w środku Sławomira 
Kryńskiego (2011). W ostatnich latach widzowie mogli go obejrzeć m.in. 
w produkcjach filmowych: Bogowie Łukasza Palkowskiego (2014), Panie 
Dulskie Filipa Bajona (2015), Body/Ciało Małgorzaty Szumowskiej (2015), 
Excentrycy, czyli po słonecznej stronie ulicy Janusza Majewskiego (2016). 
Warto nadmienić, iż Kowalski zajmował się również dubbingiem. Swojego 
głosu użyczył do filmu Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa 
(2006), a także podkładał głos do gry komputerowej Planescape: Torment 
(2000). Osobny bogaty rozdział w jego karierze to współpraca z Teatrem 
Polskiego Radia. Władysław Kowalski wcielił się tutaj w ponad 350 ról 
lektorskich. Jak wspomina Janusz Łastowiecki: 

Głos Władysława Kowalskiego zostaje w archiwach radiowych z jednym z najsugestywniej-
szych przesłań Pana Cogito: „Krzyk jest uboższy głosu /dotyka ciszy/ale przez ochrypnięcie / 
a nie przez wolę opisania ciszy”. Kropka7.

Władysław Kowalski był wielokrotnie wyróżniany, nagradzany i odzna-
czany. W tym krótkim szkicu nie sposób wymienić wszystkich sukcesów 
zawodowych aktora. Przywołajmy zatem jedynie kilka z nich. W roku 1960 
w Toruniu na II Festiwalu Teatrów Polski Północnej otrzymał wyróżnienie 
za rolę Harry’ego w sztuce Zabawa jak nigdy Williama Saroyana w reżyserii 

 6 T. M i ł k o w s k i, Władysław Kowalski: Kajtek. Tytuł oryginalny: Kajtek, „Dziennik Try-
buna”, nr 220, 7 XI 2017, http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/250374/wladyslaw-
-kowalski-kajtek [dostęp: 12 II 2018].

 7 J. Ł a s t o w i e c k i, Tacy chłopcy jak ja mogą marznąć latami – radiowa sylwetka Władysława 
Kowalskiego (31 października 2017 r.), http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/250046/
tacy-chlopcy-jak-ja-moga-marznac-latami-radiowa-sylwetka-wladyslawa-kowalskiego [dostęp: 
11 II 2018].
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Jerzego Golińskiego z Teatru Wybrzeże w Gdańsku, w 1965 r. otrzymał 
nagrodę Komitetu do spraw Polskiego Radia i Telewizji za kreacje aktorskie 
w przedstawieniach Teatru Telewizji: Kajtka w Pożegnaniach Stanisława 
Dygata, Toma w Szklanej menażerii Tennessee’ego Williamsa i w Chłopa-
kach Ernesta Brylla, w 1975 r. na I Opolskich Konfrontacjach Teatralnych 

został nagrodzony za rolę Saint- 
Justa w przedstawieniu Sprawa 
Dantona Stanisławy Przyby-
szewskiej w reżyserii Andrzeja 
Wajdy z Teatru Powszechnego 
w Warszawie, a w 1984 r. na 
Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych otrzymał nagro-
dę dla najlepszego aktora za 
rolę w filmie Kartka z pod- 
róży w reżyserii Waldemara 
Dzikiego. Jest też laureatem 
Nagrody im. Aleksandra Zel- 
werowicza – przyznawanej 
przez redakcję miesięcznika 
„Teatr” – za sezon 1994/1995, 
za rolę Podkolesina w Ożenku 
Nikołaja Gogola w reżyserii 
Andrzeja Domalika w Teatrze 
Powszechnym im. Zygmunta 
Hübnera w Warszawie. W roku 
2001 został odznaczony Krzy-
żem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne 
osiągnięcia artystyczne. Ponadto 
został uhonorowany Złotym 

Krzyżem Zasługi (1974), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1979), Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1980), Złotym Me-
dalem „Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” (2014). W roku 2003 podczas  
VIII Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach odcisnął swoją dłoń na Prome-
nadzie Gwiazd.

Władysław Kowalski zmarł 29 października 2017 r. w Warszawie. 
O jego śmierci poinformował prezes Związku Artystów Scen Polskich 
– Olgierd Łukaszewicz. Pochowany został 10 listopada na Powązkach 
Wojskowych w Warszawie. Miał 81 lat. Po jego śmierci aktorka Joanna 
Szczepkowska, wspominając jego osobę, stwierdziła, że był on absolutnie 
zrośnięty z teatrem.

Władysław Kowalski. Źródło: Wikipedia
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Był artystą teatralnym zawsze młodym duchem, tak młodym, jakim się jest tylko w pierw-
szych latach zawodu. On taki pozostał do końca8. 

Według niej Kowalski także w wyjątkowy sposób potrafił zarażać ko-
legów pasją na próbach. „Będzie z nami zawsze” – podkreśliła aktorka9. 
Reżyser Waldemar Szarek przyznaje, że Kowalski był nie tylko profesjo-
nalnym aktorem, lecz także niesłychanie ciepłym człowiekiem.

Władysław Kowalski wspaniale współpracował z młodymi ludźmi. Delikatnie im pod-
powiadał, pomagał i był przy tym bardzo, bardzo ciepły. Pamiętam, że po raz pierwszy zo-
baczyłem go na ekranie w Miłości dwudziestolatków Wajdy, gdzie główną rolę grał co prawda 
Zbyszek Cybulski, ale ja najlepiej zapamiętałem właśnie Kowalskiego. Władysław wspaniale 
realizował się głównie w teatrze; w filmie grał genialne epizody, ale rzadko miał szczęście, 
by w filmie w pełni ukazać swój kunszt10.

W roku 2016 aktor otrzymał honorowego „Jańcia Wodnika” na 
Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia” we Wrześni. 
Warto w tym miejscu przytoczyć uzasadnienie przyznania tej nagrody. 
Było ono następujące: 

Za kreacje pełne mądrości i refleksji, za odwagę w sięganiu po role skomplikowane, 
skłaniające do przemyśleń nad godnością w sytuacjach granicznych, za budowanie postaci 
z lekkością, na jaką mogą pozwolić sobie najwięksi, za inspirującą młodzieńczą energię połą-
czoną z doświadczeniem życiowym11.

Warto również podkreślić, że aktor nigdy nie miał problemu z przy-
znawaniem się do swojego chłopskiego pochodzenia. W dzieciństwie pasał 
krowy i konie. Te ostatnie były wielką radością jego dzieciństwa. W jednym 
z wywiadów o swojej wczesnej młodości mówił w następujący sposób: 

Ja tak nie chciałem być aktorem. To absolutny przypadek, że ten nieśmiały, zahukany 
i zakompleksiony Władek trafił na scenę […]. Najlepiej znałem się na krowach, podorywkach 
i siewach. Umiałem kosić kosą, wiązać snopki i je młócić. Ja nawet dobrze mówić nie umiałem. 
Zaciągałem z takim śpiewnym, trochę ukraińskim akcentem. Aktor? W mojej wiosce na końcu 
świata nikt tak nie myślał. Tu wszyscy rodzili się i zostawali rolnikami. Ja też miałem objąć 
kiedyś gospodarkę. Ale wszystko się wywróciło12.

A jaki był stosunek Władysława Kowalskiego do wykonywanego za-
wodu? Oddajmy ponownie głos samemu aktorowi: 

Nie czuję się kapłanem teatru, nie czuję w sobie misji i stałej gotowości do gry, tego nie-
ustającego uniesienia artystycznego. Nigdy nie byłem zachwycony tym, że jestem aktorem. 

 8 I. Ż u r e k, Warszawa. Nie żyje Władysław Kowalski, PAP (29 października 2017 r.), http://
www.encyklopediateatru.pl/artykuly/249970/warszawa-nie-zyje-wladyslaw-kowalski [dostęp: 
10 II 2018].

 9 Tamże. 
10 Tamże. 
11 Stowarzyszenie Filmowców Polskich, https://www.sfp.org.pl/wydarzenia,5,26156,1,1, 

Nie-zyje-Wladyslaw-Kowalski.html [dostęp: 9 II 2018].
12 J. H e r e t a, dz. cyt.
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Nie przeżywałem euforii z powodu sukcesów. Nie potrafiłem zachłysnąć się sobą. Pochodzę 
ze wsi, zaznałem ciężkiej, bardzo konkretnej pracy i moim problemem był brak konkretu i nie-
wymierny charakter pracy aktorskiej. Nigdy nie byłem też fanem tzw. warsztatu aktorskiego, 
w tym sensie, że tak można zagrać ścisnąwszy pośladki, a tak rozluźniwszy. W ten sposób 
rozumiany warsztat nigdy mnie nie interesował. Grana postać interesowała mnie zawsze nie 
od strony zewnętrznej, od tego, jak wygląda. Chcę się dowiedzieć, co to za człowiek. Nie 
lubię przystępować do pracy w teatrze, nie łaknę grania, ale jak już ją zacznę, to wszystko 
inne przestaje istnieć13.

O aktorze pamiętają też przedstawiciele starszego pokolenia mieszkań-
ców Żurawiec. Jedną z takich osób jest rodowity żurawczanin, społecznik 
mocno zaangażowany w życie swojej wsi – Stanisław Predko14. Oto jego 
kilka osobistych refleksji związanych z aktorem: 

Moje wspomnienie o wielkim aktorze scen polskich oraz kina zacznę od tego, że zawdzię-
czam je w pierwszej kolejności zażyłej znajomości mojej mamy Anastazji i mamy Władysława, 
również Anastazji. Obie mamy były sobie bardzo bliskie. Szczególnie moja mama była częstym 
gościem w domu rodziców Władysława, którzy mieszkali wtedy na przysiółku Lubyczy Kró-
lewskiej – na tzw. Łysach aż do czasu ich wyjazdu do Gołkowa. W tamtym czasie stały tam 
dwa domy: Tadeusza i Franciszki Pizunów oraz Pawła i Anastazji Kowalskich. Ten domek 
drewniany stoi zresztą do dzisiaj. Rodzice aktora mieli kilkuhektarowe gospodarstwo, przy 
którym moja mama często pomagała, szczególnie w pracach żniwnych i wykopkowych. Wspo-
mnę może jeszcze, że mama Władysława była gospodynią na moim weselu w lutym 1968 r.

W tamtym czasie, a były to lata 60., 70., 80. XX w., ludzie sobie wzajemnie pomagali. 
Pamiętam, że w 1966 r. (pan Władysław był już aktorem z dyplomem i po kilku rolach filmo-
wych, m.in. wziął udział w produkcjach Złoto, Droga na zachód oraz innych) wybraliśmy się 
z mamą do Kowalskich, aby pomóc im przy żniwach. Jakież było moje zdziwienie po przy-
byciu na miejsce, kiedy okazało się, że na kilka dni przyjechał do rodziców pan Władysław. 
Rąk do pracy było dużo i półhektarowa plantacja owsa została sprawnie skoszona, związana 
w snopki i złożona w kopki. Muszę zaznaczyć, że pan Władysław jak równy z równym razem 
z nami również pracował. Po zakończeniu tradycyjnie zasiedliśmy do stołu. Znalazło się też 
coś mocniejszego. Zadbał o to tata Władysława – pan Paweł. Mamy częstowały się w mod-
nych wtedy kuchenkach poza domem mieszkalnym, a my – tzn. Władysław z tatą Pawłem 
i ja z panem Tadeuszem Pizunem, biesiadowaliśmy oddzielnie. Atmosfera tego całodniowego 
spotkania dla postronnego obserwatora mogła wskazywać, jak byśmy znali się od zawsze. Nie 
dało się odczuć, że wśród nas siedzi i rozmawia z nami już wówczas znany aktor. Duma mnie 
rozpierała, a zarazem ukryte niedowierzanie, że w tym wszystkim uczestniczę, zważywszy 
na fakt, że podczas mojego pobytu w pracy w Katowicach (lata 1961–1964) kilka jego filmów 
już obejrzałem. Nie ukrywam, że mnie trema, wówczas 22-letniego młodzieńca, trochę na po-
czątku naszego biesiadowania onieśmielała. Sytuacja została jednak opanowana po zaliczeniu 
kilku kieliszków. Szczególnie pan Tadzio Pizun był bardzo wścibski w dopytywaniu o tajniki 
aktorstwa oraz o inne sprawy. Moje pytania ograniczały się do ról w filmach, które widziałem.

Od tamtej pory już się z panem Władysławem nie spotkałem, chociaż był taki moment, 
kiedy pewnego razu przywiózł swoją mamę na groby bliskich. Wstąpili wtedy w odwiedziny 
do mojej mamy w Żurawcach. To była wcześnie popołudniowa niedzielna pora. Oglądałem 

13 K. L u b c z y ń s k i, Pan (z) Żurawiec, „Dziennik Trybuna”, nr 255, 10 XI 2017, http://
www.encyklopediateatru.pl/artykuly/250652/pan-z-zurawiec [dostęp: 9 II 2018].

14 S. P r e d k o, Moje wspomnienie o Władysławie Kowalskim, Żurawce, 10 lutego 2018 r. 
Autor niniejszego artykułu pragnie serdecznie podziękować twórcy wspomnień o aktorze za 
ich specjalne przygotowanie do tej publikacji.
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jakiś mecz piłki nożnej. Warkot samochodu osobowego zwrócił jednak moją uwagę, ale było 
już za późno. Wychodząc z domu, zdążyłem jedynie zapamiętać markę samochodu, którym 
przyjechali. Była to Mazda 626. Później bardzo żałowałem, że się z nim nie spotkałem, nawet 
nie przywitałem. Było to pod koniec lat 90. XX w.

Dziś, kiedy go już nie ma wśród nas, a jego mistrzostwo i kunszt aktorski na trwałe zapi-
sał się w annałach teatru i kina złotymi scenami na deskach teatrów i w obrazach kinowych, 
przychodzi czas na moje skromne wypełnienie pustki po wielkim aktorze w postaci tych kilku 
wspomnień. Oczywiście jego wielki dorobek aktorski będzie zarówno nam, jak i kolejnym po-
koleniom tę pustkę zawsze wypełniał – każdorazowo, kiedy zasiądziemy przed odbiornikiem 
telewizyjnym, oglądając jego rewelacyjne role teatralne, jak choćby w Wujaszku Wani Czechowa, 
Ożenku Gogola, filmowe: w Kolumbach, Katyniu oraz wielu innych. Jego twórczość była doce-
niana i nagradzana na festiwalach filmowych i teatralnych. Jej dopełnieniem było nadanie mu 
kilku odznaczeń państwowych oraz odcisk dłoni na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach.

Władysław Kowalski, mówiąc językiem sportowym, należał do ekstraklasy aktorskiej pol-
skiego teatru i kina. Był swoistym „samorodkiem” tak pod względem wrodzonego talentu, jak 
i pracowitości nad sobą. Ten wielki talent dostrzegł na początku nauczyciel z liceum w Iławie, 
a potem Aleksander Bardini. Wielki wpływ na ukształtowanie osobowe i aktorskie wywarł 
również Konrad Swinarski, Andrzej Wajda oraz wielu innych sławnych nauczycieli i reżyserów.

Jego odejście w listopadzie 2017 r. spowodowało, że pewne rzeczy jakby wróciły na nowo, 
a nostalgia przywołała w pamięci to moje jedyne w życiu spotkanie z wielkim aktorem i wspa-
niałym człowiekiem. Zrozumiałem, że łączy mnie z nim pewna forma bliskości, zważywszy 
na fakt, że tu, gdzie mieszkam, gdzie wybudowałem swoją przystań życiową, na tym placu 
w Żurawcach bawił się niegdyś, biegał, stąpał chłopiec Władzio Kowalski. I mnie dzisiaj oraz 
mojej rodzinie dane jest codziennie stąpać po jego śladach, dziś śladach jego wielkości arty-
stycznej, ale również śladach, do których już nie wróci, a do których zawsze tęsknił i wspo-
minał z nostalgią w wywiadach o „moich Żurawcach, ziemi mojego dzieciństwa. Gdzie niebo 
takie gwieździste, jakiego nigdzie nie widziałem”15. Jedno spotkanie, ale jakże ważne… I tyle 
wewnętrznych doznań. Jestem dziś bardzo dumny, że spotkałem go na swojej drodze życia.

Władysław Kowalski przejdzie do historii polskiego kina i teatru dzię-
ki wielu wspaniałym rolom. W bogatym repertuarze postaci, w które się 
wcielał, z pewnością każdy może znaleźć coś dla siebie. Spośród setek 
kreacji aktorskich nieżyjącego już artysty i autor niniejszego artykułu ma 
swojego faworyta. Jest nim osoba brylującego Profesora Chmielowskiego, 
niespełnionego naukowca i zagorzałego miłośnika futbolu. W postać tę 
wcielił się Władysław Kowalski w spektaklu Teatru Narodowego Narty 
Ojca Świętego (2004). Jest to komediowy moralitet na podstawie sztuki 
Jerzego Pilcha, którą na szklany ekran przeniósł reżyser Piotr Cieplak 
(2007). Akcja sztuki została umieszczona w miasteczku Granatowe Góry. 
Jej autor przedstawił Polskę prowincjonalną, ukazaną w szeregu dowcip-
nych i satyrycznych obrazków. W spektaklu jest wspólne biesiadowanie 
przy wódce i kiełbasie. Są też pijackie śpiewy oraz bawiące do łez dialogi. 
Spokój uczestników zabawy zakrapianej alkoholem zakłóca niespodziewanie 
pojawiająca się postać księdza, który, powołując się na przeciek, informuje 
wszystkich biesiadników, że do miasteczka ma przybyć papież Jan Paweł II. 

15 Autor wspomnień powołuje się na wypowiedź Władysława Kowalskiego, która została 
zamieszczona w cytowanym już artykule Jadwigi Herety.
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Interesująca sztuka Jerzego Pilcha pokazuje, jak pod wpływem wieści 
o pielgrzymce Ojca Świętego do małej ojczyzny ludzie przewartościowują 
całe swoje dotychczasowe życie.

W annałach polskiego teatru zapisze się z pewnością finałowy i nie-
spełna dziesięciominutowy monolog Profesora Chmielowskiego, w które-
go postać wcielił się Władysław Kowalski. Nie mniejsza w tym zasługa 
twórcy sztuki i jednego z najpopularniejszych współczesnych pisarzy 
polskich – Jerzego Pilcha, który wybór Karola Wojtyły na papieża oraz 
jego dalsze życie ukazał w konwencji meczu piłkarskiego. Jan Paweł II jest 
tutaj najlepszym z najlepszych piłkarzy świata. To prawdziwy majstersz-
tyk, w którym daje się zauważyć stopniowe budowanie napięcia wraz 
z kluczowym przypływem i upustem emocji na jego końcu. W trakcie 
uważnego słuchania monologu w interpretacji Władysława Kowalskiego 
można też wychwycić wiele cech językowych, które są charakterystyczne 
dla dialektów kresowych pogranicza polsko-ukraińskiego. Przykładem jest 
tutaj wymowa przez aktora samogłosek zredukowanych, szczególnie zaś 
ścieśnionej (pochylonej) samogłoski e, która swoją barwą jest zbliżona do y 
(ale/y z czase/ym, w każde/yj, brame/yk, strze/ylecka, dalsze/yj). Nie mniej cieka-
wie brzmi w wykonaniu aktora wyrażenie: duchem ekumenizmu, w którym 
zbiegają się trzy samogłoski e z ciekawą wymową ostatniej, występującej 
pod akcentem pobocznym. Podobną zmianę barwy (nie tak jednak wy-
razistą jak przy głosce e) można usłyszeć w przypadku nieakcentowanej 
samogłoski o, która swoją barwą zbliża się czasem do u (bo/uiska, całko/
uwitą, po/usłuchać). Poza tymi cechami można również usłyszeć realizację 
przedniojęzykowo-zębowej spółgłoski ł (tzw. ł aktorskiego, dzisiaj coraz 
rzadziej spotykanego, głównie w wymowie starszych aktorów oraz na 
obszarze kresowym), występującą w opozycji do u niezgłoskotwórczego, 
oraz elementy wschodniej melodii w zakresie samej mowy.

Czy to świadoma stylizacja aktorska na potrzeby samej sztuki, czy raczej 
echa dzieciństwa, zapisanej metryki, korzeni rodzinnych i wielokulturowych 
Żurawiec? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi… Cechy kresowe w tym 
wzruszającym monologu dodają mu jedynie niepowtarzalnego kolorytu. 
A sama scena? Mistrzostwo świata! Aktorska gra na najwyższych akor-
dach teatralnego kunsztu. Trudno porównywać Władysława Kowalskiego 
do współczesnej masy polskich aktorów. Tu na korzyść Kowalskiego 
przemawia szereg czynników, których nigdy nie zastąpią ani reklamowe 
ścianki, ani pozowania w kolorowych czasopismach. W opinii autora ni-
niejszego artykułu postać śp. Władysława Kowalskiego to zupełnie inna 
liga. To stara szkoła aktorów, którzy powoli żegnają się z tym światem. 
Danuta Szaflarska, Witold Pyrkosz, Wiesław Michnikowski, Lech Ordon, 
Władysław Kowalski, Wojciech Pokora… Pozostają niezapomniane role, 
niewysłowiona pamięć, inna wrażliwość, głos, interpretacja i kultura żywe-
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go słowa. I przede wszystkim postawa życiowa ukierunkowana bardziej 
na „być” niż „mieć”.

*  *  *

Myślał o zawodzie chemika, chciał też zostać w rodzinnym gospodarstwie. 
W pewnym stopniu to przypadek jednak sprawił, że Władysław Kowalski 
został aktorem. Z perspektywy czasu oraz jego wieloletnich dokonań aktor-
skich można jedynie dziękować losowi, że tak się stało. Żurawiecka ziemia 
zrodziła bowiem osobę, która swoim kunsztem, wzorcowym warsztatem, 
niespotykaną barwą głosu, pragmatyzmem i skromnością, ale też wielką 
pracowitością przejdzie do historii polskiego kina i teatru. Władysław 
Kowalski reprezentował tradycyjny model aktorstwa, które stroniło od 
współcześnie zataczającego coraz szersze kręgi gwiazdorzenia i celebryctwa. 
Dbałość o słowo mówione, zrozumiały przekaz to efekt zarówno talentu, 
jak i pracowitości, która nieobca była mu już w czasach dzieciństwa, spę-
dzonego w niewielkiej wsi nad nieopodal płynącą rzeką Sołokiją.
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Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, 
Lublin–Lubycza Królewska 2017, ss. 480

1 stycznia 2016 r. intensywne sta-
rania władz samorządowych Lubyczy 
Królewskiej, wsparte akceptacją 
lokalnej społeczności, zaowocowały 
uzyskaniem praw miejskich stano-
wiących niewątpliwie nobilitację tej 
miejscowości. Upamiętnieniem tego 
faktu w świadomości mieszkańców 
była profesjonalnie zorganizowana 
w dniach 10–11 czerwca 2016 r. kon-
ferencja naukowa, która stanowiła 
podstawę do otwarcia dyskusji nad 
perspektywami rozwoju zarówno 
Lubyczy Królewskiej, jak i terenu gmi-
ny. Należy przyznać, że organizatorzy 
sympozjum zadbali o zaproszenie zna-
komitego grona wykładowców i refe-
rentów zarówno spośród przedstawi-
cieli środowisk naukowych (głównie 
uczelni wyższych Lubelszczyzny), jak 
i regionalistów, zapewnili interesują-

cy program i tematy prezentacji o charakterze interdyscyplinarnym oraz 
zatroszczyli się o atrakcyjny pakiet imprez towarzyszących.

Niewiele ponad rok później, 21 września 2017 r., ukazała się drukiem 
publikacja zawierająca teksty referatów wygłoszonych podczas konferencji, 
wzbogacona o inne materiały związane bezpośrednio z tematyką semina-
rium. W tym też dniu zorganizowana została jej promocja. 
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Treść opracowania otwiera przedmowa burmistrza Lubyczy Królewskiej 
Tomasza Leszczyńskiego i wstęp pióra dr. Mariusza Kopra, w których 
autorzy nawiązują do uzasadnienia aktu nadania praw miejskich Lubyczy 
Królewskiej oraz zorganizowanej konferencji.

Zasadniczą część publikacji stanowi bogaty zbiór artykułów nauko-
wych, obejmujący swą problematyką tematy wymienione w podtytule 
opracowania, a zaprezentowane w trakcie seminarium. Materiały te zostały 
zamieszczone w sensownej i logicznej kolejności, chociaż między nimi nie 
zawsze występowały bezpośrednie związki przyczynowo-skutkowe.

Serię artykułów otwiera referat Marka Wiśniewskiego poświęcony 
geomorfologii ziemi lubyckiej, w którym autor przedstawił budowę geo-
logiczną wraz z klimatem, sieć wodną oraz atrakcyjne siedliska fauny 
i flory, sugerując przy tym podjęcie działań celem ich wykorzystania 
turystycznego i gospodarczego.

Bardzo cenne jest następne studium pióra Andrzeja Janeczka, trak-
tujące o początkach Lubyczy i kolonizacji wołoskiej na Roztoczu oraz 
podejmujące historię Lubyczy Królewskiej w XV–XVI w. Autor szczegó-
łowo i ze znakomitą znajomością rzeczy oraz zastosowaniem warsztatu 
naukowego zanalizował najstarsze dzieje Lubyczy i jej okolic, jej graniczne 
usytuowanie, by na tym tle zarysować zmiany polityczne i gospodarcze, 
prezentując zarówno przebieg kolonizacji wołoskiej Lubyczy, Roztocza, 
jak i jej konsekwencje.

Kolejny autor, Wiesław Bondyra, skoncentrował się na temacie „Lubycza 
Królewska i starostwo rzeczyckie w XVII i pierwszej połowie XVIII wieku”, 
poświęcając swój artykuł przedstawieniu dziejów niegrodowego starostwa 
rzeczyckiego oraz jego posesorów, dążących do odbudowania i zwiększenia 
dochodów z królewszczyzny po zniszczeniach z połowy XVII w.

Zdzisław Pizun, reprezentujący regionalistów skupionych w Stowarzyszeniu 
na rzecz Rozwoju Społeczno-Kulturalnego Gminy Lubycza Królewska, 
podjął analizę zagadnienia statusu miejscowości Lubycza w okresie przy-
należności do starostwa rzeczyckiego, przedstawiając przy tym uzasad-
nienia i czynniki potwierdzające pośrednio lokację miasteczka. Problem 
ten pozostawia otwarty, licząc na odnalezienie w zbiorach archiwalnych 
dokumentów potwierdzających fakt i okoliczności uzyskania charakteru 
miejskiego przez Lubyczę Królewską.

W następnym tekście znalazł się interesujący materiał Ewy Koper, która 
przedstawiła zarys historii życia i zagłady Żydów w Lubyczy Królewskiej 
na tle innych społeczności żydowskich w regionie. Autorka podkreśla m.in. 
fakt, że Lubycza Królewska stanowiła największy sztetl w województwie 
lwowskim, gdzie Żydzi stanowili 90% jej mieszkańców. Na tle tej kon-
statacji autorka podjęła próbę zrekonstruowania wydarzeń związanych 
z Zagładą tej społeczności.
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W dalszej części publikacji Dorota Feret podjęła próbę etycznego kon-
struowania pamięci zbiorowej w Lubyczy Królewskiej, aby ukazać wpływ 
tego problemu na kształtowanie się pamięci zbiorowej lokalnej społeczności.

Dziedzictwo ziemi lubyckiej utrwalone w słowach to treść następnego 
artykułu autorstwa Haliny Pelcowej, którą zachwyciło bogactwo języka tego 
terenu – na obszarze wielokulturowym i zmieniającym się w czasie – jako 
formy przekazu i elementu międzypokoleniowego transferu kulturowego 
oraz zachowania tradycji.

Z kolei w studium etymologicznym do nazwy miejscowości Lubycza 
Królewska i do jej onimicznych konotacji nawiązał Władysław Makarski, 
przeprowadzając analizę etymologiczną tej nazwy i traktując ją jako fizjo-
graficzną, z odrzuceniem sugestii jej rodowodu heraldycznego i rumuń-
skiego, a poświadczając etos ukraiński, polski i żydowski.

W następnym tekście Mariusz Koper przedstawił dogłębną analizę 
znaczeniową i gramatyczną ulic w kilku wybranych miejscowościach 
gminy Lubycza Królewska. Autor dokonał charakterystyki urbanonimów 
Lubyczy Królewskiej oraz wikonimów czterech innych miejscowości z te-
renu gminy, przedstawił też niektóre zagadnienia powiązane z polityką 
językową nazewnictwa i miejscowym wątkiem regionalnym. Przy tej okazji 
podsumował i wysunął propozycje co do nominacji następnych nazw ulic 
ziemi lubyckiej.

Także do nazewnictwa w wymiarze historycznym nawiązał w referacie 
Marcin Kojder, koncentrując się na nazwiskach kniaziów lubyckich w XVII 
i XIX w., wydzielając przy tym typy nazwisk i identyfikując ich podstawy 
słowotwórcze. Ponadto autor przybliżył czytelnikowi zagadnienia związane 
z cechami nazwy własnej w opozycji do nazwy pospolitej.

Następny w kolejności artykuł, przytoczony w języku ukraińskim, 
autorstwa Wasyla Słobodiana ze Lwowa, podejmuje temat historii cerkwi 
na ziemi lubyckiej od początków ich istnienia w II połowie XV w., ich 
przynależności administracyjnej i zachodzących w tej mierze zmian. Autor 
zamieścił opis wyglądu cerkwi, podał daty budowy i nazwiska projektan-
tów, a następnie losy tych obiektów sakralnych podczas wojen i wysiedleń.

Do obecnego stanu zachowania ukraińskich cmentarzy jako obiektów 
kultury sepulkralnej znajdujących się na Roztoczu Wschodnim i odbioru 
społecznego tych obiektów odniosła się Olga Solarz, która skonstatowała, 
że po operacji wysiedleńczej „Wisła” obiekty te zostały pozbawione opie-
ki. Choć przedstawiały sobą sferę sacrum, to jednak, jako reprezentujące 
obcą kulturę, poniosły wszelkie tego konsekwencje. Autorka ocenia, że 
nekropolie rozsiane przy okolicznych miejscowościach gminy Lubycza są 
obecnie w różnorodnym stanie, a mieszkańcy w stosunku do nich albo 
akceptują zastaną sytuację, podejmując np. koszenie trawy i usuwanie 
zakrzaczeń, włączając je do ruchu turystycznego, albo też eliminują z te-
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renu cmentarzy ukraińskich ich elementy aż do ich całkowitego wyparcia 
z rzeczywistości i z pamięci.

Kolejny w zbiorze artykułów zamieszczonych w publikacji jest tekst 
Mariusza Kopra i Andrzeja Trzcińskiego o cmentarzu żydowskim w Lubyczy 
Królewskiej. Autorzy przedstawiają w nim przeszłość i teraźniejszość tej 
nekropolii, zniszczonej całkowicie podczas II wojny światowej, ale także 
w okresie późniejszym. Po omówieniu dziejów kirkutu i jego lokalizacji 
zaprezentowano także jego pozostałości materialne – dwie ocalałe macewy.

Najbardziej obszernym, ale nie mniej ciekawym artykułem zamiesz-
czonym w publikacji jest tekst Pawła Sokalskiego zatytułowany Zarys 
pozostałości fortyfikacji linii Mołotowa na terenie gminy Lubycza Królewska. 
Zawarto w nim podstawowe informacje o powstaniu tych umocnień wzdłuż 
strefy demarkacyjnej między Niemcami a ZSRR, ponadto ich typologię, 
uzbrojenie i rozmieszczenie.

Natomiast Roman Bożyk, reprezentujący Związek Ukraińców w Polsce 
Koło Terenowe w Hrebennem, zamieścił w publikacji artykuł nt. orga-
nizacji społeczno-kulturalnych i gospodarczych działających na terenie 
gminy Lubycza Królewska w latach 20. ubiegłego wieku. Materiał ilustruje 
działalność kulturalną, oświatową i gospodarczą ludności, funkcjonowanie 
oraz dorobek miejscowych organizacji i stowarzyszeń ukraińskich.

Ciekawy, o wąskim zakresie temat podjął Mariusz Lewko, prezentu-
jąc na łamach publikacji artykuł Lubycza na łamach prasy polskiej w XIX 
i początkach XX wieku. Autor przedstawił w nim pogrupowane proble-
mowo notki prasowe związane z Lubyczą Królewską i miejscowościami 
gminy, dotyczące klęsk żywiołowych, przestępstw kryminalnych, wy-
padków i sporów, ale także ujął w nim wzmianki dotyczące właścicieli 
Lubyczy oraz rozwijającego się tu przemysłu, handlu i działań miejscowej  
administracji.

Cennym materiałem zamieszczonym w pracy jest tekst Adama Wielgosza 
Lubycza na dawnych mapach. Na kilkudziesięciu stronach autor przedstawił 
najważniejsze opracowania kartograficzne terenu, na którym położona jest 
Lubycza Królewska, a ponadto omówił w tekście nazewnictwo umieszczone 
na mapach, ze szczególnym uwzględnieniem nazwy miasta. Przedstawił 
także ocenę wiarygodności map.

Z kolei stan dzisiejszy i perspektywiczne potrzeby infrastruktury 
turystycznej ziemi lubyckiej, z uwzględnieniem zwiększenia jej atrakcyj-
ności i możliwości usunięcia dotychczasowych trudności w tym zakresie, 
przedstawił Artur Pawłowski. Analiza objęła m.in. istniejące już szlaki 
piesze i rowerowe, w tym także lokalne, bazę hotelową, agroturystyczną, 
żywieniową, materiały promocyjne, dostępność komunikacyjną, trasy nordic 
walking i propozycje nowych połączeń komunikacyjnych oraz szlaków 
pieszych w przyszłości.
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Ostatnim z materiałów zamieszczonych w publikacji jest artykuł 
Waldemara Martyna, podejmujący ponownie temat fortyfikacji linii Mołotowa 
jako atrakcji turystycznej Lubyczy Królewskiej. Obok elementów historii 
powstania schronów bojowych roztoczańskiej części radzieckich fortyfikacji 
przedstawione zostały sugestie i koncepcje związane z organizowaniem 
i wykorzystywaniem tych obiektów do turystyki militarnej, jako nietuzin-
kowej, ciekawej formy atrakcji Roztocza. W. Martyn przedstawił szereg 
różnorodnych argumentów, przykładów i możliwości wykorzystania 
schronów przez samorząd i mieszkańców gminy, nie tylko jako atrakcję 
i środek promocji miasta i gminy, ale także jako źródło dochodów.

Integralnym elementem pracy są relacje i wspomnienia mieszkańców 
Lubyczy Królewskiej i okolic zamieszczone w drugiej części publikacji. Mają 
one charakter indywidualny i charakteryzują się siłą rzeczy subiektywi-
zmem, ale ich wartość jest nie do przecenienia. Autorzy: Maria Anklewicz, 
Helena Jańczak, Irena Jurijczuk, Kazimierz Machnik, Maria Stypko, 
Bronisława Żeleźna, Franciszka Pizun, Zofia i Kazimierz Kościukowie oraz 
Alicja Bzowska – to mieszkańcy ziemi lubyckiej i osoby w różnym wieku, 
o zróżnicowanym statusie społecznym i materialnym. W przytoczonych 
relacjach przybliżyły czytelnikom szczegóły z ich życia, nauki, pracy, 
działalności kulturalnej i stanu rodzinnego, obejmując pamięcią w sumie  
blisko wiek.

Tematyka tej części publikacji jest wyjątkowo szeroka i wielowątkowa, 
a przy tym szczegółowa, zawiera opisy tradycji, zwyczajów, życia religij-
nego, stosunków narodowościowych, wydarzeń dotyczących wojny 1939 
i 1941 r., zagłady Żydów, działalności UPA, deportacji przez Sowietów 
oraz operacji „Wisła”, wymiany odcinków granicznych, pionierskich lat 
odbudowy i rozwoju Lubyczy Królewskiej, powojennego osadnictwa, po-
wstania POM, PGR i Spółdzielni Produkcyjnych, budowy linii Mołotowa, 
kolektywizacji oraz powojennych zniszczeń i dewastacji, rozwoju oświaty, 
kultury, a także służby zdrowia, handlu i infrastruktury.

W rozdziale tym, jak w soczewce, skupiły się zarówno tematy związane 
z przedwojenną historią Lubyczy Królewskiej (np. funkcjonowanie fabryki 
fajansu, gorzelni, fabryki konserw, z karierami zawodowymi i awansami 
społecznymi), jak i z propagandą komunistyczną i polityczną indoktrynacją 
mieszkańców. Treść tej części wymownie potwierdza fakt, że redaktorzy 
publikacji odnaleźli w miejscowej społeczności ludzi już wyłączonych z ży-
cia zawodowego, z bagażem lat i doświadczeń, którzy w pewnym okresie 
zetknęli się z bardzo ważnymi wydarzeniami, często dla innych nieznanymi 
i byli ich jedynymi świadkami. Poznanie ich relacji i wspomnień, które 
zostały zamieszczone w publikacji, jako elementów dziedzictwa lokalne-
go, ocaliło od niepowetowanej straty i odejścia w niepamięć tak ważnych 
elementów jako pozaźródłowego materiału historii lokalnej.
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Decyzja o włączeniu do publikacji tego materiału wystawia wysoką 
ocenę redaktorom wydawnictwa, a zamieszczenie tego typu informacji, 
choć nie zawsze uporządkowanych tematycznie i chronologicznie, spisa-
nych w dobrej wierze z przekazu świadków, jest wręcz bezcenne, a to ze 
względu na fakt, że są to często unikatowe relacje z wydarzeń, o których 
nie zachowały się źródła urzędowe ani żadne dokumenty archiwalne. Być 
może był to ostatni moment pozyskania i utrwalenia tych materiałów.

Ta część pracy pozwala spojrzeć z dystansu czasowego na Lubyczę 
Królewską i okoliczne miejscowości, na ich pozycję w okresie przedwo-
jennym, ostrzej dostrzec i ocenić zachodzące zmiany oraz przekształcenia, 
przeprowadzone reformy, rozbudowę, ale także wkład pracy mieszkańców 
w to dzieło, przy czym zostały ujawnione nie tylko pozytywne, ale też 
negatywne strony tych zmian na przestrzeni lat. Wprowadzenie przez 
wydawcę do treści pracy tego typu świadectw, pochodzących wprost od 
seniorów, należy przyjąć i potraktować z uznaniem, jako dowód docenienia 
znaczenia relantów w wydarzeniach, które udało się zachować w pamięci 
i przekazać do wiadomości następnych pokoleń. Warto także zaznaczyć, 
że poszczególne teksty tej części pracy, choć zróżnicowane tematycznie, 
ulegały wzajemnej weryfikacji, zyskując dzięki temu na wiarygodno-
ści. Ponadto przywołują one i pozwalają odczuć specyficzną atmosferę 
przeszłości i poetyki życia mieszkańców ziemi lubyckiej sprzed wielu  
dziesiątków lat.

W końcowej części dzieła został zamieszczony fragment książki miesz-
kańca wsi Teniatyska Iwana Huka Seło nad Sołokieju, wraz z biogramem 
autorstwa jego syna, a ostatnie strony publikacji wypełniły notki biogra-
ficzne autorów artykułów.

Najnowsze wydawnictwo, jako kolejna edycja powstała w lubyckim 
środowisku regionalistów, z wielu względów zasługuje na szczególną 
uwagę i uznanie. Jest bezpośrednim efektem zainteresowania i fascynacji 
szeroko pojętymi dziejami lokalnymi, a powstało w wyniku współpracy 
samorządu z historykami profesjonalistami i regionalistami działającymi 
z wciąż rosnącym zaangażowaniem i efektami pracy, przy czym uzyskanie 
– a raczej odzyskanie – praw miejskich przez Lubyczę Królewską stanowiło 
silną motywację i wyjątkową okazję do powstania pracy.

Należy przy tym podkreślić, że publikacja spełnia wszelkie metodolo-
giczne kryteria pracy naukowej, a przy tym merytorycznie i tematycznie 
stanowi wielowątkową pozycję umiejscowioną w nurcie wydawnictw 
poświęconych opisom dziejów lokalnych miejscowości. Dzięki temu po-
wstała nowa jakość o znaczącej wartości, służąca bezpośrednio promocji 
małych ojczyzn, spełniająca z powodzeniem zadanie ich dowartościowania 
we współczesnym świecie globalizacji i relatywizacji, wpisana w lokalny 
regionalizm jako wiarygodne źródło informacji.
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Praca jest cennym przyczynkiem do poznania dziejów ziemi lubyckiej na 
wielu obszarach. Ujmuje komplementarnie wybrane zagadnienia z zakresu 
historii, geografii, kultury, języka, przez co może stanowić punkt wyjścia 
do podjęcia dalszych działań, a także służyć jako wiarygodne źródło infor-
macji do prac magisterskich i licencjackich. Struktura publikacji nie budzi 
zastrzeżeń, układ treści jest prawidłowy, a proporcje między rozdziałami 
są racjonalne i przemyślane. Treść pracy odzwierciedla zarówno jej tytuł, 
jak i poszczególne tytuły zawartych w niej artykułów. Konstrukcja całości 
jest przejrzysta, a zastosowany układ chronologiczno-problemowy jest 
uzasadniony, gdyż trudno byłoby w innej formule przedstawić zawarte 
w edycji tematy i problemy.

Biorąc pod uwagę zawartą w pracy tematykę, z jednej strony jest ona 
bardzo atrakcyjna dla czytelników, ale z drugiej budzi pewien niedosyt, 
w części tylko zaspokajając oczekiwania. Te jednak zapewne w całości 
będą spełnione przez monografię, która – jak można sądzić – ukaże się 
na jubileusz 600-lecia Lubyczy Królewskiej w 2022 r.

Z uznaniem należy ocenić, że zarówno autorzy, jak i wydawca dołożyli 
maksimum starań i pracy, aby w rzetelny sposób przedstawić kwestie 
ikonograficzne – archiwalne i współczesne wycinki map, fotografie, wy-
kresy, tablice, fotokopie pieczęci, dokumentów, rękopisów, liczne cytaty 
zamieszczone w pracy znakomicie ilustrują tekst, pobudzają i rozwijają 
zainteresowanie czytelnika. Ponadto publikacja imponuje bogatą bazą 
źródłową, co przekłada się na zgodność treści z faktami.

Dzięki przemyślanym zabiegom wydawcy i autorów z książki mogą 
korzystać szerokie kręgi czytelników zainteresowanych historią, przede 
wszystkim regionaliści, ale także wszyscy ci, którzy chcą zdobyć wiedzę 
i wiarygodne informacje o początkach i rozwoju rodzinnych miejscowości 
oraz przemianach na przestrzeni wielu lat, a także o życiu ludzi, których 
los związał z tym terenem.

Na podstawie lektury opracowania można poznać nie tylko historię ziemi 
lubyckiej, ale i jej dorobek kulturalny, społeczny, gospodarczy i w oparciu 
o zdobyte informacje budować własną tożsamość, poczucie przynależności 
do lokalnej tradycji i kultury, ale i odrębności oraz wyjątkowości wobec 
innego otoczenia i na tych podstawach kształtować patriotyzm lokalny 
i tak potrzebną w środowisku Lubyczy Królewskiej pełną integrację.

Realizację tych postulatów umożliwiają działania wydawcy. Obok zapew-
nienia naukowego charakteru pracy zagwarantował on, że jest przystępna 
dla każdego, jest skierowana do szerokiego grona odbiorców, jej treść jest 
zrozumiała dla wszystkich. Dzięki temu mieszkańcy ziemi lubyckiej – 
i nie tylko ziemi lubyckiej – otrzymali do rąk doskonały w formie i treści 
podręcznik lokalnej historii, który uświadamia im własne wartości, w tym 
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kulturalne i inne składniki rozwoju, a obok nich inspiracje skłaniające do 
poszukiwania, prowadzenia badań i utrwalania ich wyników.

Dodać należy, że w tym prawdziwym kompendium wiedzy o ziemi 
lubyckiej w zakresie wybranych tematów należy cenić wyjątkową dro-
biazgowość w dbałości o zachowanie zgodności treści z wydarzeniami 
historycznymi, troskę o barwny, komunikatywny język i wzorową korektę. 
Z kolei fakt, że pozycja ukazała się już po zniesieniu cenzury zaowocował 
pełną swobodą twórczą autorów i odrzuceniem wszelkich ograniczeń 
w korzystaniu ze źródeł oraz uzależnienia ideologicznego czy poprawności 
politycznej. Nie bez znaczenia dla wartości pracy jest zachowanie pełnej 
harmonii między poziomem merytorycznym a jej piękną szatą graficzną, 
której mogą pozazdrościć inne pozycje naukowe. Barwna twarda okładka 
z fotokopiami map związanymi tematycznie z treścią książki, czytelny 
druk, wysokiej jakości papier i staranna trwała oprawa introligatorska 
sprawiają, że z prawdziwą przyjemnością bierze się książkę do ręki i po-
dejmuje interesującą lekturę.

Podsumowując, można mieć pewność, że publikacjaa będzie dobrze 
służyć szerzeniu udokumentowanej wiedzy (nie tylko historycznej) miesz-
kańcom ziemi lubyckiej, będzie kształtować w szerokim wymiarze ich 
postawy oraz uczyć przywiązania i szacunku dla ich „małej ojczyzny”, 
natomiast treść i forma edycji może dostarczyć uzasadnionej satysfakcji 
i dumy jej autorom oraz wydawcy.

Wojciech Dziedzic
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera
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 Roman i Marzanna Mucha, Wydanie autorskie ekslibrisów Romana 
i Marzanny Muchy z okazji 500-lecia polskiego ekslibrisu i 100-lecia 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego 
w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów Lubelski 2017, ss. 120

DZIEŁO MISTRZA ROMANA

Wydane z okazji 500-lecia polskiego ekslibrisu oraz 100-lecia Gimnazjum 
i Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego imponujące dzieło 
już w pierwszej chwili przyciąga uwagę ze względu na szatę graficzną, 
a także poziom artystyczny zamieszczonych prac. Album ten może śmiało 

ubiegać się o palmę pierwszeń-
stwa wśród analogicznych edycji 
innych autorów.

Treść wydawnictwa poprze-
dzają strofy okolicznościowe 
Eugeniusza Cybulskiego, poświę-
cone tomaszowskiemu artyście 
z okazji jego 83. rocznicy urodzin, 
i kilka innych utworów o charak-
terze laudacyjnym, powstałych 
zanim upowszechniła się smutna 
wieść o niespodziewanej śmierci 
artysty. Kolejne strony albumu 
zawierają pamiątkową fotografię 
Romana Muchy, ostatnią w życiu 
artysty, wykonaną przy okazji 
prezentacji materiałów przygo-
towanych do publikacji.

Roman Mucha był wspania-
łym człowiekiem, pedagogiem, 
wybitnym i nadzwyczaj pra-
cowitym artystą, który więk-
szość życia zawodowego związał 

z Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego, a fakt ten podkreślają 
córki artysty – Marzanna i Joanna, poświęcając śp. Ojcu specjalnie przy- 
gotowany tekst. W dalszej części edycji zostały zaprezentowane liczne 
przykłady ekslibrisów innych autorów, które znalazły uznanie tomaszow-
skiego artysty, a ponadto sam Roman Mucha zamieszcza rys historyczny 
ekslibrisu na świecie i w Polsce, eksponując przy tym wartości tych mini-
dzieł sztuki i przewidując bliski ich renesans.
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Kilka kolejnych kart albumu zajmuje szczegółowa biografia Romana 
Muchy, zawierająca podstawowe informacje o etapach jego kształcenia 
i pracy pedagogicznej jako kierownika ogniska metodycznego Ośrodka 
Doskonalenia Nauczycieli, wykładowcy Instytutu Wychowania Plastycz-
nego UMCS i Zespołu Szkół Pedagogicznych, członka Związku Artystów 
Plastyków. Ponadto w treści wydania poznajemy uprawiane przez artystę 
formy grafiki, techniki warsztatowe prac, wielorakość kierunków dzia-
łalności plastycznej, udział w wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i za granicą, nadzwyczajną pracowitość i benedyktyńską wręcz 
cierpliwość, uhonorowanie twórcy licznymi nagrodami i odznaczeniami za 
upowszechnianie kultury plastycznej i całokształt działalności artystycznej.

Ogrom dorobku, osiągniętego dzięki wytrwałej pracy, budzi szacunek 
i uznanie dla tomaszowskiego artysty.

Wysoce pozytywne opinie o działalności artystycznej śp. Romana 
Muchy, zamieszczone w dalszej części albumu, pochodzą od czołowych 
polskich utytułowanych plastyków, którzy eksponują nieprzeciętny ta-
lent, umiejętność obserwacji, pasję konesera sztuki studiującego uważnie 
i dogłębnie dorobek dawnych mistrzów malarstwa, ale też posiadającego 
własny, indywidualny, wypracowany przez lata styl, pełen dynamiki, mo-
numentalizmu i ekspresji. Recenzenci i krytycy dorobku Romana Muchy 
podkreślają, że artysta nigdy nie szedł drogą łatwizny i na skróty, ani też 
nie preferował obcych trendów w uprawianej przez siebie działalności.

W swej karierze artystycznej nie stał w miejscu, lecz ciągle się rozwijał, 
przechodząc np. w rysunku architektonicznym do wciąż nowych, niebanal-
nych ujęć, stosując ostre kontrasty bieli i czerni lub operując subtelnymi, 
precyzyjnymi kreskami, tworząc czarno-białe i świetlisto-szare kompozycje.

Dzięki mistrzostwu Romana Muchy, wywodzącym się z doświadczenia, 
pracy twórczej i talentu, powstały kompozycje architektoniczne, cudow-
nym zbiegiem okoliczności łączące się z pejzażem – chmurami, gałęziami 
drzew rozwichrzonymi wiatrem, tworzące w sumie całość, a nawet przy-
wołujące skojarzenia muzyczne, umiejętnie kreujące nastrój i skłaniające 
odbiorcę do kontemplacji. Zgoła inne umiejętności zaprezentował mistrz 
Roman w swych ekslibrisach, gdzie doprowadzał do zsyntetyzowania 
formy i z powodzeniem łączył elementy architektury z prozaicznymi re-
kwizytami, życie z doświadczeniem, co w efekcie owocowało doskonałą 
jednością formy oraz treści.

Roman Mucha przez całokształt swojej kariery artystycznej i zawodowej 
był do końca wierny raz przyjętej formule działalności. Niejednokrotnie 
powtarzał: 

Miałem to szczęście w życiu, że robiłem to, co lubiłem i co potrafiłem najlepiej, i co mi 
dawało najwięcej satysfakcji, zaś to, co robię, jest realizmem i nim zachwycają się znawcy 
sztuki, oglądając efekty mej pracy.
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Dodajmy, że sztuką mistrza Romana zachwycają się wszyscy, nie tylko 
koneserzy, ale znajduje ona uznanie wielu ludzi, którzy nabywają obrazy.

Roman Mucha od początku swej działalności artystycznej, aż po ostatnie 
dni swojego nadzwyczaj aktywnego życia zawodowego, znajdował się pod 
przemożnym wpływem Roztocza, uroku jego krajobrazów i zachowanej 
tu architektury. Dzięki niemu zostało utrwalone i zachowane dla pamięci 
pokoleń to wszystko, co ocalało z pożogi wojennej, ale także często od 
nieuctwa i bezmyślnej oraz beztroskiej działalności ludzi. W szeregu gra-
fik artysty zachowały się emanujące nostalgią obrazy nieistniejących już 
kaplic, kościołów, cerkwi, synagog, dworków, kamienic jako pozostałości 
różnorodnych kultur i nacji, będących dziś źródłem nie tylko nieprze-
mijającego piękna, czarującego egzotyką, ale i posiadającego wartości 
historyczne i sztuki.

Roman Mucha w naszej wdzięcznej pamięci zapisał się jako nieprzeciętny, 
jeden z nielicznych piewców Roztocza i Podkarpacia, imponując nie tylko 
swym talentem, ale i wyjątkowym dorobkiem, przenosząc kolekcjonerów 
jego dzieł w bajkową rzeczywistość, istniejącą już tylko w wyobraźni. 
Mistrz Roman potrafił, jak nikt inny, wykreować zapomniany już świat, 
jednocześnie przywracając go mocą swego talentu do życia. Co ważne, 
tomaszowski grafik, choć żył i tworzył daleko od centrów artystycznych 
kraju i świata, odcięty od trendów przejściowo obowiązujących w sztuce, 
nie ulegał snobistycznym tendencjom, pozostając stale sobą, nie dając się 
uwieść udziwnieniom formalnym, charakteryzując się naturalnym stylem 
wypowiedzi artystycznej i żyjąc w sposób daleki od sztuczności. Zachwycał 
wszystkich profesjonalizmem warsztatu, ekspresją, subtelnością i dostoj-
nością formy. Pozostał artystą spełnionym, czego dowodem były nie tylko 
jego wypowiedzi, ale m.in. seria wspaniałych ekslibrisów, zamieszczona 
w katalogu, a dedykowana wielu osobom – znanym z obszaru kultury 
i sztuki, nauki, przyjaciołom, znajomym, ludziom literatury, organizacjom, 
stowarzyszeniom, instytucjom i rodzinie. Wyrazem uznania dla mistrza 
Romana jest zamieszczenie w albumie serii ekslibrisów autorstwa innych 
twórców, poświęconych tomaszowskiemu grafikowi.

Jest wydany album dziełem ze wszech miar dojrzałym artystycznie 
i merytorycznie, zarówno pod względem formy, jak i treści, zawiera wy-
selekcjonowane i przekrojowe elementy prac tomaszowskiego plastyka, a o 
dojrzałości twórcy świadczą ponadto zamieszczone w publikacji wyważone 
opinie i oceny całokształtu jego działalności, informacje biograficzne i dane 
o drodze twórczej.

W katalogu znalazł się także biogram Marzanny Muchy, córki Romana 
Muchy, absolwentki tomaszowskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza 
Głowackiego i Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS. Marzanna 
studiowała również historię sztuki i konserwatorstwo w Wiedniu. Córka 
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z pełnym sukcesem podążyła w ślady ojca i obok pracy pedagogicznej 
wyspecjalizowała się w malarstwie sztalugowym, malarstwie na jedwa-
biu, w akwareli, pasteli, rysunku i ekslibrisie, osiągając w tym zakresie 
imponujący poziomem profesjonalizm i przebogaty dorobek, w niczym nie 
ustępując swemu śp. Ojcu. Pracując nadal i szlifując warsztat artystyczny, 
Marzanna od lat uczestniczy w licznych plenerach oraz wystawach prac 
w galeriach krajowych i zagranicznych.

Przyznać należy, że Marzanna Mucha jest bardzo utalentowana, czego 
dowodem są prace zamieszczone w katalogu i ekslibrisy jej dedykowane 
przez innych artystów. Treść katalogu zamykają rysunki wykonane przez 
śp. Romana Muchę dla uczczenia 80. i 90. rocznicy powstania Liceum 
Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 
oraz biogram Witolda Minkiewicza – architekta, profesora i rektora, pro-
jektanta zespołu gmachów tomaszowskiego liceum.

Wydana publikacja stanowi wyjątkowy w formie i treści ostatni przed-
śmiertny akord życia i twórczości artystycznej śp. Romana Muchy, który 
został obdarzony „iskrą bożą”, a połączenie jej z pracowitością dawało 
artyście stałe poczucie satysfakcji, zaś tym, którzy znali i doceniali jego 
sztukę, nadal dostarcza wielu wzruszeń i owocuje prawdziwą ucztą du-
chową. A dziś, chociaż akord ten już przebrzmiał wraz z przerwaną „nicią 
życia” mistrza Romana, jego dzieła zapewniają mu zasłużoną, dobrą pamięć 
i uznanie wśród przyszłych pokoleń.

Wojciech Dziedzic
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera
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Szczepan Żmudzki, Ulhówek – dzieje miejscowości od czasów roz-
biorów do zakończenia akcji „Wisła”, Ulhówek 2017, ss. 228

Ulhówek – wieś i siedziba gmi-
ny położona we wschodniej części 
powiatu tomaszowskiego docze-
kała się gruntownej monografii 
obejmującej okres od II połowy 
XVIII w. do połowy XX w. w li-
czącej ponad osiem wieków historii 
wsi. Autorem książki jest emeryto-
wany nauczyciel i doradca meto-
dyczny w Wojewódzkim Ośrodku 
Metodycznym w Zamościu Szczepan 
Żmudzki, urodzony w Hedwiżynie, 
ale rodzinnie związany z Ulhówkiem. 
Praca opisuje dzieje wsi w wielu 
aspektach: narodowym, demogra-
ficznym, religijnym, kulturowym 
i obyczajowym. Ulhówek przez lata 
był wsią, w której zdecydowaną 
większość stanowili mieszkańcy 
pochodzenia ukraińskiego (ruskie-
go). Zdaniem autora w Drugiej 

Rzeczypospolitej nawet 95% ludności nie była narodowości polskiej. Tylko 
niewielki odsetek ogółu społeczności lokalnej, powiązanej więzią sąsiedztwa, 
ale zróżnicowanej narodowościowo i religijnie, przypadał na mieszkających 
tu Polaków1. Barwnie opowiedzianą historię kończy akcja „Wisła” (1947), 
która jest jednocześnie końcem epoki grekokatolickiego Ulhówka.

Po I rozbiorze Polski wieś znalazła się w granicach monarchii austriackiej, 
co miało znaczący wpływ na dokonujące się tu przeobrażenia polityczne 
i społeczno-gospodarcze oraz warunki codziennej egzystencji mieszkańców. 
Szczepan Żmudzki niczym wytrawny badacz, poprzez drobiazgową analizę 
ksiąg metrykalnych, doszedł do wniosku, że nie zawsze odzwierciedlają 
one stan rzeczywisty, jeżeli chodzi o umiejętność czytania i pisania, a co 
za tym idzie pielęgnowanie kultury polskiej i wzmacnianie żywiołu ukra-
ińskiego.  Taki wniosek wysnuł, porównując księgi Ulhówka i Tyszowiec, 
będących w zaborze rosyjskim. Analizował te z I połowy XIX w.

Książka została napisana w oparciu o źródła znajdujące się w Centralnym 
Państwowym Historycznym Archiwum we Lwowie, Archiwum Państwowym 
w Zamościu oraz w lokalnych archiwach parafii w Ulhówku i Tarnoszynie, 

 1 Autor książkę poświęcił „Żonie Stanisławie, potomkini ulhówieckich autochtonów”.
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uzupełnione relacjami, które autor zbierał przez kilka dekad. Zamieścił 
ponadto 36 tabel opracowanych przez siebie na podstawie materiału archi-
walnego oraz 35 załączników w postaci kserokopii dokumentów, z których 
najciekawszymi są: pismo Towarzystwa Gimnastyczno-Pożarniczego „Sicz” 
w Ulhówku do Towarzystwa „Sokił–Batko” we Lwowie z 1914 r., kontrakt 
kupna–sprzedaży zawarty pomiędzy Franciszkiem Hulimką, właścicielem 
Ulhówka, a Stanisławem Herdą (z 1928 r.). Szkoda, że autor nie zdecydował 
się opisać okoliczności zawarcia transakcji, która była swoistą zapłatą za 
to, że dziedzic miał nieślubne dziecko z żoną owego chłopa i aby uspokoić 
jego gniew, fikcyjnie sprzedał mu pole. Należy tutaj uszanować piszącego, 
który przyjął zasadę, że wszystko, co nie zostało potwierdzone w doku-
mentach, nie zostało umieszczone w książce. Warte odnotowania jest rów-
nież niemieckie świadectwo śmierci Piotra Migusa z 1943 r. odnalezione 
przypadkiem przez autora w jednej z ksiąg parafialnych. Ciekawostką jest 
także to, że Szczepan Żmudzki jako pierwszy badacz w Polsce odnalazł akt 
urodzenia Mirosława Onyszkewycza – dowódcy kurenia UPA atakującego 
w nocy z 17 na 18 marca 1944 r. Tarnoszyn.

Ulhówek S. Żmudzkiego składa się z 5 rozdziałów. W pierwszym, bardzo 
krótkim, został przedstawiony opis geograficzno-historyczny, w którym 
znajdziemy genezę nazwy wsi, położenie geograficzne i administracyjne. 
W tym rozdziale autor zamieścił właścicieli wsi i największych posiadaczy 
ziemskich, których wykaz sporządził na podstawie archiwaliów znajdują-
cych się w Centralnym Państwowym Historycznym Archiwum we Lwowie. 

Rozdział drugi przedstawia strukturę demograficzną ludności oraz 
jej życie rodzinne i obyczaje. Istotny dla sytuacji demograficznej wsi był 
przytłaczający stosunek liczby ludności unickiej do rzymskokatolickiej. 
Została wykonana tytaniczna praca, m.in. na podstawie grekokatolickich 
ksiąg metrykalnych odtworzył listę dzieci ochrzczonych w cerkwi w latach 
1785–1945. W formie tabeli przedstawił liczbę urodzeń, zgonów i małżeństw 
w Ulhówku w latach 1785–1939, co jest bezcennym materiałem badawczym 
nie tylko dla historyków i regionalistów zajmujących się szeroko rozu-
mianym pograniczem polsko-ukraińskim. Tragizm rodzin mieszkających 
w Ulhówku autor udanie przedstawił, opisując rozległe dzieje rodziny 
Pięknych i Kucharczuków. Ci ostatni byli jedną z najstarszych grup rodowych 
zamieszkujących Ulhówek, podzielonych wyznaniowo – mniejsza linia była 
rzymskokatolicka, liczniejsza – grekokatolicka. Z tej ostatniej wywodził się 
Mikołaj Kucharczuk, zwalczający wszystko co polskie. W okresie między-
wojennym dwukrotnie aresztowany za rozwieszanie antypolskich ulotek, 
później policjant ukraiński i członek OUN-UPA. W roku 1948 skazany na 
15 lat więzienia, wyszedł na wolność po 7 latach i osiadł na terenie powiatu 
zamojskiego. Z kolei inny przedstawiciel tej rodziny Paweł Kucharczuk 
(ur. w 1886 r.) poślubił Kunegundę Wawryszczuk, zamordowaną przez 
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ukraińskich „rizunów” w marcu 1944 r. w Tarnoszynie. Jeszcze ciekaw-
sze są losy równie rozległej rodziny Pięknych. Pełna tragicznych wątków 
i wydarzeń była droga życiowa urodzonych pod koniec XIX w. dzieci 
Jana i Tekli Pięknych. Najstarszy syn Tomasz, ochrzczony w ulhówieckiej 
cerkwi w 1879 r., doczekał się ośmiorga dzieci. Żona jednego z nich, syna 
Jana – Tekla z d. Piotrowska, została zamordowana w marcu 1944 r., a mąż 
córki Tekli – Tomasz Kitor, zginął w wojnie z Niemcami 1939 r. W roku 
1947 skomplikowane były drogi życiowe dzieci Tomasza. Jedni pozostali 
na ziemi ojców i dziadów, innych przesiedlono na nieznane im tereny 
północnej Polski. Jedni mieli za współmałżonków wyznawców religii rzym-
skokatolickiej, drudzy wyznawców obrządku wschodniego. Brat Tomasza – 
Paweł, urodził się i dorastał w Ulhówku. W czasie I wojny światowej służył 
w armii austro-węgierskiej, gdzie towarzyszem jego wojennej niedoli był 
Janusz Peter – znany tomaszowski lekarz i społecznik. W roku 1944 w prze-
ciwieństwie do brata uciekł z Ulhówka, dzięki czemu uniknął niechybnej 
śmierci. Z kolei ich siostra Antonina poślubiła Ukraińca Tabakę, z którym 
miała 10 dzieci. Ich syn Mikołaj był członkiem UPA i zginął pod Rokitnem 
5 kwietnia 1944 r. (razem ze swoim szwagrem S. Chachułą). W roku 1947 
Tabakowie zostali wysiedleni na tzw. Ziemie Odzyskane. Z kolei Zofia, 
siostra Antoniny, poślubiła Szymona Rybińskiego, Polaka z Tarnoszyna. 
Rybińscy żywili do niej wielką urazę. Nie mogli pogodzić się z tym, że nie 
ostrzegła ich przed planowanym atakiem Ukraińców na Tarnoszyn. W jego 
wyniku została zamordowana ich córka Franciszka i synowa Maria, która 
osierociła pięcioro dzieci. Kolejna siostra braci Pięknych – Maria, wyszła 
za mąż za Józefa Nowaka i zamieszkała w Tarnoszynie. Pozostałe siostry 
z rodzinami zostały przesiedlone na tzw. Ziemie Odzyskane.

W kolejnym rozdziale przedstawiona została struktura społeczno-
-zawodowa oraz życie gospodarcze. Trudno nie zgodzić się z poglądem 
zaprezentowanym przez autora, który w zakończeniu stwierdził:

W położeniu i sytuacji gospodarczej ulhówieckich chłopów nastąpiły istotne zmiany 
spowodowane uwłaszczeniem i zniesieniem pozostałości ucisku pańszczyźnianego. Wśród 
miejscowego chłopstwa nasilał się proces rozwarstwienia społecznego – obok włościan po-
siadających większe nadziały ziemi, coraz częściej spotyka się ludność małorolną i bezrolną 
(wyrobników, parobków), która stanowiła tanią siłę roboczą dla bogatych gospodarzy. (s. 169)

Autor zwraca uwagę na fakt, że większość ukraińska bardziej nie 
lubiła kolonistów sprowadzonych tutaj po I wojnie światowej niż rdzen-
nych autochtonicznych mieszkańców, co uległo spotęgowaniu jeszcze po 
1925 r., gdy w życie weszła reforma rolna utrudniająca zakup ziemi przez 
Ukraińców, a preferująca Polaków. W konsekwencji osłabiała ona żywioł 
ukraiński na tym terenie. Nie ulega wątpliwości, że skutki takiej polityki 
władz Drugiej Rzeczypospolitej znalazły swoje odbicie w wydarzeniach 
z wiosny 1944 r.
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W przedostatnim, najobszerniejszym rozdziale autor zajął się szeroko 
rozumianym życiem kulturalnym. Dużo miejsca poświęcił szkolnictwu i al-
fabetyzacji. Analizując to zagadnienie, opierał się na księgach metrykalnych, 
które powinny być podstawą (a, zdaniem autora, nie są), aby zbadać stan 
alfabetyzacji mieszkańców Ulhówka, gdyż obowiązek złożenia podpisu 
spoczywał na rodzicach chrzestnych oraz świadkach osób wstępujących 
w związek małżeński. Szczegółowo omówione zostało szkolnictwo, zaczy-
nając od elementarnego, a na losach dzieci ulhówieckich po zakończeniu 
II wojny światowej kończąc. Wart odnotowania jest fakt, że w dotych-
czasowych publikacjach dotyczących Ulhówka powielano informacje, że 
w II połowie XIX w. we wsi nie istniała szkoła. Ustalenia dokonane przez 
autora temu przeczą, ba, nawet podaje on nazwiska nauczycieli uczących 
w szkole parafialnej w tym okresie. O skrupulatności piszącego świadczy 
także to, że ustalił on błędny czas bycia proboszczem w Ulhówku Stefana 
Sanockiego, gdzie dotąd podawany był rok 1816, a S. Żmudzki na pod-
stawie ksiąg metrykalnych dowiódł, że Sanocki zmarł w 1812 r. O tym, 
że Polacy i Ukraińcy w okresie międzywojennym nie tylko rywalizowali 
ze sobą, ale także współpracowali świadczą losy ulhówieckiej orkiestry 
kierowanej przez Polaka Michała Pięknego, w której pozostałymi członka-
mi byli Ukraińcy, ewentualnie, tak jak grający na klarnecie Migus Kiryło, 
pochodzili z rodziny mieszanej (matka była Polką, a ojciec Ukraińcem).

Książka Szczepana Żmudzkiego spotkała się z żywym zainteresowaniem 
Ukraińców mieszkających w Polsce i na Ukrainie. Jednym z głównych 
postulatów, który podnoszą, jest to, że pomimo większości ukraińskiej 
w międzywojennym Ulhówku w szkole uczono po polsku, co na kartach 
książki autor potwierdził. W roku szkolnym 1937/1938 na 145 uczniów 
tylko 11 było narodowości polskiej (z czego jeszcze 6 pochodziło z rodzin 
mieszanych), mimo to uczono w języku polskim, chociaż w dokumentach 
szkoła w Ulhówku figuruje z językiem ruskim jako wykładowym. Trzeba 
obiektywnie stwierdzić, że autor zachował bezstronność, przedstawiając 
postać kierownika szkoły z lat 30. – Ukraińca Andrzeja Raczyńskiego, 
za swą działalność antypolską więźnia Berezy Kartuskiej, którego żona, 
także nauczycielka, była Polką i w duchu polskości uczyła dzieci. Na 
tym tle między małżonkami dochodziło do konfliktów. W roku 1938 
w wieku 21 lat zmarła ich córka, Raczyński przebywał wówczas w wię-
zieniu, niestety autorowi nie udało się ustalić, czy został zwolniony na jej 
pogrzeb. Następcą Raczyńskiego został Szymański, podoficer, chodzący 
z bronią, uczący dzieci nie tylko po polsku, ale propagujący polskość na 
każdym kroku. Mieszkańcom Ulhówka znana jest historia, gdy w czasie 
odpustu w sąsiednim Tarnoszynie całą dziatwę szkolną zaprowadził 
do kościoła, czego Ukraińcy nie mogli mu wybaczyć i jak tylko mogli, 
uprzykrzali mu życie, np. wlewając naftę do studni. Szymańskiego strona 
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ukraińska utożsamia z faktami, z którymi nie miał do czynienia. B. Huk 
w swej książce Zakerzonia. Wspomnienia żołnierzy UPA w tomie IV podaje, 
że brał udział w zabójstwie Franciszka Wołoszyna, założyciela Strzelca 
w Kolonii Ulhówek. Wydarzenie miało mieć miejsce w 1934 r., ale wów-
czas Szymański był uczniem szkoły w Przemyślu, a w następnym roku 
odbywał służbę wojskową, tak więc siłą rzeczy nie mógł brać udziału  
w tym zabójstwie.

W ostatnim rozdziale Szczepan Żmudzki opisał umiejętnie i bezstron-
nie uwarunkowania skomplikowanych stosunków polsko-ukraińskich 
w dziejach Ulhówka w latach 1919–1947. Rozdział rozpoczął od genezy 
konfliktu polsko-ukraińskiego, następnie omówił politykę władz Drugiej 
Rzeczypospolitej w stosunku do mniejszości ukraińskiej, opierając się tylko 
i włącznie na dziejach wsi. W dalszej kolejności zajął się czasem wojny, 
charakteryzując życie codzienne, i w końcu nie uciekł od najważniejszego 
problemu, szkicując walkę zbrojną lat 1944–1947 i zbrodnie ukraińskich 
nacjonalistów. Warto podkreślić, że autor nie unika opisywania „grze-
chów” Polaków popełnionych w stosunku do Ukraińców, jak chociażby 
w przypadku wydarzeń z niedalekiej Wierzbicy. Stara się być obiektyw-
ny, pokazując tragizm przesiedlenia Ukraińców po II wojnie światowej. 
Rzetelnie opisuje pożar w Ulhówku sprowokowany przez Sowietów po to, 
aby spacyfikować wrogie nastawienie ze strony Ukraińców. Pożar szybko 
się rozprzestrzenił, a w jego trakcie zginęło kilku Ukraińców uwięzionych 
w schronie palącej się stodoły. Autor ustalił także okoliczności śmierci 
17-letniej Anieli Pięknej, mieszkanki Tarnoszyna, której ojciec Eljasz po-
chodził z Ulhówka, zamordowanej przez sotnika Andrzeja Hałamuszka, 
oprawcę z Wasylowa Wielkiego. W zakończeniu książki napisał:

Okres Polski niepodległej przyniósł dla Ulhówka nową organizację życia państwowego, 
reformę rolną, inny system szkolnictwa, ale jednocześnie ostrą walkę i początek konfliktu naro-
dowościowego. Konflikt ten narastał we wsi wraz z rozszerzeniem się działalności ukraińskich 
organizacji oświatowych i spółdzielczych. Ważną rolę w tym procesie odgrywała miejscowa 
inteligencja, a także działająca tu i przejawiająca dużą aktywność Czytelnia „Proswita” oraz 
utworzona komórka OUN. (s. 169)

Rzadko się to zdarza, ale autorowi wydatnej pomocy przy pisaniu książki 
udzielili Ukraińcy, byli mieszkańcy Ulhówka, którzy przekazali nie tylko 
relacje, ale również dokumenty i bezcenne zdjęcia. Autor najbardziej ceni 
sobie te pozyskane od rodzin Tabaków i Migusa ze Lwowa. Unikatowy jest 
plan wsi Ulhówek z czasów II RP sporządzony przez dwóch Ukraińców 
– Michała Tabakę i Stefana Sydora.

Książka została napisana na podstawie dokumentów zebranych w róż-
nych archiwach uzupełnionych licznymi relacjami, do których, jak sam 
autor mówi, podchodził bardzo ostrożnie, weryfikując je poprzez inne 
relacje bądź też za jakiś czas powracał do tego samego relanta, zadając 
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mu te same pytania i porównując, czy nie ma w nich różnic. Ogólnie 
przyjął zasadę, że jeżeli fakt podany w relacji nie miał choć najmniejszego 
odniesienia w dostępnych dokumentach, to nie był umieszczany w książ-
ce. Odnosi się to m.in. do okoliczności śmierci Mikołaja Kuśmira. W tym 
przypadku autor jest w posiadaniu relacji, ale brak odniesienia w doku-
mentach, kiedy został zamordowany, spowodował, że wydarzenie to nie 
zostało ujęte w książce.

Ulhówek autorstwa Szczepana Żmudzkiego spotkał się z dużym zainte-
resowaniem mieszkańców wsi, zarówno współcześnie ją zamieszkujących, 
jak i tych, którzy do 1947 r. byli jej mieszkańcami. Dlatego też bardzo 
szybko nakład 500 egzemplarzy wyczerpał się.

Robert Czyż
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera
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WYDARZENIA W MIEŚCIE W 2017 ROKU

K  R  O  N  I  K  A

6 stycznia: W Święto Objawienia Pańskiego ulicami miasta przeszedł 
Orszak Trzech Króli, zorganizowany pod honorowym patronatem JE 
ks. bp. Mariana Rojka, ordynariusza diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 
i burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego. To jedno z najważniejszych 
świąt kalendarza liturgicznego Kościoła, przebiegającego pod hasłem 
„Pokój i Dobro”. Uroczysty charakter nabożeństwa podkreślała oprawa 
artystyczna przygotowana przez chór „Tomaszowiacy” i Dętą Orkiestrę 
OSP pod batutą mjr. Bogdana Pałczyńskiego.

11 stycznia: W Oddziale Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 
Tomasza Zamoyskiego odbyło się podsumowanie Powiatowego Konkursu 
Plastycznego, zorganizowanego przez MBP ph. „Najpiękniejsze szopki 
i stroiki bożonarodzeniowe”.

11 stycznia: Odbyły się obrady Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Tomaszowie Lubelskim. 
Obrady poprzedziło seminarium szkoleniowe dla członków jednostek 
OSP wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego 
z terenu powiatu tomaszowskiego.

15 stycznia: Odbył się jubileuszowy XXV Finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Pieniądze zbierali wolontariusze – uczniowie ze 
wszystkich tomaszowskich szkół, Zespołu Szkół Publicznych w Sabaudii 
oraz Biblioteki Publicznej w Komarowie-Osadzie. Łącznie do przekaza-
nia na rzecz Fundacji WOŚP sztab zarejestrowany w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Tomaszowie Lubelskim zadeklarował kwotę 38 189,22 zł. 
W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się koncert, podczas którego 
zebrano 2575,25 zł.

17 stycznia: Zmarł Antoni Rzeźnik – nadleśniczy Nadleśnictwa 
Tomaszów Lubelski.

19 stycznia: W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza 
Zamoyskiego odbyło się spotkanie autorskie z Andrzejem Pilipiukiem, 
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pisarzem fantasy, zorganizowane przez bibliotekę we współpracy z Dys-
kusyjnym Klubem Książki.

19 stycznia: W tomaszowskim muzeum odbył się wernisaż wystawy 
malarstwa Henryka Szkutnika – zamojskiego artysty i muzealnika, obcho-
dzącego jubileusz 40-lecia pracy twórczej.

21–22 stycznia: Na malowniczych trasach „Siwej Doliny” rozegrano 
XII Puchar Roztocza w biegach narciarskich w ramach Narodowego 
Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska” o Puchar 
Grupy „Azoty”. Spośród zawodników z Tomaszowa najlepiej zaprezento-
wali się: Monika Skinder (juniorka B) i Bartosz Cielniak (junior C), którzy 
dwukrotnie zwyciężyli na swoich dystansach.

28 stycznia: Blisko 1000 osób bawiło się w hali sportowej Ośrodka 
Sportu i Rekreacji „Tomasovia” na zabawie choinkowej dla dzieci i wnu-
ków obecnych i byłych pracowników dwóch największych zakładów pracy 
naszego miasta – Zakładu Usługowo-Produkcyjnego RST Roztocze i WSK 
Świdnik, należących do Romana Raka.

29 stycznia: Odbyło się otwarcie Biura Poselskiego posła na Sejm RP 
Piotra Olszówki. Biuro mieści się przy ulicy Rynek 3. Jest czynne od po-
niedziałku do piątku w godzinach 8.30–15.30.

Styczeń: Czteroosobowa drużyna w składzie: Mariusz Broniek, Ryszard 
Probola, Łukasz Gorzkiewicz, Wiesław Krawczyk, reprezentująca klub 
LUKS „Tomasovia” Tomaszów Lubelski, zdobyła wicemistrzostwo Polski 
w 22. Drużynowych Mistrzostwach Polski w grze korespondencyjnej. 
Rozgrywki rozpoczęły się 15 lutego 2015 r. i trwały 21 miesięcy.

3 lutego: W czytelni Filii Biblioteki Pedagogicznej odbyło się Walne 
Zebranie członków Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra 
Janusza Petera, podczas którego została podsumowana działalność towa-
rzystwa za ubiegły rok. Ponadto uczestnicy zebrania, po przedstawieniu 
merytorycznych uzasadnień, podjęli decyzję o przyznaniu Izydorowi 
Wiśniewskiemu tytułu honorowego prezesa Tomaszowskiego Towarzystwa 
Regionalnego, a Romanowi Musze – tytułu honorowego członka TTR.

3 lutego: W Zespole Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego odbyła się 
pierwsza edycja Regionalnego Konkursu o Polskim Ruchu Ludowym. 
Zasadniczym celem konkursu było upowszechnienie wiedzy na temat 
wkładu ruchu ludowego w dzieło odzyskania niepodległości, w obronę 
suwerenności Polski przed agresją bolszewicką w 1920 r., udziału w budowie 
zrębów niepodległości państwa polskiego po I wojnie światowej i w walce 
o wolność kraju podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu.

3 lutego: W sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta (dawnego Sejmiku 
Powiatowego) zorganizowano konferencję o planach rewitalizacji naszego 
miasta na lata 2016–2020. W planach na lata 2016–2020 miasto zamierza 
wybudować basen na terenie OSiR-u, nowoczesne bloki socjalne dla miesz-



Wydarzenia w mieście w 2017 roku

323

Rocznik Tomaszowski 7

kańców baraków na Koszarach oraz nowe bloki socjalne przy zbiegu ulic 
Moniuszki i Wyzwolenia. W ramach tego programu rozbudowane zostaną 
obiekty już istniejące, takie jak: budynek Gimnazjum nr 2 wraz z boiskiem 
czy ośrodek dla niepełnosprawnych przy ulicy Mickiewicza.

5 lutego: W 154. rocznicę powstania styczniowego i przeprowadzoną 
w tym dniu pacyfikację miasta, znaną jako „krwawy dzień w Tomaszowie 
Ordynackim”, odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne, zorganizowane 
dla upamiętnienia tych wydarzeń.

5 lutego: Zmarł prof. dr hab. inż. Maciej Sobieszczański, autor artykułów 
publikowanych w „Roczniku Tomaszowskim” oraz referatów głoszonych 
podczas sesji historycznych organizowanych w Tomaszowie Lubelskim. 
Redaktor wydanej w 2014 roku książki Z teki wspomnień. Są to wspomnie-
nia ojca prof. Sobieszczańskiego – Jerzego Wojciecha Sobieszczańskiego, 
z lat 1906–1951, ziemianina z Podlodowa, komendanta I Rejonu Obwodu 
Tomaszów Lubelski Armii Krajowej.

8 lutego: W czytelni Filii Biblioteki Pedagogicznej w Tomaszowie 
Lubelskim odbyło się spotkanie z tomaszowianką Agnieszką Martinką, 
połączone z promocją jej nowo wydanej książki Połowinka. Rowerem za Ural 
do miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca i wspomnienia córki.

9 lutego: W ramach realizacji projektu „Przystanek Historia” Centrum 
Edukacji Publicznej IPN w Tomaszowie Lubelskim w czytelni Miejskiej 
Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego, autor eksponowanej wy-
stawy, pracownik merytoryczny IPN Michał Durakiewicz, wygłosił referat  
„Wojsko Polskie na wschodzie czy polska armia Stalina?”.

11 lutego: 15-letnia tomaszowianka Monika Skinder została mistrzynią 
Polski w sprincie techniką dowolną. To była największa sensacja rozgrywa-
nych na trasach w Istebnej-Kubalonce Mistrzostw Polski Seniorów w nar-
ciarstwie biegowym. Zawodniczka MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski 
wygrała kwalifikacje, po czym osiągnęła najlepsze wyniki w ćwierćfinale, 
półfinale oraz w biegu finałowym. Na dystansie 1400 metrów urodzona 
w 2001 r. Monika wyprzedziła faworytki: drugą Urszulę Łętochę (LKS 
HILLTOP Wiśniowa-Osieczany), regularnie startującą w pierwszej części 
sezonu Pucharu Świata, a także trzecią Kornelię Kubińską (AZS AWF 
Katowice), olimpijkę z Vancouver.

17 lutego: W Zespole Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego odbyła 
się druga edycja Turnieju Techniczno-Motoryzacyjnego z udziałem repre-
zentacji uczniów tomaszowskich gimnazjów z miasta i powiatu.

18 lutego: W hali Zespołu Szkół nr 2 odbył się II Halowy Turniej Piłki 
Nożnej Samorządowców o Puchar Wojewody Lubelskiego. W finale dru-
żyna miasta Tomaszów Lubelski przegrała 0:1 z reprezentacją Radzynia 
Podlaskiego.
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18 lutego: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się koncert z okazji 
20-lecia Stowarzyszenia Wspierania Zespołu Pieśni i Tańca „Roztocze” oraz 
jubileusz 45-lecia pracy twórczej kierownika zespołu Stanisławy Kowalskiej, 
w którym wzięli udział obecni i dawni członkowie stowarzyszenia, człon-
kowie zespołu, rodzice najmłodszej grupy zespołu, a także władze samo-
rządowe Tomaszowa Lubelskiego oraz powiatu tomaszowskiego.

19 lutego: W hali sportowej ZS nr 1 im. Bartosza Głowackiego zostały 
rozegrane Mistrzostwa Województwa Lubelskiego w Tenisie Stołowym 
w Grze Podwójnej, podczas których reprezentacja TUKS „Sokół-Mechanik” 
(Artur Rachański i Tomasz Biszczanik) zajęła 3. miejsce.

19 lutego: W Tomaszowskim Domu Kultury, przy pełnej frekwencji, 
odbył się okolicznościowy koncert walentynkowy, zrealizowany pod ha-
słem „Z miłości do kobiet, czyli Grande Voce i goście”.

21 lutego: W Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego w czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego odbył się konkurs 
ortograficzny, zorganizowany pod hasłem „Tomaszowski Mistrz Ortografii”.

22 lutego: Stowarzyszenie Rozwoju Edukacji przy Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie przeprowadziło IV edycję 
Maratonu Matematycznego Gimnazjalistów „MaGMa”. Z Tomaszowa 
w maratonie wzięły udział drużyny obu gimnazjów. Drużyna Gimnazjum 
nr 2 w składzie: Natalia Madej, Katarzyna Zgardzińska, Jakub Ferenc i Piotr 
Łukasiewicz, w pięknym stylu wygrała maraton i wywalczyła Puchar 

Koncert z okazji 20-lecia Stowarzyszenia Wspierania Zespołu Pieśni i Tańca „Roztocze” 
oraz jubileuszu 45-lecia pracy twórczej kierownika zespołu Stanisławy Kowalskiej. 

Fot. archiwum „ReWizje Tomaszowskie”
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Dyrektora LO w Lubaczowie oraz otrzymała cenne nagrody. Opiekunem 
drużyny była Anna Kijko.

22 lutego: W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego 
odbyło się spotkanie z zakonnikiem o. Leonem Knabitem, znanym w Polsce 
benedyktynem, autorem wielu publikacji, cenionym rekolekcjonistą.

26 lutego: Ponad 100 osób z Tomaszowa Lubelskiego wzięło udział 
w biegu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”. Podobnie 
jak przed rokiem nasze miasto aktywnie włączyło się w to ogólnopolskie 
wydarzenie, upamiętniające żołnierzy polskiego podziemia antykomuni-
stycznego i antysowieckiego, działającego w latach 1944–1963 w obrębie 
przedwojennych granic Rzeczypospolitej Polskiej. Integralnym elementem 
składowym tegorocznych obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych była premiera filmu Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 
1942–1944, wyemitowanego w Tomaszowskim Domu Kultury.

28 lutego: W Urzędzie Miasta odbyła się konferencja prasowa infor-
mująca o aktualnym stanie działań związanych z planowaną budową 
obwodnicy Tomaszowa.

1 marca: Odbyły się w Tomaszowie uroczystości religijno-patriotyczne, 
związane z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

2–5 marca: W Białce Tatrzańskiej odbyły się VII Ogólnopolskie Igrzyska 
Młodzieży Szkolnej w biegach narciarskich. Oprócz klasyfikacji indywidu-
alnych prowadzona była klasyfikacja szkół. W wyniku przeprowadzonych 

Spotkanie z ojcem Leonem Knabitem w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tomasza 
Zamoyskiego. Fot. archiwum „ReWizje Tomaszowskie”
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trzydniowych zawodów zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych okazała 
się Szkoła Podstawowa nr 3 w Tomaszowie Lubelskim.

6 marca: Zmarł Roman Mucha – wybitny artysta grafik, wszechstronnie 
utalentowany laureat wielu prestiżowych nagród i wyróżnień na wysta-
wach w galeriach Polski, Europy i świata, zasłużony pedagog, wykładow-
ca wyższych uczelni artystycznych, autor cenionych prac plastycznych, 
utrwalających zabytki ziemi tomaszowskiej i Roztocza, aktywny działacz 
i honorowy członek Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra 
Janusza Petera.

16 marca: Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi „Tomaszowskie 
Amazonki” otrzymało wyróżnienie w konkursie Wojewody Lubelskiego 
„Organizacja Pozarządowa 2016” w kategorii: profilaktyka i ochrona zdro-
wia, za przyczynienie się do rozwoju województwa lubelskiego, umacnianie 
wizerunku organizacji pozarządowych oraz upowszechnianie dobrych 
praktyk. Wyróżnienie na obszarze profilaktyka i ochrona zdrowia.

30 marca: W auli im. ks. Idziego Radziszewskiego Centrum Edukacyjno-
Kongresowego KUL odbyły się Targi Edukacji i Pracy. Organizatorami tej 
popularnej i cieszącej się rosnącym zainteresowaniem imprezy była Lubelska 
Wojewódzka Komenda OHP w Lublinie, Hufiec Pracy 3-4 w Tomaszowie 
Lubelskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Zamościu.

31 marca: Na obiektach sportowych OSiR „Tomasovia” odbył się Piknik 
Rewitalizacyjny. Wydarzenie było związane z opracowaniem lokalnego 
programu rewitalizacji dla Tomaszowa Lubelskiego na lata 2017–2022. 
Mieszkańcy miasta mieli możliwość zapoznania się z efektami prac nad 
Programem Rewitalizacji w postaci wizualizacji i projektów inwestycji. 
Program ten stanowi podstawę do podjęcia dalszych działań na zdegra-
dowanym obszarze gminy, który wymaga szczególnego wsparcia.

Marzec: Urząd Miasta ogłosił wyniki głosowania na najciekawsze 
projekty, zgłoszone przez mieszkańców miasta do realizacji w roku 
2017 w ramach Budżetu Obywatelskiego. Najwięcej osób zagłosowało 
za Piknikiem Rodzinnym z zespołem „Harmonia”. W ramach kolejnych 
zwycięskich projektów zostanie zmodernizowany plac zabaw, powstanie 
„zielona plaża” z elementami do ćwiczeń oraz wypożyczalnia nartorolek. 
Miasto przeznaczyło 200 tys. zł na realizację tych projektów, zgłoszonych 
przez tomaszowian.

Marzec: Trzy medale przywieźli ze Światowych Zimowych Igrzysk 
Olimpiad Specjalnych Austria 2017 Robert Poniatowski i Aleksandra 
Rajter – podopieczni Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
w Tomaszowie Lubelskim. 21-letni Robert zdobył złoto w sprincie nar-
ciarskim na 50 metrów i brąz w sprincie na 100 metrów, z kolei 17-letnia 
Aleksandra zdobyła złoty medal w biegu na 500 metrów.
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5 kwietnia: Obchodzony był Dzień Wiedzy na temat Autyzmu pod 
hasłem: Autyzm – Rodzina – Społeczeństwo. Na Rynku zorganizowane 
były zabawy integracyjne dla dzieci i młodzieży z tomaszowskich szkół 
i przedszkoli oraz przemarsz ulicami miasta, natomiast w Starostwie 
Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyła się konferencja na temat 
autyzmu. Miała ona na celu przybliżenie społeczeństwu problemu tej 
choroby, zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej jej dotyczącej 
oraz zwrócenie uwagi na trudności, z jakimi borykają się osoby chore i ich 
najbliżsi.

9 kwietnia: W kościele pw. ZNMP odbyły się uroczystości upamiętnia-
jące 77. Rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 7. Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. 
Kulminacyjnym momentem uroczystości rocznicowych było odsłonięcie 
przez burmistrza miasta Wojciecha Żukowskiego, ks. Czesława Grzyba 
i dyr. Miejskiej Biblioteki Publicznej Tomasza Zielińskiego kolumny pamięci 
poświęconej ofiarom katastrofy smoleńskiej.

9 kwietnia: W sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury 
zaprezentowano Misterium Wielkanocne. Wykonawcami widowiska byli 
aktorzy amatorzy Zespołu Teatralnego działającego przy domu kultury, 
członkowie grup religijnych oraz mieszkańcy miasta. Reżyseria – Maria 
Kozyra.

22 kwietnia: W sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury 
odbyła się po raz trzeci Gala Dobroczynności, którą zorganizowało Koło 
Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. 
Głównym celem spotkania było pozyskanie środków finansowych na rzecz 
budowy Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego.

26 kwietnia: W Oddziale dla Dzieci MBP im. Tomasza Zamoyskiego 
odbyło się podsumowanie XXI edycji Konkursu Plastycznego „Wielkanocne 
stroiki i pisanki”.

26 kwietnia: W Szkole Podstawowej nr 2 w Tomaszowie Lubelskim 
został rozegrany Wojewódzki Turniej Szachowy o Puchar Lubelskiego 
Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych. W zawodach wzięła udział 
rekordowa liczba uczestników – 268 uczniów z 29 szkół podstawowych 
z Lublina, Zamościa, Lubartowa, Międzyrzeca Podlaskiego, Tomaszowa 
Lubelskiego, Fajsławic i wielu innych miejscowości województwa lubelskiego.

27 kwietnia: W ramach realizowanego od 2012 roku projektu „Mały 
Patriota. Bo Polak zaczyna się od przedszkola” w tomaszowskich przed-
szkolach odbyły się imprezy podsumowujące projekt, sfinalizowane wrę-
czeniem przez burmistrza miasta certyfikatów upoważniających dzieci do 
noszenia miana „Małego Patrioty”.

27 kwietnia: W Tomaszowskim Domu Kultury odbyły się Eliminacje 
Powiatowe XIX Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Mło-
dzieżowych.
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28 kwietnia: W sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego 
odbyła się Gala Podsumowująca Osiągnięcia Sportowe 2016 roku. Powołana 
kapituła w składzie: Ewa Korkosz, Mirosław Fus, Stanisław Pryciuk, 
Sławomir Kędra, analizując sportowe dokonania za 2016 r., wyłoniła osoby, 
kluby i stowarzyszenia wyróżniające się najlepszymi osiągnięciami. Podczas 
uroczystej gali burmistrz miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski 
wręczył pamiątkowe statuetki i podziękowania.

29 kwietnia: W Tomaszowskim Domu Kultury odbyło się spotkanie 
z posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Januszem Szewczakiem z Prawa 
i Sprawiedliwości, zorganizowane przez tomaszowski Klub „Gazety Polskiej”.

30 kwietnia: W parku miejskim im. Augusta Krzyżanowskiego odbył się 
organizowany od lat przez Miejską Bibliotekę Publiczną XIV Ekologiczny 
Kiermasz Rozmaitości.

2 maja: Odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji Święta Flagi 
Narodowej. Zapoczątkowała ją zbiórka uczestników przed dawnym 
Sejmikiem Powiatowym z udziałem władz samorządowych miasta i po-
wiatu. Uczestnicy uroczystości zostali udekorowani okolicznościowymi 
kokardami w barwach narodowych, a ponadto wszyscy otrzymali kolorowe 
foldery dotyczące symboliki i Dnia Flagi.

3 maja: Odbyły się uroczystości religijno-patriotyczne upamiętniające 
rocznicę uchwalenia Ustawy Rządowej w roku 1791, znanej powszechnie 
jako Konstytucja 3 maja.

3–5 maja: Do kościoła NSJ w Tomaszowie Lubelskim za pośrednictwem 
o.o. michalitów przywieziona została figura św. Michała Archanioła, po-
chodząca z włoskiej miejscowości Gargano.

4 maja: W ramach obchodów IX Tygodnia Biblijnego w Sanktuarium 
ZNMP odbyła się IV edycja Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego.

5–8 maja: W Tomaszowie Lubelskim gościła delegacja z Grzegorzewa, 
dzielnicy Wilna, z której społecznością nasze miasto już od wielu lat łączy 
partnerska współpraca. Goście z Wilna, na czele ze starostą Leonardem 
Klimowiczem, i przewodniczący Rady Miasta Tomaszów Lubelski Mirosław 
Fusem spotkali się w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza 
Zamoyskiego z kierownictwem i słuchaczami Filii UTW. Dyrektor MBP 
Tomasz Zieliński oprowadził gości po pomieszczeniach obiektu, budzą-
cego szczere uznanie zwiedzających. Grzegorzanie zapoznali się również 
z zabytkami Tomaszowa. Burmistrz Wojciech Żukowski przedstawił 
partnerom z Litwy szereg zrealizowanych miejskich inwestycji, m.in. re-
witalizację Rynku, Parku Miejskiego, ławeczkę dra Petera, kapsułę czasu 
i Kolumny Pamięci. Grzegorzanie wzięli udział w mszy św. oraz wystąpili 
w IV Roztoczańskim Koncercie Pieśni Religijnej, Ludowej i Patriotycznej.

6 maja: Drużyna LUKS „Tomasovia” zajęła 1. miejsce, a UKS Gim 
Dwójka 2. miejsce w Wojewódzkim Turnieju Szachowym o „Złotą Wieżę”, 
rozegranym w Miłocinie.
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6 maja: W Tomaszowskim Domu Kultury zorganizowany został koncert 
charytatywny „Kapela Serc”, dedykowany trzyletniej Kamili Kusy z Nowej 
Wsi oraz sześcioletniej Kasi Katy z Tomaszowa Lubelskiego, zmagającymi 
się z nowotworami.

12 maja: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem 
Umysłowym Koło w Tomaszowie świętowało Dzień Godności Osób 
z Niepełnosprawnością Intelektualną.

12 maja: Dla uczczenia 150. rocznicy urodzin i 82. rocznicy śmierci 
Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa nr 2 nosząca jego imię, Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego oraz Klub „Gazety Polskiej” 
w Tomaszowie zorganizowały na Rynku wystawę plenerową poświęconą 
Marszałkowi.

12–14 maja: Na torze ARENA RSS „Roztocze” w Tomaszowie Lubelskim 
odbyły się Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej na wrotkach, 
II Ogólnopolskie Zawody dla Dzieci o Puchar Roztocza 2017 oraz Torowe 
Mistrzostwa Polski Masters. W zawodach rywalizowało 300 zawodników 
z Polski, Białorusi i Ukrainy.

13 maja: W Warszawie na Nowym Świecie odbyła się kolejna edy-
cja Młodzieżowego Międzynarodowego Konkursu Piosenki Jazzowej 
„Magnolia”. Pierwsze miejsce w najstarszej grupie zajęła tomaszowianka 
Kinga Kołodziej.

14 maja: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się XXIV Rodzinny 
Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury. 
W turnieju wystartowało 14 drużyn w „różnych składach”, m.in.: bracia, 
rodzeństwo, ojciec z synem, z córką, małżeństwo, dziadek z wnuczką. 
Zwyciężyło „szachowe” małżeństwo Marta i Łukasz Gorzkiewiczowie 
z Zamościa.

17 maja: Po sześciu latach Puchar Polski okręgu zamojskiego wywal-
czyli piłkarze „Tomasovii”. W finałowym meczu „niebiesko-biali” wygrali 
z ligowym rywalem, „Hetmanem” Zamość 4:2.

19 maja: W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia  
im. Andrzeja Cwojdzińskiego odbył się VII Makroregionalny Konkurs 
Dętych Zespołów Kameralnych, Orkiestr Dętych oraz Big-Bandów Tomaszów 
Lubelski ’2017.

25 maja: Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza 
Petera z okazji 396. rocznicy lokacji miasta zorganizowało w Urzędzie 
Miasta Regionalną Sesję Historyczną.

25 maja: W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego 
w Tomaszowie Lubelskim ksiądz prof. dr hab. Antoni Dębiński, rektor 
KUL, oraz Wojciech Żukowski, burmistrz miasta, podpisali porozumienie 
o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II 
w Lublinie a Miastem Tomaszów Lubelski.
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26 maja: Społeczność Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim obchodziła wielkie świę-
to – jubileusz 45-lecia swego istnienia i służby dzieciom specjalnej troski.

28 maja: Świętowano 110-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszo-
wie Lubelskim i Orkiestry Dętej OSP w Tomaszowie Lubelskim, 45-lecie 
Zawodowej Straży Pożarnej i 25-lecie Państwowej Straży Pożarnej. Po 
mszy św. w kościele pw. NSPJ przy komendzie PSP odbyła się uroczystość 
oficjalna z wręczeniem medali i odznaczeń. Uroczystości zakończył Festyn 
Strażacki w Parku Miejskim z koncertem Orkiestry Dętej OSP, projekcją 
filmu 110-lat Tomaszowskiej Straży Pożarnej oraz występem gwiazdy wie-
czoru – Aloszy Awdiejewa wraz z zespołem.

30 maja: W sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego 
burmistrz miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski spotkał się 
z osobami tworzącymi kulturę w Tomaszowie Lubelskim z okazji Dnia 
Pracownika i Animatora Kultury. Spotkanie zainaugurował „Wieczór 
wspomnień o Romanie Musze”, artyście plastyku, który od lat był zwią-
zany z Tomaszowem Lubelskim.

30 maja: Zostało podpisane porozumienie o współpracy przy realizacji 
projektu zaplanowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 
Polska–Białoruś–Ukraina 2014–2020. Porozumienie podpisali: Wojciech 
Żukowski – burmistrz Tomaszowa Lubelskiego, oraz Piotr Vychopen 
– burmistrz Żółkwi, miasta partnerskiego na Ukrainie. Projekt przewi-
duje m.in. wykonanie kanalizacji deszczowej przy ulicy Łaszczowieckiej  
i Zamojskiej.

31 maja: W Tomaszowskim Domu Kultury miał miejsce Konkurs Piosenki 
Obcojęzycznej, którego organizatorem była Prywatna Szkoła Podstawowa 
ICO w Tomaszowie Lubelskim. Po raz pierwszy do rywalizacji stanęły 
dzieci klas I–III ze szkół z Tomaszowa Lubelskiego i Zamościa.

1 czerwca: Na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” 
w Tomaszowie Lubelskim odbyła się V Szkolna Spartakiada Sportowa. 
Zmagania sportowe poprzedził przemarsz ulicami miasta zorganizowany 
w ramach akcji „Stop przemocy”.

2 czerwca: W tym roku w ramach Dni Tomaszowa Lubelskiego gwiazdą 
wieczoru był zespół „Dżem”.

6 czerwca: W Tomaszowskim Domu Kultury odbyła się XVI edycja akcji 
„Cała Polska czyta dzieciom”, zorganizowana przez Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim.

6 czerwca: W sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta odbyła się konferencja 
promująca zawody mundurowe, zorganizowana ph. „Pokochać mundur”.

7 czerwca: „Tomaszowskie Amazonki” obchodziły 5-lecie istnienia. 
Spotkanie odbyło się w Domu Pielgrzyma, który służy jako stałe miej-
sce zebrań Stowarzyszenia Kobiet po Leczeniu Raka Piersi. Salę Domu 
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Pielgrzyma przede wszystkim wypełniły licznie przybyłe Amazonki, nie 
tylko z Tomaszowa, ale również z Lublina, Zamościa, Łęcznej, Hrubieszowa. 
Niektóre z kobiet przybrały nawet w tym dniu elementy ubrania w ko-
lorze różowym, aby podkreślić symbolikę różowej wstążki jako logo 
stowarzyszenia.

8 czerwca: Dyskusyjny Klub Książki działający przy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego obchodził jubileusz 10-lecia swego 
istnienia.

9 czerwca: W siedzibie Zespołu Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego 
obchodzono jubileusz 100-lecia istnienia i działalności tej znanej, reno-
mowanej i wielce zasłużonej dla miasta, powiatu i regionu placówki 
dydaktycznej. W uroczystości uczestniczyli absolwenci wszystkich klas 
i roczników matur Alma Mater Thomasoviensis, zarówno z dalekiej Australii, 
Stanów Zjednoczonych, Kanady, państw Europy Zachodniej, jak i wielu 
miast i miejscowości kraju, którzy przybyli wiedzeni sentymentem, by 
odwiedzić swą szkołę, spotkać się z przyjaciółmi ze szkolnej ławy, z pro-
fesorami i odświeżyć wspomnienia.

10 czerwca: W sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury 
odbył się IX konkurs Poezji Śpiewanej Stachuriada. W koncercie laureatów 
wystąpiły m.in. Judyta Denys, Natalia Derkacz i Aleksandra Basznianin. 
Gościnnie zaśpiewała Barbara Stępniak-Wilk z Krakowa.

13 czerwca: Tomaszowska Firma Roztocze pana Romana Raka została 
laureatem nagrody głównej w konkursie Indeks Patriotyzmu Polskiego 
Biznesu 2017. Firma była oceniana wg następujących kryteriów: wysokość 
średniej płacy – zapłacone podatki do skarbu państwa – wzrost zatrud-
nienia 2014/2016 – wzrost eksportu – nakłady inwestycyjne – nakłady na 
badania i rozwój – posiadane patenty – nakłady na działalność charyta-
tywną. Organizatorem konkursu była gazeta „Rzeczpospolita” i Fundacja 
Patriotyzmu Gospodarczego.

14 czerwca: W Centrum Edukacyjno-Kongresowym KUL odbyła się XII 
Gala Wyróżnienia „Srebrny Gryf” Powiatu Tomaszowskiego. Laureatami 
tegorocznej edycji wyróżnienia „Srebrny Gryf” zostali uhonorowani: 
Gospodarstwo Rybackie ,,Bełżec” Anny Kuśmierczak-Kuceł, Antoniego 
i Ireneusza Kuśmierczaków – za osiągnięcia łączenia hodowli ryb z pro-
wadzeniem działalności gastronomicznej i bazy wędkarskiej, oraz Firma 
„Tom-net PPHU Koper Jan” – za osiągnięcia w rozwoju usług telekomu-
nikacyjnych i sieci światłowodowej na terenie powiatu tomaszowskiego.

16 czerwca: Odbyła się druga edycja Nocy Kultury w naszym mie-
ście. Organizatorami Nocy Kultury 2017 byli: Tomaszowski Dom Kultury 
i firma „Zimna Zośka”. W Amfiteatrze w Parku Miejskim im. Augusta 
Krzyżanowskiego zaprezentowały się: Zespół Folklorystyczny „Roztocze”, 
formacja tańca nowoczesnego „New Wave Two” oraz pochodzący ze 
Lwowa zespół folkowy „Joryj Kłoc”.
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17 czerwca: Na obiektach stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji „Toma-
sovia” odbyły się Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Organiza-
torem XVII edycji tej dorocznej, cieszącej się dużą popularnością imprezy 
było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu „Promyk” 
w Tomaszowie Lubelskim.

17–18 czerwca: Na torze nartorolkowym w Tomaszowie Lubelskim 
rozegrane zostały Uliczne Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej.

19 czerwca: Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Andrzeja 
Cwojdzińskiego zorganizowała w Tomaszowskim Domu Kultury koncert 
„Popis szkoły”, w którym wystąpili uczniowie – laureaci konkursów mu-
zycznych w roku szkolnym 2016/2017.

21 czerwca: Na skrzyżowaniu ulic Marii Skłodowskiej-Curie i Alei 
Południowej (przy tym skrzyżowaniu jest teren SVZ, gdzie planowana 
jest inwestycja) mieszkańcy miasta zorganizowali spotkanie informacyjne 
dla mediów, aby zapoznać opinię publiczną ze swoimi argumentami i wy-
jaśnić, dlaczego nie zgadzają się na budowę biogazowni w tym miejscu. 
Mieszkańcy poinformowali, że są przerażeni i obawiają się, że ta inwe-
stycja zdegraduje środowisko, które przez długie lata budowali: domy, 
ogródki przydomowe, gastronomię, a przede wszystkim, że będzie miała 
negatywny wpływ na zdrowie mieszkańców.

Spotkanie informacyjne dla mediów zorganizowane przez mieszkańców „Parcel” i osie-
dla „Południe” przeciwko budowie w tej części miasta biogazowni przez SVZ Poland 

Sp. z o.o. Tomaszów Lubelski. Fot. archiwum „ReWizje Tomaszowskie”
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24 czerwca: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się wernisaż 
wystawy Koła Plastycznego TDK oraz Wernisaż Wystawy Uczestniczek 
Warsztatów Artystycznych TDK „Odlotowa Strefa Kobiet”, przygotowany 
pod kierunkiem Marzeny Mazurek-Jędrak.

30 czerwca: W Urzędzie Miasta podsumowano dotychczasowe edycje 
Budżetu Obywatelskiego. Trzecia edycja Budżetu cieszyła się ogromną 
popularnością wśród mieszkańców. Na tę edycję złożono 15 wniosków, 
14 z nich poddano głosowaniu. Mieszkańcy oddali łącznie 5927 ważnych 
głosów, do realizacji wybrano projekty: „Piknik Rodzinny – Muzyczna 
Podróż z mieszkańcami miasta” (wartość 20 tys. zł, wnioskodawca 
Swietłana Karczewska-Lipowicz), modernizacja placu zabaw przy ulicy 
Promiennej (wartość 38 tys. zł, wnioskodawca Ewelina Stasiuk), zagospo-
darowanie terenu na osiedlu Południe ulica Roztocze (wartość 50 tys. zł, 
wnioskodawca Józef Mazur), wypożyczalnia nartorolek (wartość 49 060 zł, 
wnioskodawca Waldemar Kołcun), budowa boiska wielofunkcyjnego wraz 
z infrastrukturą pomiędzy ulicami Kopernika i Króla Zygmunta (wartość 
45 tys. zł, wnioskodawca Tomasz Jędruszko).

30 czerwca–2 lipca: W Tomaszowie odbył się Międzynarodowy Letni 
Festiwal. Zainaugurował go spektakl muzyczny Gdybym był bogaczem, 
oparty na motywach słynnego musicalu Skrzypek na dachu Jerry’ego Bocka. 
W kolejnym dniu festiwalu odbył się koncert Wielka sława to żart, w czasie 
którego zabrzmiały przeboje operetkowe, pieśni neapolitańskie i popular-
ne piosenki. W niedzielę 2 lipca odbyły się dwa koncerty: pierwszy Salve 
Regina w tomaszowskim Sanktuarium pw. Zwiastowania Najświętszej 
Maryi Panny; w drugim na scenie Tomaszowskiego Domu Kultury zapre-
zentowała się Orkiestra Kameralna Teatru Muzyczno-Dramatycznego im. 
Tarasa Szewczenki w Czernihowie. Festiwal zorganizowano z inicjatywy 
Tomasza Raczkiewicza – śpiewaka operowego (solisty Teatru Wielkiego 
im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu), aktora, reżysera, inicjatora wielu 
wydarzeń kulturalnych, pomysłodawcy, współorganizatora i dyrektora 
artystycznego festiwalu, prezesa fundacji „MOZarte”, a nade wszystko – 
tomaszowianina.

Czerwiec: W ramach tegorocznej edycji konkursu grantowego „Działaj 
Lokalnie”, wdrażanego w naszym regionie przez Stowarzyszenie „Czajnia” 
z Tomaszowa Lubelskiego, dofinansowanych zostało 19 projektów służą-
cych aktywizacji lokalnej społeczności. Projekty realizowane będą przez 
organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z terenu powiatu tomaszow-
skiego. Partnerami Stowarzyszenia „Czajnia” w realizacji „Działaj Lokalnie” 
w 2017 r. byli: miasto Tomaszów Lubelski, Fundacja Grupy „Oscar”, gmina 
Tomaszów Lubelski, miasto Lubycza Królewska oraz gmina Ulhówek.

3–16 lipca: Tomaszowski Dom Kultury zorganizował Międzynarodowy 
Plener Malarski „Barwy Roztocza”. Uczestniczyli w nim artyści z różnych 
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stron Polski, Niemiec, Austrii, Rumunii, Białorusi, Cypru, Turcji i Finlandii, 
którzy poszukiwali inspiracji, zwiedzając Roztocze, m.in: Tomaszów 
Lubelski, Susiec, Czartowe Pole, Górecko Kościelne, Narol i Zwierzyniec.

8 lipca: Przy ulicy Kopernika odbyła się interesująca impreza promocyj-
no-popularyzatorska, zorganizowana z rozmachem przez firmę Mlekovita, 
od 1 stycznia 2015 r. następcę prawnego Tomaszowskiej Spółdzielni 
Mleczarskiej.

14 lipca: W sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta burmistrz Tomaszowa 
Wojciech Żukowski oraz ukraińskiego Wasilkowa Volodymyr Sabadash 
podpisali umowę o partnerstwie pomiędzy obu miastami. Wasilków, po-
łożony niedaleko Kijowa, jest kolejnym na Ukrainie miastem partnerskim 
Tomaszowa. Treścią umowy jest obustronna współpraca w dziedzinach: 
gospodarczej, ochrony środowiska, ochrony zdrowia, rozwoju turystyki 
międzyregionalnej, nauki, kultury, oświaty, sportu i ruchu młodzieżowego 
oraz ochrony pomników kultury narodowej.

14 lipca: Odbyło się uroczyste otwarcie terenu rekreacyjnego, który został 
utworzony na Osiedlu Południe przy ulicy Roztocze w ramach projektu 
zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego. Wnioskodawcą tego projektu był 
p. Józef Mazur. Projekt wziął udział w konkursie i znalazł się na trzecim 
miejscu spośród pięciu projektów wyłonionych do realizacji w 2017 r.

15–16 lipca: Odbyły się XII Dni Muzyki Sakralnej ph. „Jednemu Panu 
śpiewamy”. W pierwszym dniu, w cerkwi prawosławnej pw. Świętego Mi-
kołaja Cudotwórcy, zaprezentował się Chór „Skitu” Monasteru św. Ducha 

Otwarcie terenu rekreacyjnego na Osiedlu Południe przy ul. Roztocze w ramach projektu 
zgłoszonego do Budżetu Obywatelskiego. Fot. archiwum „ReWizje Tomaszowskie”
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w Poczajowie. Drugiego dnia w tomaszowskim Sanktuarium pw. Zwia-
stowania Najświętszej Maryi Panny wystąpił Chór „Konsonans” z Łabuń 
pod dyrekcją Agnieszki Brylewicz oraz Kwartet Smyczkowy uczniów 
Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Zamościu 
wraz z opiekunem Leszkiem Firkiem.

16 lipca: Została odsłonięta 4. kolumna pamięci w Sanktuarium Matki 
Bożej Szkaplerznej. Odsłonięcia dokonali ks. biskup Stanisław Stefanek, 
ks. proboszcz Czesław Grzyb oraz Tomasz Zieliński, dyrektor miejskiej 
biblioteki. Kolumna upamiętnia najważniejsze wydarzenia z dziejów to-
maszowskiego kościoła i poświęcona jest 390. rocznicy powstania Parafii 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny oraz 290. rocznicy odbudowy 
kościoła w obecnym kształcie.

28 lipca: Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Błaszczak 
podpisał promesę dotacji celowej dla miasta Tomaszów Lubelski na dofi-
nansowanie realizacji zadania własnego, związanego z przeciwdziałaniem 
i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Dotacja w kwocie 914 tys. zł 
(80% kosztów kwalifikowanych) zostanie wykorzystana na realizację zadania 
pn. „Odwodnienie skrzyżowania dróg ul. Zamojska–ul. Łaszczowiecka”, 
poprzez przebudowę kanału burzowego przy ulicy Zamojskiej.

Odsłonięcie 4. Kolumny Pamięci poświęconej 390. rocznicy powstania Parafii Zwiasto-
wania Najświętszej Maryi Panny oraz 290. rocznicy odbudowy kościoła w obecnym 

kształcie. Fot. archiwum „ReWizje Tomaszowskie”
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1 sierpnia: W 73. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego na placu 
przed dawnym Sejmikiem Powiatowym odbyło się wspólne śpiewanie 
pieśni powstańczych przez mieszkańców Tomaszowa.

13 sierpnia: Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” 
zagrało „Lato z Radiem”. Wystąpili m.in.: „Bum Bum Orchestra”, „Jary 
Oddział Zamknięty” z liderem Krzysztofem Jaryczewskim, „Tercet czyli 
Kwartet” w składzie: Hanna Śleszyńska, Piotr Gąsowski, Robert Rozmus 
i Wojciech Kaleta oraz gwiazda wieczoru Ania Dąbrowska. Dzień „Lata 
z Radiem” w Tomaszowie Lubelskim zakończył pokaz sztucznych ogni.

15 sierpnia: Odbyły się uroczystości związane z obchodami Święta 
Wojska Polskiego, podczas którego swoje wyposażenie używane na co 
dzień zaprezentowali: żołnierze 2. Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa, 
funkcjonariusze Straży Granicznej z Hrebennego i Lubyczy Królewskiej, 
Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim, strażacy Powiatowej 
Komendy Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim. Wraz z zawodowymi 
mundurowymi swój harcerski namiot ustawili harcerze Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej (ZHR) wraz z druhami ze Związku Harcerstwa Polskiego 
(ZHP), natomiast strzelcy Jednostki Strzeleckiej 2019 przygotowali bardzo 
dynamiczny pokaz, który stanowił prezentację sprawności i umiejętności 
nabywanych podczas ćwiczeń.

31 sierpnia: Odbyła się ceremonia pożegnania ze sztandarem starszego 
brygadiera Stanisława Kielecha – komendanta powiatowego Państwowej 
Straży Pożarnej w Tomaszowie Lubelskim, który po 32 latach służby 
przeszedł na emeryturę.

Sierpień: 40 seniorów z Tomaszowa Lubelskiego uczestniczyło w pro-
jekcie „Aktywny senior to zdrowy senior”, który jest realizowany w ramach 
Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych.

1 września: W 78. rocznicę wybuchu II wojny światowej, wzorem lat 
ubiegłych, o godzinie 4.45 strzelcy JS 2019 zaciągnęli wartę honorową przy 
pomniku Żołnierzy Września 1939 r. przy ulicy Lwowskiej, zaś delegacja 
Związku Piłsudczyków RP Oddział Tomaszów, Szwadronu im. 1. Pułku 
KOP, ks. Grzegorz Chabros, burmistrz miasta Wojciech Żukowski, prze-
wodniczący Rady Miasta Mirosław Fus wraz z grupą radnych, prezes 
Klubu „Gazety Polskiej” Jarosław Korzeń, dyrektor PGKiM Wiesław 
Drążek, kierownik Świetlicy Środowiskowej Andrzej Dziuba zapalili znicze 
pamięci u stóp pomnika.

1 września: Lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej 
w Lublinie powierzył pełnienie obowiązków komendanta powiatowego 
PSP w Tomaszowie Lubelskim brygadierowi Andrzejowi Mańdziukowi.

1 września: Stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Orląt 
Lwowskich objął Witold Pitura, dotychczasowy nauczyciel w Podhorcach.
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2–3 września: Na obiektach OSiR „Tomasovia” odbyła się inauguracja 
cyklu zawodów Pucharu Polski Polskiego Związku Narciarskiego 2017 
w biegach sprinterskich i w biegach długich na nartorolkach.

4 września: W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
odbyła się wojewódzka inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Uroczystość 
zapoczątkowała msza św. w kościele NSPJ, w części oficjalnej uczestniczyli 
m.in. ks. biskup Marian Rojek, ordynariusz diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 
wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, kurator oświaty i wychowania 
w Lublinie Teresa Misiuk.

9 września: W Białymstoku rozegrano Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików w lekkiej atletyce. W tych zawodach bardzo dobrze wypadli za-
wodnicy TKS „Tomasovia” – podopieczni trenerów Tomasza Wawrzusiszyna 
i Mirosława Fusa, którzy przywieźli z Podlasia cztery medale. W biegu 
na 1000 m srebrny krążek wywalczyła Wiktoria Rachańska, w biegu na 
2000 m – Patryk Luty, w biegach na 600 m brązowe medale zdobyli 
Wojciech Cichoń i Marlena Mróz.

10 września: Mieszkańcy Tomaszowa pożegnali lato podczas festynu 
„Pożegnanie lata”, który odbył się w tomaszowskim parku. Pogoda do-
pisała, atrakcji nie brakowało, każdy z uczestników mógł znaleźć coś dla 
siebie. Były występy muzyczne, taneczne, liczne pokazy.

13–14 września: W Warszawie na obiektach Akademii Wychowania 
Fizycznego w ramach ogólnopolskiego programu „Lekkoatletyka dla każ-
dego” odbył się Finał Krajowy w Czwórboju Lekkoatletycznym. W zawo-
dach bardzo dobrze wypadła Joanna Fus, uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 3 w Tomaszowie Lubelskim, podopieczna Małgorzaty Gdańskiej, która 
w końcowej klasyfikacji zajęła wysokie 5. miejsce, uzyskując w każdej 
konkurencji rekordy życiowe.

17 września: Na łąkach Stadniny Koni „Pod Lasem” w Dąbrowie 
Tomaszowskiej odbyła się IX Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem, 
która przyciągnęła licznych widzów z Tomaszowa Lubelskiego i okolic. 
24 grupy rekonstrukcyjne z całej Polski odtworzyły historyczne wydarzenia 
z czasów II wojny światowej.

18 września: Z udziałem wiceministra rodziny, pracy i polityki spo-
łecznej dr Elżbiety Bojanowskiej oraz prawie 250 uczestników w Centrum 
Edukacyjno-Kongresowym KUL w Tomaszowie Lubelskim odbyła się 
Wojewódzka Konferencja „Bezpieczny i Aktywny Senior”.

18 września: W sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotka-
nie przewodniczącego Rady Miasta Mirosława Fusa i burmistrza miasta 
Wojciecha Żukowskiego oraz dyrektora SP nr 1 im. Orląt Lwowskich 
Wiesława Pitury, a także nauczycielki języka angielskiego w tej szkole 
Agnieszki Malec z grupą nauczycieli i uczniów z Niemiec oraz Irlandii, 
przebywających w Tomaszowie w ramach realizacji projektu Erasmus.
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19–22 września: W Tomaszowie Lubelskim przebywała delegacja przed-
stawicieli administracji ukraińskich miast Fastów i Rawa Ruska. Była to 
kolejna wizyta studyjna w ramach projektu „Tomaszów Lubelski – sukces 
polskiej transformacji ustrojowej”.

23 września: Rozegrany został IX Puchar Lubelszczyzny w Karate 
Tradycyjnym, którego organizatorem był Lubelski Związek Karate 
Tradycyjnego oraz Klub Karate Tradycyjnego Tomaszów Lubelski. W im-
prezie wzięło udział ponad 170 zawodników z 8 klubów karate z nastę-
pujących miast: Rzeszów, Zamość, Kraków, Lublin, Tomaszów Lubelski, 
Janów Lubelski, Warszawa i Bytów.

23–24 września: Siatkarki TKS „Tomasovia”, urodzone w latach 2000 
i młodsze, uczestniczyły w Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej 
– Memoriale Enrico de Faveri we Włoszech. Turniej odbył się w samym 
sercu wzgórz Prosecco, pomiędzy Wenecją a Dolomitami. W turnieju 
wzięło udział prawie 200 siatkarek z całej Europy. Bardzo dobrze wypadły 
zawodniczki TKS „Tomasovia”, które zajęły wysokie 4. miejsce.

24 września: Na Miejskim Stadionie odbyło się XVIII Miejskie Święto 
Roweru. Przyświecał mu szczytny cel, a mianowicie pomoc dla chorej 
Lenki. Rowerzyści przejechali dla niej w sumie 2610 km, zaś Roman Rak 
przekazał 2 tys. zł na jej leczenie.

25 września: W lubelskim oddziale Instytutu Pamięci Narodowej 
Eugeniusz Badaszczuk z Tomaszowa Lubelskiego otrzymał Krzyż Wolności 
i Solidarności, drugie po Krzyżu Virtuti Militari odznaczenie wojskowe.

25 września: W Tomaszowskim Domu Kultury odbyła się premiera 
spektaklu Wieczór kawalerski w reżyserii Marii Kozyry, w wykonaniu 
Amatorskiego Teatru działającego przy TDK.

29 września: Obowiązki kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w To-
maszowie Lubelskim objęła Wiesława Jakubiak. 27-letnią pracę na tym 
stanowisku zakończył Zenon Wiśniewski.

29 września: Na tomaszowskim Rynku odbyła się akcja edukacyjna 
pn. „Bezpieczne grzybobranie”. Wystawa świeżych grzybów jadalnych, 
niejadalnych i trujących przygotowana była po to, by nauczyć zbieraczy, 
jak prawidłowo klasyfikować grzyby.

2 października: W holu Tomaszowskiego Domu Kultury została 
otwarta nowa wystawa zatytułowana „Res non humana – rzecz nieludz-
ka. Okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939–1944”, zorganizowana przez 
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu Oddział Państwowego Muzeum na 
Majdanku we współpracy z TDK.

4–5 października: W Oddziale Dziecięcym tomaszowskiej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej odbył się finał VI Powiatowego Konkursu Recytatorskiego 
im. Tomasza Zamoyskiego.
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6 października: W kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz 
w kościele Zwiastowania NMP zorganizowano Konferencję „Szkolnej 
Armii Różańcowej”.

6–7 października: W Centrum Edukacyjno-Kongresowym KUL w To-
maszowie Lubelskim odbyło się III Forum Samorządowo-Gospodarcze 
– międzynarodowe wydarzenie angażujące liderów samorządowych, 
przedstawicieli biznesu i nauki z Polski, Ukrainy i Białorusi, które w tym 
roku zgromadziło około 200 uczestników.

7 października: W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 ro-
zegrano XI Międzynarodowy Turniej Szachowy dla Dzieci i Młodzieży 
„Puchar Roztocza”. Głównym organizatorem zawodów był UKS Gim 
Dwójka. Na starcie stanęło 170 uczestników z Lublina, Zamościa, Chełma, 
Oleszyc, Rudnika n. Sanem, Fajsławic, Leśniowic oraz z Ukrainy (ze Lwowa, 
z Kowla, Rawy Ruskiej).

7–8 października: Policjanci z KPP w Tomaszowie Lubelskim zdobyli 
1. miejsce w VI Niżańskim Turnieju Niepodległości. W turnieju udział 
wzięło 14 drużyn reprezentujących służby mundurowe i Samorząd Niżański.

9 października: W Urzędzie Miasta odbyły się uroczystości zorganizo-
wane z okazji 396. rocznicy nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa przez 
króla Zygmunta III Wazę. Podniosłym momentem spotkania rocznicowego 
było uhonorowanie Medalami Zasłużony dla Miasta Tomaszowa Marii 
Zatorskiej, prezesa zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych 
w Tomaszowie, Elżbiety Żądło oraz Ryszarda Żądło, nauczycieli i instrukto-
rów sekcji szachowej SP nr 2, oraz Wojciecha Dziedzica – tomaszowskiego 
regionalisty, za kultywowanie regionalnych wartości historycznych i upa-
miętnianie postaci związanych z Tomaszowem Lubelskim. W dalszej części 
uroczystości dr hab. Marek Sioma, prof. UMCS, przewodniczący zespołu 
redakcyjnego, zaprezentował najnowszy numer „Rocznika Tomaszowskiego”.

11–14 października: W Tomaszowie Lubelskim przebywała delegacja 
samorządów miast na Ukrainie z Bojarki i Korostenia w ramach realizacji 
projektu „Tomaszów Lubelski – sukces polskiej transformacji ustrojowej”, 
dofinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

14 października: W sali klubowej Tomaszowskiego Domu Kultury 
zorganizowano wernisaż wystawy obrazów stanowiących bogate pokłosie 
XI pleneru malarskiego ph. „Barwy Roztocza” XI Międzynarodowy Plener 
Malarski, z udziałem artystów z 8 państw – Austrii, Białorusi, Cypru, 
Finlandii, Niemiec, Polski, Rumunii i Turcji, który odbył się w dniach 
3–16 lipca.

17 października: W siedzibie Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego 
przy ulicy Zamojskiej odbyło się spotkanie zarządu Towarzystwa z księdzem 
kanonikiem Stanisławem Tujakiem, najmłodszym synem Antoniego Tujaka, 
znanego i wielce zasłużonego mistrza tomaszowskiej fotografiki, który 
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w okresie międzywojennym i powojennym dokumentował stan i rozwój 
Tomaszowa, jego architekturę, zabytki, wszelkie wydarzenia i uroczystości, 
znaczące postacie miasta, wznoszone i znikające obiekty i imprezy.

19 października: Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Filia w To-
maszowie Lubelskim, działający pod kierownictwem Jadwigi Skawińskiej, 
rozpoczął w Urzędzie Miasta 17. rok akademicki.

20 października: W Muzeum Narodowym w Krakowie odbyła się uro-
czysta VI Gala finałowa konkursu dla opiekunów SKO, którzy otrzymali 
wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie dla Opiekunów Szkolnych Kas 
Oszczędności w edycji 2016/2017 oraz wykazali się największym zaangażo-
waniem i kreatywnością. Wśród nagrodzonych znalazła się opiekunka SKO 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera Beata Zieziulewicz.

20 października: Oddano do użytku kolejny obiekt utworzony w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Miasta Tomaszów Lubelski na 2017 r. Burmistrz 
miasta Wojciech Żukowski oficjalnie otworzył boisko wielofunkcyjne zlo-
kalizowane pomiędzy ulicami Kopernika i Króla Zygmunta w Tomaszowie 
Lubelskim, którego pomysłodawcą był Tomasz Jędruszko. Budowa boiska 
zakwalifikowała się do realizacji, uzyskując 403 głosy mieszkańców miasta, 
a jej koszt wyniósł 44 964,48 zł.

24 października: Stowarzyszenie Kobiet „Tomaszowskie Amazonki” 
było organizatorem konferencji w ramach Programu „Działaj Lokalnie X”, 
poświęconej chorobom onkologicznym.

27 października: Zmarł Jan Hałasa, członek Tomaszowskiego Towarzystwa 
Regionalnego i prezes Zarządu TTR w latach 1976–1979, od 2012 r. prezes 
honorowy towarzystwa, porucznik Armii Krajowej, członek Światowego 
Związku Żołnierzy AK Koło Rejonowe w Tomaszowie Lubelskim, w latach 
1972–1990 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego.

27 października: W sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego 
odbyła się uroczystość jubileuszowa, zorganizowana z okazji 55-lecia Toma-
szowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera. Wojciech 
Dziedzic wygłosił referat na temat powstania i działalności towarzystwa. 
Robert Czyż opowiadał o patronie doktorze Januszu Peterze. Wyróżnieni 
zostali zasłużeni dla tomaszowskiego regionalizmu: Bolesław Cisło, Bo-
lesław Fus, Eugeniusz Hanejko, Izydor Wiśniewski, Wojciech Dziedzic, 
Jolanta Bagińska, Janusz Brodowski i Piotr Szałapski oraz – pośmiertnie 
– Jan Hałasa. Z okazji jubileuszu Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne 
przygotowało okolicznościowe wydawnictwo na temat swojej działalności.

27–29 października: Tomaszów gościł sportowców z całej Polski 
w ramach IX Mityngu Wrotkarskiego Olimpiad Specjalnych, który został 
zorganizowany przez Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska 
– Lubelskie oraz Olimpiady Specjalne Polska. W szranki stanęło 60 za-
wodników. Województwo lubelskie reprezentowało 11 wrotkarzy, w tym 
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7 z powiatu tomaszowskiego. Zawody w Tomaszowie były kwalifikacją na 
Letnie Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych, które w 2019 r. odbędą 
się w Abu Zabi, mieście położonym w emiracie Dubaj w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich.

30–31 października: Stowarzyszenie Wspierania Działalności Zespołu 
Pieśni i Tańca „Roztocze” w sali widowiskowej TDK zorganizowało 
Koncert Edukacyjny z zespołem „Roztocze”. Gościem specjalnym była Ewa 
Grochowska – śpiewaczka, nauczycielka śpiewu tradycyjnego, skrzypaczka, 
wykładowca w Międzynarodowej Szkole Muzyki Tradycyjnej w Lublinie.

1 listopada: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza 
Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim Tomasz Zieliński objął funkcję 
dyrektora zamojskiej delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania 
w Lublinie, po wygranym konkursie na to stanowisko.

1–2 listopada: Po raz szósty Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci 
w Tomaszowie Lubelskim zorganizował kwestę ph. „Odnawiamy żołnier-
skie groby i miejsca pamięci”. Zebrano ponad 19 tys. zł. Zbiórka odbyła 
się na obu tomaszowskich cmentarzach. W kweście wzięło udział 136 
wolontariuszy.

4 listopada: W rozegranym Międzywojewódzkim Turnieju Karate 
Tradycyjnego wystartowało 189 zawodników z 10 klubów, stoczono prawie 

Honorowy prezes Izydor Wiśniewski i prezes Mirosław Tereszczuk serwują jubile-
uszowy tort uczestnikom spotkania z okazji 55-lecia Tomaszowskiego Towarzystwa 

Regionalnego im. dra Janusza Petera. Fot. archiwum „ReWizje Tomaszowskie”



342

Kronika Rocznik Tomaszowski 7

300 pojedynków w 58 kategoriach. Zawodnicy z Tomaszowa Lubelskiego 
zdobyli 75 medali.

4 listopada: W hotelu „Antoni” odbyła się IX Konferencja Naukowo-
Szkoleniowa Ars Medica 2017. Spotkanie zostało zorganizowane przez 
Oddział Internistyczno- Kardiologiczny SPZOZ w Tomaszowie Lubelskim 
i Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Ziemi Tomaszowskiej we współpracy 
z Oddziałem Zamojskim Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

7 listopada: Tomaszowski Zakład Usługowo-Produkcyjny RST „Roztocze” 
zdobył najwyższy laur w konkursie ph. „Innowacyjny Przedsiębiorca 
Województwa Lubelskiego”. Właściciel tomaszowskiej firmy Roman Rak 
odebrał przyznaną mu nagrodę w kategorii „Informatyka i Automatyka” 
podczas Gali Innowacji Województwa Lubelskiego, odbywającej się 
w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, a zorganizowanej w ramach 
Europejskich Dni Innowacji.

10 listopada: Odsłonięto popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego, pa-
trona Szkoły Podstawowej nr 2, w 150. rocznicę jego urodzin i 19. rocznicę 
nadania szkole jego imienia.

10 listopada: Po raz pierwszy zapłonął w Tomaszowie Lubelskim Ogień 
Niepodległości. Przy ognisku świętowali przedstawiciele władz samorzą-
dowych, leśnicy, strzelcy, piłsudczycy, harcerze, uczniowie, nauczyciele 
oraz mieszkańcy miasta, śpiewając pieśni patriotyczne wspólnie z chórem 
„Tomaszowiacy”.

11 listopada: W 99. rocznicę odzyskania niepodległości odbyły się 
uroczystości patriotyczno-religijne. Odprawiona została msza św. w in-
tencji ojczyzny. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego zaprezentowali program słowno-muzyczny. Po mszy św. 
uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod postument Marszałka Józefa 
Piłsudskiego na „Siwej Dolinie”, gdzie u jego stóp złożono wiązanki kwiatów.

11 listopada: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się X Przegląd 
Pieśni Patriotycznej i Legionowej. Zaprezentowało się jedenaście zespo-
łów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. Przegląd zapoczątkowała 
Tomaszowska Kapela Podwórkowa, po czym wystąpiły: chór „Tarnina” 
z Tarnoszyna, zespół „Sonata”, „Jawor”, następnie chór „Lawenda”, ZA 
„Tomaszowiacy”, ZAS „Harmonia”, trio męskie „Awemis” i grupa męska 
„Płomienie”, zespół „Werszczyckie Echo” i chór „Tarna-Vox”.

14 listopada: Znaczącym akcentem finałowym obchodów 99. rocznicy 
odzyskania niepodległości w Tomaszowie była gra miejska odbywająca 
się ph. „Śladami Józefa Piłsudskiego i Legionów”, która rozegrana została 
na ulicach miasta.

16 listopada: Zakład Usługowo-Produkcyjny RST „Roztocze” Romana 
Raka od lat wspiera Zespół Szkół nr 3 im. Jarosława Dąbrowskiego 
w Tomaszowie Lubelskim. Praktyki zawodowe uczniów, odbywające się 
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w „Roztoczu”, owocują zdobywaniem wysokich umiejętności technicznych 
i dobrym przygotowaniem zawodowym. W siedzibie tej szkoły właści-
ciel firmy Roman Rak wręczył najlepszym uczniom stypendia, w sumie  
27 tys. zł.

17 listopada: W Urzędzie Miasta podpisano umowę na realizację ob-
wodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi ekspresowej S17. Kierowcy 
z nowej trasy będą mogli korzystać na wiosnę 2021 r. Wykonawcą będzie 
firma Mota-Engil Central Europe. W spotkaniu uczestniczyli minister infra-
struktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, posłowie na Sejm RP Beata 
Mazurek i Sławomir Zawiślak, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, 
burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski, a także dyrektor 
oddziału w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
Stanisław Schodziński.

18 listopada: W Tomaszowskim Domu Kultury odbyła się 21. edycja 
Jesiennego Konkursu Recytatorskiego ogłoszonego przez Wojewódzki 
Ośrodek Kultury w Lublinie.

24 listopada: W Centrum Edukacyjno-Kongresowym KUL w Tomaszowie 
Lubelskim odbyła się konferencja zatytułowana „Potrzeby i oczekiwania 
tomaszowskich seniorów”. Konferencja była elementem podsumowującym 
realizację projektu „Aktywny senior to zdrowy senior” prowadzonego 

Podpisanie umowę na realizację obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi 
ekspresowej S17. Fot. archiwum „ReWizje Tomaszowskie”
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przez Fundację Rozwoju Centrum Edukacyjno-Kongresowego z udziałem 
40 mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego w wieku 60+.

24 listopada: Uroczości z okazji 20. rocznicy nadania Szkole Podstawowej 
nr 3 imienia doktora Janusza Petera. Po mszy św. dokonano odsłonięcia 
Kolumny Pamięci ku czci doktora Petera. Uroczystości zakończyła akade-
mia okolicznościowa w siedzibie szkoły.

25 listopada: W Tomaszowskim Domu Kultury odbyły się uroczystości 
zorganizowane dla uczczenia jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego 
41 par z terenu miasta oraz gminy Tomaszów Lubelski.

Listopad: Do końca roku potrwają prace renowacyjne kwatery wojennej 
na Cmentarzu Parafialnym przy ulicy Lwowskiej, odbywające się w ramach 
projektu pn. „Remont Cmentarza Wojennego w Tomaszowie Lubelskim. 
Etap I”. W ramach programu wspierania opieki nad miejscami pamięci 
i trwałymi upamiętnieniami w kraju został on dofinansowany ze środków 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego kwotą 200 tys. zł.

5–10 grudnia: W ramach kontynuacji projektu „Tomaszów Lubelski 
– sukces polskiej transformacji ustrojowej”, dofinansowanego przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, delegacja miasta Tomaszów Lubelski 
oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego przebywała 
w Wasylkowie, Fastowie i Korosteniu na Ukrainie.

11 grudnia: W Urzędzie Miasta odbyły się warsztaty partnerstwa 
lokalnego pn. „Partnerstwo na rzecz kształcenia ustawicznego osób do-
rosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania LOWE w Tomaszowie 
Lubelskim”.

9–10 grudnia: W Tomaszowie już po raz czwarty zorganizowano pomoc 
w ramach Szlachetnej Paczki. 16 wolontariuszy od połowy października 
odwiedziło niemal 70 rodzin, spośród których 39 spełniło kryteria pozwa-
lające na włączenie ich do projektu.

13 grudnia: W Tomaszowie odbyły się uroczystości upamiętniające 36. 
rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

16 grudnia: Spotkanie opłatkowe na tomaszowskim Rynku. Z jasełkami 
wystąpiły dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 5 im. Krasnala Hałabały. 
Były życzenia, opłatek, śpiewanie kolęd i stoiska bożonarodzeniowe.

21 grudnia: Na przejściu granicznym w Hrebennem burmistrz miasta 
Wojciech Żukowski uczestniczył w ceremonii przekazania przez harcerzy 
z Polski skautom z Ukrainy Betlejemskiego Światła Pokoju.

30 grudnia: W sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury 
odbyła się XVIII edycja Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

Opracował: Janusz Brodowski
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera


