
ROCZNIK  
TOMASZOWSKI

9



Wydano dzięki pomocy finansowej:

Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubelskim

Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie

Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim

Stowarzyszenia Samorządów Powiatu Tomaszowskiego

Urzędu Gminy w Bełżcu

Biura Turystycznego Quand



Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne

ROCZNIK  
TOMASZOWSKI

9

PL ISSN 0209-0414

Tomaszów Lubelski 2020



WYDAWCA
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. doktora Janusza Petera

w Tomaszowie Lubelskim
RADA NAUKOWA

Andrzej Janeczek, Andrzej Kędziora, Franciszek Leśniak, Jan Lewandowski
Hubert Łaszkiewicz, Jacek Zygmunt Sawicki, Marian Surdacki

Jan Tęgowski, Andrzej Urbański, Andrzej Wrzyszcz
REDAKCJA

Marek Sioma (redaktor naczelny)
Janusz Brodowski (zastępca redaktora, sekretarz redakcji)

Wojciech Dziedzic (redaktor językowy)
RECENZENCI TOMU

dr hab. Marek Florek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Paweł Jusiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

prof. dr hab. Jarosław Kłaczkow (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
dr hab. Adam Kopciowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

dr hab. Anna Krochmal (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych)
dr hab. Robert Majzner, prof. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie

dr hab. Małgorzata Nossowska, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Andrzej Przegaliński (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr hab. Mateusz Rodak (Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie)

dr hab. Dariusz Szewczuk (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
dr Józef Szymeczek (Uniwersytet Ostrawski – Czechy)

prof. dr hab. Rafał Wnuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
TŁUMACZENIE STRESZCZEŃ NA JĘZYK ANGIELSKI

Waldemar Fugas
REDAKCJA I KOREKTA

Teresa Dunin
PROJEKT OKŁADKI

Mikołaj Malarczyk
Fotografia na okładce: Nadzór inżynierski Piotra Bellerta nad pracami drogowymi na ulicy 

Piekarskiej w Tomaszowie Lubelskim. Źródło: Archiwum rodzinne Ewy Bellert-Michalik
© Copyright by Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne

im. doktora Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, 2019
Nakład 400 egzemplarzy

Wersją pierwotną czasopisma jest wersja papierowa
Czasopismo znajduje się w bazie Index Copernicus

ADRES REDAKCJI
ul. Zamojska 2, 22-600 Tomaszów Lubelski

http://www.ttr-tomaszów.pl, e-mail: jbrodowski@op.pl
SKŁAD I ŁAMANIE KOMPUTEROWE

Wydawnictwo „Morpol” s.c. M. Malarczyk, A. Wyka-Malarczyk
Zemborzyce Wojciechowskie 100A, 20-515 Lublin

DRUK I OPRAWA
Drukarnia „Tekst” E. Zonik i wspólnicy s.j.

ul. Wspólna 19, 20-344 Lublin



Spis treści

5

Rocznik Tomaszowski 9

SPIS TREŚCI

ARTYKUŁY

Zdzisław Pizun, Ryszard Gawryś – Właściciele majątków ziemskich w Wierzbicy 
i w Mostach Małych w gminie Lubycza Królewska w latach 1388–1944 . . . . . . . . . . . . .  7

Abstract: The Landowners in Wierzbica and Mosty Male in the rural commune of 
Lubycza Krolewska in the years 1388–1944 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

Agnieszka Szykuła-Żygawska – „Artyści sztuki malarskiey z Tomaszowa” Franciszek 
i Kajetan Lutniccy. Próba biografii twórców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Abstract: „The Artists of painting mastery from Tomaszów” Franciszek and Kajetan 
Lutnicki. An attempt at the biography of painters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50

Katarzyna Warmińska-Mazurek – Kwestia latynizacji cerkwi unickich na przykładzie 
dekanatu tomaszowskiego w pierwszej połowie XIX w.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51

Abstract: The issue of latinization of Uniate churches in the Deanery of Tomaszów 
in the first half of the 19th century. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62

Beata Gałan-Smól – Z Petersburga do Budów. Przyczynek do nieznanej historii życia 
inżyniera Piotra Bellerta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63

Abstract: From Saint Petersburg to Budy. A contribution to the history of an engineer 
Piotr Bellert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  85

Joanna Dziura – Działalność ochronki i Sejmikowego Domu Sierot w Tomaszowie 
Lubelskim w latach 1916–1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87

Abstract: The activity of Ochronka child care centre and the local government-run 
orphanage in Tomaszów Lubelski in the years 1916–1935. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113

Ks. Krzysztof Grzesiak – Działalność Kościoła narodowego na terenie międzywojennego 
powiatu tomaszowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  115

Abstract: The activity of Polish National Catholic Church in the poviat of Tomaszów 
Lubelski during the interwar period . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  145

Robert Czyż – Nauczyciele historii a edukacja patriotyczna w Państwowym Gimnazjum 
Koedukacyjnym im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim w Drugiej 
Rzeczypospolitej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147

Abstract: History teachers and patriotic education in Bartosz Glowacki National 
Coeducational Junior High School in Tomaszow Lubelski during the Second Polish 
Republic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171



6

Spis treści Rocznik Tomaszowski 9

Janusz Kłapeć – Krajobraz po bitwach. Polski Czerwony Krzyż oraz ludność Tomaszowa 
Lubelskiego i okolic z pomocą jeńcom i rannym żołnierzom Wojska Polskiego . . . . . .  173

Abstract: Landscape after battles. Polish Red Cross and the inhabitants of Tomaszów 
Lubelski and its vicinity with the aid to POWs and wounded Polish soldiers . . . . .  187

Tomasz Róg – Mord pod Zatylem koło Bełżca (16 VI 1944). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
Abstract: Murder at Zatyle near Bełżec (16 VI 1944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206

MISCELLANEA

Mariusz Lewko – Druki ulotne z Tomaszowa Lubelskiego z lat 1918–1939 znajdujące 
się w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207

Henryk Welcz – Życie muzyczne w Tomaszowie Lubelskim i jego okolicach w okresie 
przed II wojną światową . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  215

Robert Czyż – Korespondencja dr. Janusza Petera z Marianem Wardą, Władysławem 
Surowcem i innymi przy zbieraniu materiałów do książki Tomaszowskie za okupacji. 
Część I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  221

Ks. Zygmunt Jagiełło – Wizyta kardynałów Stefana Wyszyńskiego i Karola Wojtyły 
w Tomaszowie Lubelskim podczas uroczystości maryjnych 7 sierpnia 1971 r. . . . . . . .  251

Janusz Brodowski – Słów kilka w związku z drugim wydaniem książki Janusza Petera 
Tomaszowskie za okupacji  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257

SYLWETKI

Marian Szałapski – Adolf Czerederecki – nauczyciel na całe życie . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263

HISTORIE RODZINNE

Gabriela Ozimek – Dwa kontynenty, dwie wojny, wielka tragedia i wielka miłość  
– historia Józefa Ozimka, żołnierza AK, mieszkańca Krzewicy i Rzeplina . . . . . . . . . . .  281

WSPOMNIENIA

Zygmunt Wiśniarski ps. Anglik – Wspomnienia z żywota człeka poczciwego. Część II. 
Wojna i okupacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  303

RECENZJE

Biskup Jan Śrutwa (Jan Tadeusz Typek), Bez Boga – ani do proga. Tryptyk doktora 
Klukowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 286. ISBN: 978-83-8061-724-7, indeks 
osób, summary – Ks. Edward Walewander . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  355

Paweł Piotr Reszka, Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, Wydawnictwo Agora, 
Warszawa 2019, ss. 238 – Mariusz Koper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  359

Ks. Edward Walewander, Niemirówek w starej fotografii. Ludzie i wydarzenia, Lublin–
Niemirówek 2020, ss. 220, indeks nazwisk i miejscowości – Jerzy Doroszewski . . . . . . . .  370

Życie jest szkołą. Monografia Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Tomaszowie 
Lubelskim, praca zbiorowa pod redakcją Anny Wolczyk, Anny Woś i Beaty Żukowskiej, 
Wydawca: Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II, Tomaszów Lubelski 2019,  
ss. 232 – Wojciech Dziedzic. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  374

KRONIKA

Wydarzenia w mieście w roku 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  381



Właściciele majątków ziemskich w Wierzbicy i w Mostach Małych...

7

Rocznik Tomaszowski 9

Zdzisław Pizun*, Ryszard Gawryś**
*Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

**Redakcja portalu internetowego  
„Historia Regionu Tomaszów Lubelski–Bełz–Rawa Ruska”

WŁAŚCICIELE MAJĄTKÓW ZIEMSKICH 
W WIERZBICY I W MOSTACH MAŁYCH W GMINIE 

LUBYCZA KRÓLEWSKA W LATACH 1388–1944

A  R  T  Y  K  U  Ł  Y

Artykuł jest kontynuacją badań historycznych autorów nad właścicielami ziemskimi daw-
nych majątków szlacheckich, znajdujących się w granicach obecnej gminy Lubycza Królewska. 
Tym razem autorzy skupili się na powiązanych ze sobą własnościowo we wczesnym okresie 
dwóch miejscowościach – Wierzbicy i Mostach Małych. Znana nam historia ziem, na których 
leżą obie te osady, zaczęła się w roku 1388 wraz z nadaniem przez księcia mazowieckiego 
Siemowita IV Pawłowi z Radzanowa urzędu starosty bełskiego oraz kilkunastu miejscowo-
ści w ziemi bełskiej. Kres szlacheckiej własności prywatnej w obu tych wsiach przyniosła  
II wojna światowa i jej następstwa, którymi było przejęcie w Polsce władzy przez komunistów, 
co doprowadziło do konfiskaty przez państwo wielkich majątków ziemskich. Podczas pracy 
nad tekstem pojawiło się kilka wątpliwości, które autorzy starali się wyjaśnić w miarę posia-
danej na dzień dzisiejszy wiedzy i dostępności materiałów archiwalnych. Przede wszystkim 
dotyczy to powszechnego w wielu opracowaniach historycznych, ale wydaje się, że błędnego, 
stwierdzenia, jakoby właścicielami Wierzbicy była pochodząca z Grecji rodzina Paparów. Treści 
artykułu wzbogacone zostały współczesnymi fotografiami, ukazującymi, co dzisiaj pozostało 
po dawnych właścicielach Wierzbicy i Mostów Małych.

Słowa kluczowe: Paweł (Paszko) z Radzanowa, Radzanowscy, Niszczyccy, Towiańscy, 
Olszyńscy, Lityńscy, Paparowie, Romerowie, Gepertowie, Mezerowie, Giedroyciowie, Jan 
Parys, biskup Augustyn Radziejowski

Wierzbica i Mosty Małe to dzisiaj niewielkie, nadgraniczne osady, le-
żące w dolinie rzeki Sołokii w gminie Lubycza Królewska. W roku 2010 
Wierzbica liczyła 197 mieszkańców, a Mosty Małe zaledwie 741. Miejscowości 
te obecnie w ogóle nie przypominają tych dużych wsi, w których tętniło 
życie przez kilka stuleci. W przeprowadzonym w 1921 r. powszechnym 
spisie na terenie gminnym w Wierzbicy odnotowano 323 budynki, w któ-
rych mieszkało 1607 osób, w tym 38 osób narodowości polskiej, 1544 
rusińskiej i 24 żydowskiej. W tym samym czasie na terenie gminnym 
w Mostach Małych w 117 budynkach mieszkały 623 osoby, w tym 256 

 1 Lubycza Królewska. Pogranicze geograficzno-kulturowe, oprac. M. Koper, Lubycza Królew-
ska–Jakubów 2010, s. 88 i 105.
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osób narodowości polskiej i 367 rusińskiej. Na obszarze dworskim, którego 
przede wszystkim dotyczy niniejsza praca, w Wierzbicy było 16 budynków, 
w których mieszkało 100 osób, w tym 48 osób narodowości polskiej, 32 
rusińskiej i 20 żydowskiej; natomiast w Mostach Małych w jednym tylko 
budynku mieszkało 14 osób, w tym cztery osoby narodowości polskiej, 
sześć rusińskiej i cztery żydowskiej2. W rezultacie bezwzględnej polityki 
eksterminacyjnej okupanta niemieckiego wobec narodowości żydowskiej 
w obu tych wsiach już zapewne w czasie II wojny światowej zniknęła lud-
ność pochodzenia żydowskiego. Po wojnie poprzez wysiedlenie miejscowej 
ludności ukraińskiej w ramach akcji „Wisła” ciągłość kulturowa obu tych 
wsi została definitywnie przerwana, a w wyniku prowadzonych walk obie 
miejscowości prawie całkowicie spalono. Istniejące w tych wsiach majątki 
ziemskie zostały upaństwowione. W Wierzbicy utworzono Państwowe 
Gospodarstwo Rolne, które było częścią Kombinatu Machnów Nowy.

Z dawnej Wierzbicy po właścicielach majątku ziemskiego pozostał 
zdewastowany dwór3, usytuowany w opuszczonym barokowym parku 
dworskim4, i murowana kaplica grobowa rodziny Lityńskich, która znaj-
duje się na placu przy cerkwisku nieistniejącej już drewnianej cerkwi 
z roku 1887 pw. św. Michała Archanioła5. W Mostach Małych do naszych 
czasów nie zachował się dwór6 i również nie ma już cerkwi z roku 1917 
pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny, gdyż spłonęła w 1944 r. Na cer-
kwisku zachowała się jedynie drewniana dzwonnica. O dawnej świetności 
Wierzbicy i Mostów Małych świadczą niewątpliwie krzyże przydrożne oraz 
greckokatolickie i rzymskokatolickie cmentarze, gdzie w centralnej części 
znajdują się pozostałości grobowców właścicieli ziemskich: w Wierzbicy 
Julii Lityńskiej, a w Mostach Małych najprawdopodobniej Franciszka 
Mezera i jego rodziny.

Mosty Małe, jak się okazuje, to miejscowość niedoceniana w historio-
grafii. Szczególnie dotyczy to próby utworzenia przy tej wsi miasta, które 
w połowie XVIII w. usytuowano na szlaku lwowskim (gościńcu, trakcie 
pocztowym, „szosie”). Pomimo że lokacja nie w pełni się udała, to fakt 
ten w kolejnym wieku miał pewne znaczenie dla najbliższej okolicy, a jej 
skutki można dzisiaj zaobserwować, chociażby w funkcjonującej nazwie 

 2 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Opracowany na podstawie wyników pierwszego 
powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 13: Województwo 
lwowskie, Warszawa 1924, s. 35–36.

 3 Wierzbicki dwór w literaturze najczęściej nazywany jest pałacem.
 4 Szczegółowy opis parku (ogrodu) dworskiego w Wierzbicy znajduje się na stronie in-

ternetowej http://www.ogrodowy.minigo.pl/index.php/page/wierzbica [dostęp: 14 XI 2019].
 5 Po II wojnie światowej cerkiew użytkowana była jako magazyn siana, węgla i nawozów 

sztucznych. Zawaliła się 20 lutego 1992 r.
 6 Zachowane jest jedynie zarośnięte drzewami i krzewami miejsce, gdzie znajdował się 

dwór.
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lokalnej „Miasteczko” (obecnie południowa część wsi Potoki). Szczególne 
znaczenie na pewno miał odbywający się w miasteczku targ7, jako jeden 
z nielicznych w tej części Galicji8.

O wsi Wierzbica w polskojęzycznej literaturze naukowej i popular-
nonaukowej niewiele jest informacji, które po sobie powtarzają kolejni 
autorzy. Natomiast w języku ukraińskim ukazały się dwie warte uwagi 
książki. Michaił Onisimowicz Koć podjął próbę kompleksowego ukazania 
dziejów wsi od wieku X do roku 19399, a Olga Kich-Maslej w formie ka-
talogu zaprezentowała greckokatolicki cmentarz10. Natomiast o Mostach 
Małych nie ma w ogóle naukowych opracowań monograficznych, lecz 
jedynie ogólnikowe wzmianki w pracach, które dotyczą innej, bardziej 
ogólnej problematyki badawczej.

Niniejszy artykuł dzieje Wierzbicy i Mostów Małych podejmuje od 
pierwszej wzmianki, która miała miejsce we wczesnym średniowieczu, ale 
praca ta nie jest opracowaniem monograficznym, a autorzy na podstawie 
udostępnionych w ostatnim czasie materiałów archiwalnych, ze względu 
na konieczność ograniczenia objętościowego prezentowanego materia-
łu, ukazują jedynie wybrane elementy z dziejów miejscowości, głównie 
w kontekście właścicieli wsi i majątków ziemskich.

 7 Henryk Golejewski. Pamiętniki, t. 2, oprac. I. Homala, B. Łopuszański, J. Skowrońska, 
Kraków 1971, s. 14–15.

 8 W XIX-wiecznym opracowaniu geograficznym dla szkół targ w miasteczku Mosty Małe 
w powiecie rawskim wymieniony jest obok Lubyczy, Magierowa i Uhnowa. Zob. Jeografija 
powszechna ze szczególnym względem na nowy administracyjny podział Galicyi. Ułożona tokiem składo-
wym dla użytku młodzieży w szkołach ludowych, miejskich, napisał W. Michna, Kraków 1867, s. 67.

 9 М. К о ц ь, Вербиця в історіїтапереказах (Х ст.–1939 р.), Львів 2000.
10 O. К і х - М а с л е й, Імяусопшого. Каталоггреко-католицько гоцвинтаря у Вербиці, Львів 

2014. Opracowanie ukazało się również w języku polskim: O. K i c h - M a s ł e j, Nomen mortui. 
Próba odczytania cmentarza greckokatolickiego w Wierzbicy, Kraków 2016.

Opuszczony i zniszczony pałac w Wierzbicy (po lewej) i miejsce po dworze w Mostach 
Małych (po prawej) – stan obecny. Źródło: Fotografia Z. Pizun (21 I 2020 i 17 X 2019)
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Teren nad Sołokiją, gdzie powstały Wierzbica i Mosty Małe, jest dość 
bogaty pod względem wczesnośredniowiecznego osadnictwa. Badaniami 
archeologicznymi w latach pięćdziesiątych XX w. zajął się zespół prof. Jana 
Machnika11, ale nie były one kontynuowane i nie znajdują wykorzystania 
w promocji regionu. Zapewne omawiane miejscowości były zasiedlone 
wcześniej, niż wynika to ze źródeł pisanych. W chwili pojawienia się 
w drugiej połowie XIV w. ekspansji mazowieckiej mieszkała tu ludność 
wyznania prawosławnego, którą ogólnie nazywamy Rusinami.

„Nowoczesne” dzieje wsi Wierzbica i Mosty Małe zaczynają się jed-
nak dopiero z chwilą nadania w 1388 r. przez króla Władysława Jagiełłę 
ziemi bełskiej księciu mazowieckiemu Siemowitowi IV (ur. ok. 1352, 
zm. 1426). Formalnie akt nadania został wystawiony w Krakowie przez 
króla Władysława Jagiełłę 7 stycznia 1396 r., co 8 marca 1397 r. również 
w Krakowie potwierdziła królowa Jadwiga12. Kończyło to spory o bełską 

11 J. M a c h n i k, Archeologiczne badania powierzchniowe w południowej Lubelszczyźnie w 1957 r., 
„Sprawozdania Archeologiczne” 1959, t. 7, s. 63–72.

12 M. W e b e r, Król i jego lennik. Konflikty księcia mazowieckiego Siemowita IV z Władysławem 
Jagiełłą, „Przegląd Historyczny. Dwumiesięcznik Naukowy” 2006, t. 97, z. 2, s. 244–245. 

Fragment transumptu króla Zygmunta Starego z 17 lutego 1525 r. donacji z 31 grudnia 
1388 r., wydanej w Bełzie przez księcia płockiego i bełskiego Siemowita IV dla starosty 
bełskiego Pawła z Radzanowa. Źródło: AGAD, Metryka Koronna, t. 39, k. 232, http://
agadd2.home.net.pl/metrykalia/MK/0039/PL_1_4_1-039_0238.jpg [dostęp: 31 XII 2019]
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donację i pozwoliło Siemowitowi IV i jego urzędnikom na prace administra-
cyjne w nowo uzyskanym księstwie oraz na prowadzenie na jego terenie 
akcji kolonizacyjnej szlachty mazowieckiej i Kościoła rzymskokatolickiego.

Wydaje się, że już od samego początku na terenie księstwa bełskiego 
pojawiła się bardzo bliska osoba z otoczenia księcia – Paszko (Paweł)13 
z Radzanowa14 herbu Prawdzic (ur. 1375, zm. 1408/1409), który jako sta-
rosta bełski rozpoczął w imieniu swego mocodawcy zarządzanie nowymi 
terenami. Paszko, szlachcic z ziemi płockiej, należał do elity państwa 
mazowieckiego i był oddanym dworzaninem najpierw księcia Janusza I, 
a potem księcia Siemowita IV. Kariera Paszki zaczęła się w roku 1375, 
gdy jako dworzanin księcia Janusza I otrzymał od niego wsie Ciemniewo 
i Kargoszyn w ziemi ciechanowskiej oraz Poryte i Istebne (Izbne) w zie-
mi nowogrodzkiej. Jak podaje Andrzej Janeczek, w roku 1388 od księcia 
Siemowita IV otrzymał on liczne ziemie i miejscowości w księstwie bełskim. 
Autor wymienia: Machnów, Ulhów15, Zimno, Żużel16, Uhnów, Podubce17, 
Wierzbicę18 (Tarnoszyn, Kornie, Korhynie)19.

Kolejno wzmiankowanymi przez A. Janeczka spadkobiercami Pawła 
z Radzanowa byli: jego syn, również Paweł z Radzanowa, zwany także 
Pawłem z Tarnoszyna, pierwszy wojewoda bełski (1435–1447), oraz syn 
tegoż Pawła Zygmunt Radzanowski z Uhnowa i Niszczyc, wojewoda bełski 
(1469–1470)20. Ostatnim z przytoczonych przez autora właścicielem Wierzbicy 

13 Zob. M. W i l s k a, Duchowni na dworze mazowieckim Janusza I. Polityka księcia względem 
Kościoła, [w:] Lustro. Teksty o kulturze średniowiecza ofiarowane Halinie Manikowskiej, red. W. Brojer, 
Warszawa 2013, s. 86. W latach 1376–1388 Paszko sprawował urząd chorążego warszawskiego. 
Podawany często w literaturze urząd chorążego płockiego uzyskał dopiero w 1393 r. 

14 Radzanów to dawne miasto, a obecnie wieś gminna w powiecie mławskim.
15 Obecnie osada nosi nazwę Ulhówek.
16 Obecnie wieś nosi nazwę Żużelany (ukr. Жужеляни) i znajduje się po ukraińskiej stronie 

granicy.
17 Obecnie wieś nosi nazwę Poddębce (ukr. Піддубці) i znajduje się po ukraińskiej stronie 

granicy.
18 Co do nazwy wsi Wierzbica zastanowienie wzbudza fakt, że pierwsza siedziba miesz-

kalna Pawła z Radzanowa zapewne znajdowała się we wsi Srebrna, którą książę Siemowit IV 
nadał Pawłowi w 1383 r., a wieś Srebrna położona jest nad niewielką rzeką Wierzbicą (lewy 
dopływ Skry). Zob. M. Sołtysiak, Srebrna – pałac w parku leśnym, „Notatki Płockie” 1998, nr 3 
(176), s. 10.

19 A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV 
do początku XVII w., Wrocław 1991, s. 330. W oryginale występuje nazwa osady Wyerzbicza. 
Zob. I. S u ł k o w s k a - K u r a s i o w a, Zbiór dokumentów małopolskich, cz. IV: Dokumenty z lat 
1257–1420, Wrocław 1969, s. 235.

20 Ibidem. W tym wszystkim zastanawia jednak rozpiętość dat. Od czasu gdy Paszko 
otrzymał funkcję starosty bełskiego w roku 1388, do czasu gdy jego wnuk Zygmunt został 
wojewodą bełskim w roku 1469, minęło ponad 80 lat, co wydaje się wyjątkowo długim okre-
sem. Dodatkowym faktem przemawiającym za tym, że istnieje nieścisłość, jest postać Pawła 
z Hunowa (Uhnowa), przytoczona w kronikach średniowiecznego kronikarza Jana Długosza. 
Zob. Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Ks. 12, Warszawa 2009, 
s. 421. Tak we współczesnym wydaniu kronik Długosza, jak i w innych współczesnych pracach 
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pochodzącym z Radzanowskich był syn Zygmunta Andrzej Radzanowski 
z Radzanowa21, który w roku 1517 zmienił nazwisko na Niszczycki.

W tym miejscu warto przyjrzeć się samej nazwie Mosty Małe. Historyk 
A. Janeczek wspomina o pierwotnej, XV-wiecznej nazwie Mostów Małych 
– Wola Machnowska22. W dokumentach nie znajdujemy potwierdzenia ani 
wykluczenia tej nazwy. Wiadomo, że w wieku XVI Mosty Małe zapisy-
wano jako Mosty. Tak było już w roku 1532, gdy pośród 15 osad w ziemi 
bełskiej przypisanych Andrzejowi Niszczyckiemu wymieniono Wierzbicę, 
Kornie, Machnów i Mosty (Małe)23. W takim razie jedyne Mosty wymie-
nione w lustracji z roku 1531 to mogą być obecne Mosty Małe, za czym 
może przemawiać także zestawienie ich w parochii uhnowskiej wraz 
z Wierzbicą czy Korniami24. O ile może zastanawiać, czy wymienione jedyne 
Mosty w lustracji z roku 147225 słusznie przypisano współcześnie Mostom 
Wielkim, o tyle nie możemy mieć wątpliwości przy lustracji z roku 1578, 
gdzie Mosty Wielkie występują jako Augustów, a jedyne Mosty (Małe) 
wraz z Wierzbicą i Korniami jako własność Niszczyckich26. Należy zazna-

uznano, że doszło do pomyłki i chodzi o Zygmunta Radzanowskiego. Zapewne duży wpływ 
na to miał pogląd XIX-wiecznego historyka Oswalda Balzera, który dowodził, że „o samym 
Pawle Uhnowskim ani akta archiwalne, ani jakiekolwiek źródła drukiem ogłoszone nie za-
wierają żadnej wzmianki”, więc jednoznacznie Długoszowi musiało chodzić o Zygmunta. 
Zob. O. B a l z e r, Genealogia Piastów, Kraków 1895, s. 532–533. Analizując jednak dokładniej 
literaturę historyczną, znajdujemy informacje o „zapomnianym” Pawle Hunowskim. Wydana 
w roku 1728 genealogia Kaspra Niesieckiego nie tylko wspomina o Pawle Hunowskim, który 
zmarł w 1477 r., ale i przytacza trzy wiarygodne źródła. Zob. K. N i e s i e c k i, Herby y Familie 
Rycerskie Tak w Koronie Jako y Wielkim Xięstwie Litewskim, Collegium Lwowskiego Societatis 
Jesu 1728, s. 166. Inna, już XIX-wieczna praca zawiera sformułowanie, że Paweł Hunowski 
był pierwszym wojewodą bełskim z mianowania królewskiego. Zob. B. S o k a l s k i, Powiat 
sokalski pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym i ekonomicznym, Lwów 1899, 
s. 427. Być może chodzi tu o często pomijanego syna Zygmunta Radzanowskiego – Pawła 
z Kupisk. Zob. I. R y c z e k, Uczestnicy wyprawy mołdawskiej według listy konfiskat z 1497 roku, 
zamieszczonej w Matricularum Regni Poloniae summaria, cz. I, „Rocznik Polskiego Towarzystwa 
Heraldycznego nowej serii” 2015, t. 14, s. 34. Podane przez autorów niniejszego opracowania 
przykłady dowodzą, że jeszcze nie wszystkie aspekty w tym temacie zostały dokładnie zbadane. 
Ta dysputa historyczna odbiega od głównego wątku pracy, ale istotne jest postawione pyta-
nie, czy Paweł Hunowski był właścicielem Wierzbicy i innych osad w Bełskiem. Najlepszym 
przykładem na potwierdzenie faktu istnienia takiej osoby jest zapis o Paulo Hunowskim jako 
„palatino Belzensi” w dokumentach z roku 1474. Zob. Marticularum Regni Poloniae summaria, 
excussiscodicibus, qui in Chartophylacio Maximo Varsoviensiasservantur, P. 1, Casimiri IV regni 
stemporacomplectens (1447–1492), Warszawa 1905, s. 65, poz. 1269.

21 A. J a n e c z e k, op. cit., s. 330.
22 Ibidem, s. 180.
23 Ibidem, s. 330.
24 A. J a b ł o n o w s k i, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, t. 7, cz. 1: 

Ziemie Ruskie. Ruś Czerwona, Warszawa 1902, s. 244.
25 A. J a n e c z e k, A. Ś w i e ż a w s k i, Rejestr poboru łanowego województwa bełskiego z 1472 r., 

„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 1991, nr 39/1, s. 39.
26 A. J a b ł o n o w s k i, op. cit., s. 207.
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czyć, że tym w okresie w lustracjach nie występuje wspominana nazwa 
Wola Machnowska.

Po Andrzeju Niszczyckim właścicielem Wierzbicy został jego syn woje-
woda bełski Mikołaj Niszczycki. Ze związku z Katarzyną Brudzewską herbu 
Pomian pozostawił cztery córki (syn Stanisław zmarł młodo)27 i wszystko 
wskazuje na to, że dobra wierzbickie nie przeszły na córki, a na bratanka 
Piotra28, ponieważ w roku 1578 należały one do Piotra Niszczyckiego, kasz-
telana bełskiego, syna Stanisława i Agnieszki z Sienieńskich. W składzie 
dóbr wymieniono: Wierzbicę, Kornice (Kornie), Mosty (Małe), Muchnowo 
(Machnów), część Nowosiółek oraz 10 i ¾ łanu w Nowym Siole. Piotr 
Niszczyc z pierwszego małżeństwa z Anną, córką Jana Magiery, miał syna 
Stanisława (który zmarł młodo i bezpotomnie) oraz córkę Elżbietę, która 
wyszła za mąż za Marcina z Tuczap Łaszcza. Z drugiego małżeństwa 
z Dorotą z Gruszczyńskich miał córkę Annę29. Pomimo to że Piotr nie 
pozostawił syna dziedzica, podobnie zresztą jak w okresie poprzednim, 
dobra uhnowskie, a wraz z nimi wierzbickie, nadal pozostawały w rękach 
Niszczyckich. Przed rokiem 1662 co najmniej część dóbr wierzbickich nale-
żała do Katarzyny z Łysakowskich Niszczyckiej, wdowy po bezpotomnie 
zmarłym Krzysztofie30. Krzysztof Niszczycki (ok. 1540 – przed 20 V 1617), 
dowódca zaciężnej jazdy, starosta przasnyski i ciechanowski, kasztelan 
raciąski i wojewoda bełski31, był bratem Piotra32. Bezpotomności Krzysztofa 
nie potwierdzają inne źródła, jednak że miał dwie żony Katarzyny – praw-
dopodobnie chodzi o bezpotomność z tego drugiego związku33. Również 

27 K. N i e s i e c k i, Korona Polska przy Złotey Wolności Starożytnemi Rycerstwa Polskiego 
y Wielkiego Xięstwa Litewskiego Kleynotami, Naywyższemi Honorami, Heroicznym Męstwem y odwagą, 
Wytworną Nauką, a najpierwey Cnotą, nauką Pobożnością y Świątobliwością Ozdobiona. Potomnym zaś 
wiekom na zaszczyt y nieśmiertelną sławę Pamiętnych w tey Oyczyźnie Synow Podana, t. 3, Lwów 
1740, s. 370.

28 Genealogia. Stanisław Niszczycki, http://www.barbarafamily.eu/webtrees/individual.
php?pid=I3807&ged=2018 [dostęp: 16 XI 2019].

29 Internetowy Polski Słownik Biograficzny, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/ 
piotr-niszczycki [dostęp: 12 XI 2019]. K. Niesiecki Dorotę z Gruszczyńskich przypisał jako 
matkę Piotra i Anny; tym samym Anna w jego pracy jest siostrą Piotra. Zob. K. N i e s i e c k i,  
Herbarz polski Kaspra Niesieckiego powiększony dodatkami z późniejszych autorów, rękopismów,  
dowodów urzędowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, t. 6, Lipsk 1841, s. 569–570.

30 W. B o n d y r a, Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich, Lublin 2015, 
s. 87.

31 A. O b r ę b s k i, Dziennik z lat 1561–1583 dyplomaty i biskupa płockiego Piotra Dunin- 
Wolskiego, Kraków 1992, s. 118.

32 Krzysztof ogłosił drukiem prawo bartne, które obowiązywało w powiatach przasnyskim 
i ciechanowskim. Prawo to przestrzegano przez kolejne 200 lat. Był on, tak jak Piotr, synem 
Stanisława i Agnieszki z Sienieńskich. Zob. http://wzpwarszawa.pl/?page_id=462 [dostęp: 
16 XI 2019].

33 https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/zygmunt-niszczycki-h-prawdzic [dostęp: 
13 XI 2019]; B. P a p r o c k i, K.J. T u r o w s k i, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858, s. 621. 
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i w tym wypadku są wątpliwości, ponieważ K. Niesiecki wspomina z tego 
związku syna Stefana, chorążego bełskiego34. O całym zamieszaniu wokół 
tej rodziny pisze także Julian Bartoszewicz, twierdząc, że Niesiecki praw-
dopodobnie się pomylił i mogło być dwóch Krzysztofów Niszczyckich, 
gdzie jeden był wojewodą bełskim, a drugi żył kilkadziesiąt lat wcześniej 
i był starostą przasnyskim oraz ciechanowskim35.

Przed rokiem 1664 dobra uhnowskie po Katarzynie z Łysakowskich 
Niszczyckiej przejął Krzysztof Dunin, kasztelan lubaczowski, z tym że na 
części majątku gospodarzył z współsukcesorami. W przypadku Wierzbicy 
i Wólki Wierzbickiej był to Samuel Izbiński36. W roku 1681 Katarzyna 
Górska z Manieckich zrzekła się na rzecz Duninów swych praw do spad-
ku po Katarzynie z Łysakowskich Niszczyckiej. Do roku 1690 Duninom 
udało się przejąć większość majątku po Niszczyckich, w tym Machnów, 
Poddubce czy Mosty Małe, jednak nie udało się im wykupić Wierzbicy. 
Po roku 1697 majątek ten przejął wnuk Krzysztofa Dunina, Stanisław, syn 
wcześnie zmarłego Franciszka, chorążego buskiego37. Stanisław Dunin 
zarządzał majątkiem wraz z matką, Teresą z Hynków, oraz z jej drugim 
mężem38. Nigdy nie udało się Duninom przejąć pełnej własności nad 
Wierzbicą, a wszystko wskazuje, że utracili także Mosty Małe, gdyż na 
początku XVIII w. Wierzbicę i Mosty Małe wraz z okolicznymi wsiami 
zakupił biskup Augustyn Michał Stefan Radziejowski herbu Junosza. Fakt 
ten odnotowany został w testamencie biskupa: „Dobra Kryłów z wielkiego 
zawikłania nie przez prawo, ale przez przyjacielską ugodę uwolniłem; 
Majętności Wierzbica, Wólka, Nowosiółki [w oryginale: Nowositki], Мosty, 
za gotowe pieniądze kupiłem od Jm Pana Samuela Izbińskiego, który był 
współdziedzicem Niszczyckich [w oryginale: Niskricieńskich] spuścizny, 
które zrzeczenie, że dla nadeszłego żałosnego trefunku pomieniony Pan 
Samuel nie mógł mi uczynić, Jego także Synowie natenczas minorennes 
[małoletni] jeszcze byli, więc niepierwiej aż w roku 1700 podług uczy-
nionego ojcowskiego sprzedażnego kontraktu i umowy przez Jm Раnа 
Władysława, starostę sochaczewskiego, jako jedynego pozostałego syna 
i dziedzica w Grodzie Warszawskim, przyznane i zapisane było; któremu 
oprócz tego trzy tysiące złotych, którem dla pewności przyznania przy 

34 K. N i e s i e c k i, Herbarz polski Kaspra Niesieckiego…, s. 570.
35 J. B a r t o s z e w i c z, Nowa epoka literatury historycznej polskiej, „Biblioteka Warszawska”, 

t. 2, Warszawa 1850, s. 447–448. Ze względu na te rozbieżności należy zachować ostrożność 
aż do wyżej wspominanego roku 1662. Autorzy niniejszego artykułu nie zgłębiają tej analizy, 
gdyż dokładna genealogia rodu Niszczyckich nie jest ich celem. 

36 W. B o n d y r a, op. cit., s. 87. Z dokumentów archiwalnych dowiadujemy się, że Samuel 
Izbiński w 1686 r. był oskarżony o ucisk poddanych Wierzbicy i Wólki Wierzbickiej. Zob. 
Archiwum Państwowe w Lublinie, Księgi Grodzkie Grabowieckie, Seria RMO, sygn. 97.

37 W. B o n d y r a, op. cit., s. 87–88.
38 Ibidem, s. 88.
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sobie zatrzymał, wypłaciłem; а nad to jeszcze dwieście talarów bitych 
kontentacji [rekompensaty] darowałem”39.

W roku 1704 dobra: Wierzbica, Wólka Wierzbicka, Nowosiółki i Mosty 
Małe stały się własnością Krzysztofa Mikołaja Towiańskiego i jego mał-
żonki Marianny z Lubomirskich40. Co ciekawe, w tym samym okresie 
Krzysztof Towiański został właścicielem dóbr w Kryłowie41. W pracy 
Bożeny Popiołek odnajdujemy tezę, jakoby Towiańscy byli spokrewnieni 
z biskupem Augustynem Radziejowskim42, co tłumaczyłoby, że przejęcie 
przez nich wspomnianych dóbr nastąpiło w ramach spadku43. Zupełnie 
inną tezę przedstawiono we współczesnej biografii biskupa. W roku 1705 
biskup Radziejowski sporządził testament, w którym głównym spadko-
biercą została matka Krzysztofa Towiańskiego – Konstancja Towiańska 
z Niszczyckich. Konstancja Towiańska była miłością życia biskupa, a romans 
ten był w przyszłości niejednokrotnie wyeksponowany przez osoby mniej 
przychylne biskupowi44. Z powodu tego romansu Konstancja Towiańska 
nazywana była Madame la cardinale45. Niewątpliwie miała ona duży wpływ 
na biskupa, który niejednokrotnie starano się wykorzystywać, szukając 
kontaktu z biskupem, a jej syn, jako bliski biskupowi, był wyznaczany do 
wielu ściśle poufnych zadań46. Ślub Marianny z Lubomirskich z bliskim 
biskupowi Krzysztofem Towiańskim miał dać Lubomirskim nadzieje na 
bliskie kontakty z biskupem, a tym samym na przejęcie władzy w Polsce. 
Do tego zbliżenia jednak nie doszło47. Oczywiście możemy tylko domnie-
mywać, że Krzysztof Towiański mógł być kimś więcej dla biskupa niż 
tylko synem kuzynki. Do wyjaśnienia pozostaje jeszcze, czy Konstancja 
Towiańska z Niszczyckich była potomkiem tych Niszczyckich, w rękach 
których już były dobra wierzbickie.

39 Historia Zycia Michala Stefana Radziejowskiego, Kardynala S. Kosciola Rzymskiego pod tytulem 
S. Maryi de Pace, … z Roznych teraznieyszego wieku Historykow po Polsku zebrana y na zadanie 
wielu do Druku podana, 1744, s. 78.

40 Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka NAN Ukrain. Oddział Rękopisów (dalej: 
LNB), Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), sygn. DE-1652. Archiwum 
Ulińskich, Zielińskich i Lityńskich – Inwentarze (XVIII), s. ok. 68.

41 J. G ó r a k, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990, s. 58.
42 Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, oprac. edytorskie 

i analiza treści B. Popiołek, http://historia.up.krakow.pl/hia/wp-content/uploads/2017/01/
Towianski-J-H.pdf [dostęp: 1 XI 2019].

43 Tak też sugeruje opis: „[…] podkomorzy stał się sukcesorem smutnej pamięci kardynała 
Radziejowskiego”. Zob. J.M.A. G i ż y c k i, Kilka dat z życia Andrzeja Towiańskiego, Wilno 1911, 
s. 94.

44 M. K o s m a n, Poczet arcybiskupów gnieźnieńskich i prymasów Polski, Kraków 2012, s. 266.
45 M. F o r y c k i, M. Z w i e r z y k o w s k i, Geneza elekcji Stanisława Leszczyńskiego w 1704 

roku w ujęciu Woltera, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” 2013, 
vol. 25, nr 2, s. 12.

46 A. S k r z y p i e t z, Królewscy synowie – Jakub, Aleksander i Konstanty Sobiescy, Katowice 
2011, s. 263 i 299.

47 Ibidem, s. 422.
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6 kwietnia 1717 r. od Krzysztofa Towiańskiego i jego żony Marianny 
z Lubomirskich dobra: Wierzbica, Wólka Wierzbicka, Nowosiółki i Mosty 
Małe nabył Szymon Olszyński. W latach 1730–1739 wypłacił on z niezna-
nych nam powodów pokaźne sumy Annie de Kurowickiej i Michałowi 
Kurowieckiemu48.

W roku 1757 nastąpił podział majątku po Szymonie Olszyńskim po-
między jego synów: Piotra i Marcina. Co ciekawe, wsie Wierzbica i Wólka 
Wierzbicka zostały podzielone po połowie49. Inwentarz podziału jest bar-
dzo szczegółowy i zawiera nawet dane o ilościach dzieci poddanych czy 
należących się jajkach. Aby mieć pełniejszy obraz stanu nieruchomości 
w majątku, warto ze sobą zestawić inwentarze z lat: 1757 i 178550. Dwór 
w Wierzbicy w tym okresie był drewniany, jednak otynkowany, kryty 
snopkami, z dwoma kominami. Jedna izba była z piecem i kominem 
oraz trzema oknami taflowymi, a druga z dwoma oknami i bez pieca. 
Przy tej drugiej izbie znajdowała się komórka. W dworku mieściła się też 
izba piekarna z czterema oknami oraz loszek na mąkę. O ile inwentarz 
z roku 1785 mówi o loszku pod dworkiem, o tyle w 1757 r. odnotowano 
dwa murowane lochy, kuchnię i oficynę, także o ścianach murowanych, 
oraz murowany skarbiec „na wierzchu”. Drugi ważny budynek stanowił 
browar z chlewami, który w roku 1785 określono jako „izba z alkierzem, 
w sieniach browarek”. Większość pozostałych budynków, jak młyn51, karcz-
ma i szopy, w 1757 r. rozdzielono pomiędzy braci, a ogrody, sadzawki 
i pola dzielono często w połowie, z małymi odstępstwami dla niektórych 
pól podzielonych inaczej. Dodatkowo właściciel pierwszej schedy miał 
płacić 5 tys. złotych polskich właścicielowi drugiej schedy. Widoczna jest 
skrupulatność przy podziale, a także pozostawienie wyboru braciom do 
schedy. Co ciekawe, podział majątku nie wspomina o podziale sąsiednich 
wsi należących do Olszyńskich. Niezwykle ważną informację przynosi nam 
lustracja z roku 1765, gdzie po raz pierwszy została odnotowana nazwa 
„Mosty Miasteczko W. Olszyńskich”52. Oczywiście w dokumentach archi-
walnych z tego samego okresu Mosty Małe wieś zachowują odrębność od 
wydzielonego miasteczka53.

48 LNB, Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), sygn. DE-1647. Wypisy 
z aktów zdziałanych ir fundo bonorum (1724–1780), s. ok. 60–68.

49 Ibidem, s. ok. 40–50.
50 Ibidem, Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), sygn. DE-1652. 

Archiwum Ulińskich, Zielińskich i Lityńskich – Inwentarze (XVIII), s. ok. 52.
51 Młyn podzielono po równej ilości kamieni młyńskich.
52 Centralne Państwowe Archiwum Historii Ukrainy we Lwowie, Lustracja miast i mia-

steczek dziedzicznych, duchownych i królewskich województwa bełskiego z uchwały tegoż 
województwa na sejmiku gospodarskim roku teraźniejszego 1765 przez ichmość panów lu-
stratorów sporządzona, s. 861.

53 Ibidem, Taryfa dymowa […] województwa bełskiego z 1764 roku, s. 916.



Właściciele majątków ziemskich w Wierzbicy i w Mostach Małych...

17

Rocznik Tomaszowski 9

W sporządzonym w roku 1785 inwentarzu wsi Wierzbica, której wła-
ścicielem był Marcin Szymon Olszyński, wymienionych zostało 49 podda-
nych, siedmiu wolan (osadnicy zwolnieni z części podatków i obowiązków 
pańszczyźnianych) oraz sześciu zagrodników54. W latach osiemdziesiątych 
XVIII w. w majątku Olszyńskich dochodziło do wielu zawirowań własno-
ściowych. W roku 1780 jako właściciel Nowosiółek odnotowany zostaje 
Feliks Antoni Łoś55, choć księga tabularna wymienia Maurycego Łosia56.

Po raz pierwszy nazwisko Lityński na interesujących nas ziemiach 
odnotowane zostało w roku 1780, kiedy Józef Lityński, jako udziało-
wiec wraz z Feliksem Antonim Łosiem, Poniatowskim, Wierzbickim, 
Trembińskim i innymi, wymieniony został na wsi Wólka Wierzbicka57. 
Wskazano, że od roku 1777 udziały po Piotrze Olszyńskim w Wierzbicy 
nabył Joachim Pawłowski58. Co ciekawe, już w roku 1778 pod zastaw wsi 
Wierzbica odnotowano różnych wierzycieli Joachima Pawłowskiego59. 
Dokument z 19 maja 1778 r. wskazuje jako właścicieli Wierzbicy Joachima 
Pawłowskiego i Marcina Olszyńskiego. W roku 1780 Józef Lityński spłacił 
wierzycieli Joachima Pawłowskiego na sumę 11 tys. złotych polskich60.

We współczesnej historiografii znajdujemy wzmianki, jakoby Wierzbica 
w XVIII w. była własnością pochodzącej z Grecji rodziny Paparów i w posagu 
przeszła w ręce Lityńskich. Ta, jak się okazuje, błędna informacja podawana 
jest zapewne za Romanem Aftanazym, który w swojej pracy o rezydencjach 
szlacheckich poświecił Paparom wiele miejsca61. Sam autor jednak napi-
sał, że nie wiadomo, kiedy i w jaki sposób Wierzbica dostała się w ręce 
Paparów. Dodatkowo autor jako właścicieli pominął zarówno Olszyńskich, 

54 LNB, Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), sygn. DE-1652.  
Archiwum Ulińskich, Zielińskich i Lityńskich – Inwentarze (XVIII), s. ok. 48–58.

55 Ibidem, s. ok. 69.
56 Ibidem, Zespół (fond) 141 (Zbiór Aleksandra Czołowskiego – Dział I), sygn. DE-3355. 

Kataster właścicieli dóbr w Galicji ok. 1780 r., s. ok. 609.
57 Ibidem, Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), sygn. DE-1647. Wy-

pisy z aktów zdziałanych ir fundo bonorum (1724–1780), s. ok. 100. Sprawom tych udziałów 
poświęcona jest inna teka, będąca w zasobach Biblioteki im. W. Stefanyka, ze względu na 
objętość pracy nie ma możliwości dokładnego przedstawienia faktów. Zob. ibidem. Zespół 5 
(Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), sygn. DE-1643. Wypisy z aktów sądu 
ziemskiego bełzkiego (1778–1783). 

58 Ibidem, Oddział Rękopisów. Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), 
sygn. DE-1647. Wypisy z aktów zdziałanych ir fundo bonorum (1724–1780), s. ok. 100.

59 Archiwum Główne Akt Dawnych. Zastawy i zapisy sum na dobrach ziemskich i innych 
nieruchomościach, 1761–1877, zespół 1/388/0. Zbiór Aleksandra Czołowskiego, sygn. 639. 
Pawłowski w roku 1778 notowany jest jako stolnik lubaczowski. Zob. K. N i e s i e c k i, Herbarz 
polski Kaspra Niesieckiego…, s. 262.

60 LNB, Oddział Rękopisów, Zespół 5 (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), 
sygn. DE-1647, Wypisy z aktów zdziałanych ir fundo bonorum (1724–1780), s. ok. 101.

61 R. A f t a n a z y, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. 6, Wrocław 1995, 
s. 266–267.
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jak i pierwszego z rodu Lityńskich – Józefa. R. Aftanazy jedynie pobieżnie 
wspomniał o przejściu majątku po kądzieli z Paparów na Lityńskich62,  
jednak, co wykazane zostało w niniejszym artykule, do roku 1790 wła-
ścicielem Wierzbicy był Marcin Olszyński. Następnie wzmiankowany 
był Józef Lityński, którego żoną była Anna Papara63, ale tych właścicieli 
pominął R. Aftanazy. To oznacza, że ród Paparów nigdy nie był właści-
cielem Wierzbicy czy innych miejscowości z klucza wierzbickiego, co nie 
wyklucza zainwestowania przez nich pieniędzy w majątek zakupiony 
przez Józefa Lityńskiego i jego żonę Annę z domu Paparę. Związki na linii 
Lityńscy–Paparowie, co wykażą autorzy niniejszego artykułu w dalszej 
części rozważań, są dość częste. Co więcej, na co należy zwrócić uwagę, 
w roku 1855 jako właścicielka Teniatysk i Potoków występuje Wincencja 
Papara64 i taka sytuacja miała miejsce do roku 186865. Wincencja Papara 
pochodziła z domu Łosiów i była córką Zygmunta Piotra Łosia i Anny 
z domu Woronieckiej66, właścicieli Werchraty, Potoków i Prusia. Po ślubie 
Wincencja i Feliks Papararowie zostali właścicielami Potoków i Teniatysk, 
a brat Wincencji – August Łoś – właścicielem Werchraty67, co prawdopo-
dobnie nastąpiło w wyniku podziałów rodzinnych. Jedynym powiązaniem 
tej rodziny Paparów z Wierzbicą był brat Feliksa – Henryk Papara, który 
wziął ślub z córką Stefana Lityńskiego, o czym jeszcze będzie mowa poni-
żej. Józef Feliks Lityński był synem Stanisława Bazylego, skarbnika mści-
sławskiego, a zarazem elektora Stanisława Leszczyńskiego z województwa 
bełskiego, oraz Teresy z Wierzbickich. Żona Józefa, Anna z Paparów, była 
stolnikową dobrzyńską. Ślub wzięli w roku 1765 w Kamionce Strumiłowej 
(obecnie Bużańskiej)68, a rok później zawarli zapis dożywocia69. Z tego 
związku urodziło się trzech synów: Ignacy Kazimierz (1775), Wojciech 
Józef (1777) i Jan Stefan (1779). Józef Feliks Lityński zmarł w roku 180170, 
a kolejnym odnotowanym właścicielem Wierzbicy był syn Józefa i Anny 
– Jan Stefan Lityński.

62 Ziemiaństwo na kresach, „Rolnik 1867–1937”, Lwów 1938, s. 107.
63 http://www.sejm-wielki.pl/b/14.526.209 [dostęp: 27 X 2019]. Ojcem Anny Papary był 

Aleksander Jerzy Papara, stolnik dobrzyński, właściciel wsi Żelec i Kupiczwola oraz Batiatycze. 
Zob. S. S a c h a n i e w i c z, Paparowie, „Cracovia Leopolis” 2003, nr 4 (36), s. 26.

64 Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi jako też w wiel-
kiem 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, Lemberg 1855, s. 171 i 236.

65 Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi wraz z Wiel-
kiem Księstwem Krakowskiem, Lwów 1868, s. 223.

66 http://www.antoniego26.pl/genealogia/los.htm [dostęp: 7 XI 2019].
67 J.S. hr. D u n i n  B o r k o w s k i, Rocznik szlachty polskiej, Lwów 1881, s. 268.
68 http://www.sejm-wielki.pl/b/14.526.203 [dostęp: 4 I 2020].
69 S. U r u s k i, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 9, Warszawa 1912, s. 134.
70 Ibidem.
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Jan Stefan Lityński (1779–1855) ożenił się z Rozalią Paparą71, która 
według badań autorów niniejszego artykułu była wnuczką brata Anny 
z domu Papara, a zarazem wujka Stefana Lityńskiego, co pokazuje, że to 
małżeństwo zawarte zostało pomiędzy krewnymi. Do podobnych konkluzji 
powiązań rodzinnych doszli autorzy monografii Romerów, z tym że według 
nich Rozalia była córką brata Anny72. Stefan i Rozalia Lityńscy w roku 
1846 w Wierzbicy postawili nowy, murowany dwór73, który w zmienionej 
formie istnieje do dzisiaj.

Rok 1855 dla Stefana i Rozalii Lityńskich to czas dwóch ważnych ślu-
bów. 31 maja ślub wzięła 34-letnia Wenantia (Wenancja) Anna Lityńska, 
a jej mężem został 25-letni Ludwik Wincenty Croisse74. Druga córka, 
28-letnia Maria Magdalena, wyszła za mąż 29 września za 34-letniego 
Henryka Paparę75, dziedzica majątku Batiatycze i Zubowy Most w cyrkule 
żółkiewskim76. Tym samym jest to już trzecie pokolenie, gdzie dochodzi do 
ślubu pomiędzy Lityńskimi i Paparami77. Co ciekawe, w tym przypadku, 

71 R. A f t a n a z y, op. cit., s. 267. 
72 C. K n y c h, D. K n y c h, A. K n y c h, Romerowie w Małopolsce i na Podkarpaciu. Zapo-

mniany ród niezwykłych ludzi, Czarna 2016, s. 186.
73 R. A f t a n a z y, op. cit., s. 267.
74 Pochodzenie Wincentego Croisse nie jest znane, jednak ciekawy jest wpis w jego metryce: 

„Mgfcus (Magnificus) Dnus (Dominus) Ludovicus Vincentius Croissec. r. Inspector Azienda 
Assicuratrici di Triestofilius Michaelis Croisse Centurionisequcstris Magniexercitus Cesaris 
Napoleonis et Josephina Mozarth”. Zob. Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukra-
iny w Kijowie, Metryki dla Uhnowa – Narodziny, małżeństwa, zgony (народження, шлюби, 
смерті) 1851, 1853–1857 v. 618-2/616, fond 618, opis 2 (dalej: CPAH).

75 Ibidem. 
76 „Gazeta Lwowska”, nr 54, 9.03.1861, za: https://genealogia.okiem.pl [dostęp: 27 X 2019].
77 Zarówno babka, jak i matka Magdaleny były z domu Papara. 

Pomnik Julii Lityńskiej na cmentarzu w Wierzbicy (po lewej) i kaplica grobowa Lityń-
skich na placu przy cerkwisku w Wierzbicy (po prawej). Źródło: Fotografia Z. Pizun 

(17 X 2019)
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według ustaleń autorów niniejszego artykułu, Henryk Papara miał być 
kuzynem matki Magdaleny – Rozalii z Paparów. Mąż Magdaleny, tak 
jak i jej matka oraz babka, byli potomkami właścicieli tych samych wsi 
w cyrkule żółkiewskim78, co także wskazuje na pokrewieństwo Paparów.

Paparowie przybyli z Grecji, choć część rodu zamieszkiwała także 
Mołdawię. Ich pierwszym, odnotowanym już w XVII wieku, przedsta-
wicielem, a tym samym przodkiem wymienionych w artykule Paparów, 
był Jerzy (Georgis) Papara. To jemu w roku 1659 król Jan Kazimierz 
Waza (1648–1668) nadał Żelec i Kupiczwolę oraz Batiatycze w pobliżu 
Żółkwi79, co następnie zatwierdził sejm80. Ziemie te pozostawały w rę-
kach Paparów aż do wieku XX81 i to z tych ziem wywodzili się wszyscy 
Paparowie, wiążący się z Lityńskimi z Wierzbicy. Ostatnimi właścicielami 
Batiatycz z całym kluczem – w sumie tysiąc hektarów z lasami, stawami 
i młynami – byli: Julian Papara, a potem jego syn Aleksander, znany 
w sferach ziemiańskich i myśliwskich82. Z kolei syn Aleksandra Papary – 
Jerzy – do II wojny światowej dziedziczył już tylko część majątku, a po 
wojnie zamieszkał w Krakowie83. Stefan i Rozalia Lityńscy mieli również 
córki: Sabinę, która według S. Uruskiego miała wyjść za mąż także za 
niepodanego z imienia Paparę84 (tym samym byłby to czwarty odnotowa-
ny ślub pomiędzy Lityńskimi i Paparami), i Antoninę, która została żoną 
Seweryna Obertyńskiego z Tuszkowa, a następnie doktora medycyny 
Stanisława Wierzchowskiego85, oraz syna Józefa Gabriela Jana, który ożenił 
się z Eufrozyną Szembek. Z tego ostatniego związku 24 sierpnia 1866 r. 
urodziła się późniejsza dziedziczka Wierzbicy – Maria Józefa Lityńska86.

13 kwietnia 1859 r., w wieku 67 lat, zmarła Rozalia Lityńska z domu 
Papara87. Po śmierci obojga Lityńskich w księdze tabularnej w roku 1868 
zostało odnotowane, że majątek w Wierzbicy znajdował się w rękach 
spadkobierców Józefa Lityńskiego88 i taki zapis był aż do roku 187289. Inny 

78 https://genealogia.okiem.pl/wlasciciele/index.php?nazwisko=Papara [dostęp: 27 X 2019].
79 LNB, (Rękopisy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich), Zespół (fond) 141 (Zbiór 

Aleksandra Czołowskiego – Dział II), sygn. DE-6902. Papiery rodzinno-majątkowe Stanisława 
Papary, s. ok. 6.

80 https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jerzy-papara-h-paparona [dostęp: 27 X 2019].
81 S. S a c h a n i e w i c z, op. cit., s. 26.
82 Ibidem. 
83 Ibidem.
84 S. U r u s k i, op. cit., s. 134.
85 Ibidem.
86 http://www.sejm-wielki.pl/album.php?b=zi.4.37.m&obrazek=3221c8ca23d2c7cfce5ec-

cb196631c85 [dostęp: 11 XII 2019]. 
87 CPAH.
88 Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi…, Lwów 

1868, s. 237.
89 K. O r z e c h o w s k i, Przewodnik statystyczno-topograficzny i skorowidz obejmujący wszystkie 

miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi W. X. Krakowskiem i X. Bukowinie, według naj-
świeższych skazówek urzędowych, Kraków 1872, s. 89.
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zapis pochodzi z roku 1866, gdzie Józef Gabriel Jan Lityński wpisany był 
jako właściciel Wierzbicy90, a zamieszanie może wynikać z niezakończo-
nych prac sądowych. Wskazuje to jednak, że to Józef Lityński zarządzał 
majątkiem w Wierzbicy.

Jak informuje lwowska prasa, w Wierzbicy w roku 1892 od uderze-
nia pioruna doszło do potężnego pożaru, w wyniku którego spłonęło 45 
budynków gospodarczych. W materiale prasowym wspomniano także 
o dziedziczce Lityńskiej (niewymienionej z imienia)91. W roku 1897 jako 
właścicielkę Wierzbicy odnotowano Marię Józefę Lityńską92. Analizując 
wykazy właścicieli, nic nie zmieniło się aż do roku 190493, z tym że Maria 
notowana była już pod nazwiskiem męża – Romer. Maria Lityńska około 
roku 1900 wyszła za mąż za Adama Romera z Chyszowa. W Wierzbicy 
8 grudnia 1903 r. urodziła im się córka Helena94, a w 1907 r. syn Stefan 
Józef95. O ile dokładna data ślubu nie jest znana, o tyle pierwsza wzmian-
ka, łącząca Adama Romera z Wierzbicą, pochodzi z roku 190196. Przed 
I wojną światową Adam Romer rozpoczął rozbudowę dworu o piętro 
i przed wybuchem wojny rozbudowa zakończona była w stanie surowym. 
W czasie I wojny zarówno sam dwór, jak i majątek zaznały wielu rabunków 
i zniszczeń, w wyniku których prowadzono prace remontowe, trwające 
do roku 192597. W roku 1923 zmarła Maria Romer, wcześniej chorowała 
przewlekle na gruźlicę98. Helena Romer wyszła za mąż za Franciszka 
Ksawerego Władysława Gepperta z Ziempniowa (1892–1971). Władysław 
Geppert, syn Zdzisława, był prawnikiem i administratorem ziemskim99. 
O roli Geppertów w Wierzbicy będzie mowa poniżej. W roku 1931 zmarł 
Adam Romer, a pochówku dokonano, podobnie jak jego żony, na cmenta-
rzu Łyczakowskim we Lwowie, jednak w osobnych grobowcach100. Stefan 

90 Sprawozdanie Dyrekcyi Zjednoczonego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
z czynności w roku 1865/6, Kraków 1866, s. 30. 

91 „Kurjer Lwowski”, nr 239, 27 VIII 1892, za: https://genealogia.okiem.pl/?fbclid=IwAR3
cmbylGMQB82bOb0hWwI8XLyyLrhBOLJSN7Ig3xZZ8oyS5AjQDLlFSwK8 [dostęp: 3 XII 2019]. 
Nie ma wątpliwości, że w materiale chodzi o Marię Józefę Lityńską.

92 J. B i g o, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, 
Wielkiem Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem, z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych 
zmian terytoryalnych kraju, z oznaczeniem starostw, sądów powiatowych […], Lwów 1897, s. 205.

93 Idem, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami […] w Królestwie Galicyi, 
Wielkim Księstwie Krakowskim i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych 
zmian terytoryalnych kraju, Lwów 1904, s. 190.

94 http://www.sejm-wielki.pl/b/zi.4.36.a1 [dostęp: 11 XII 2019].
95 http://www.sejm-wielki.pl/b/lu.26448 [dostęp: 24 XI 2019].
96 „Kurjer Lwowski”, nr 298, 27 X 1901, s. 4.
97 C. K n y c h, D. K n y c h, A. K n y c h, op. cit., s. 187–188.
98 Ibidem, s. 188.
99 A. A r k u s z e w s k i, Ziemianie polscy XX wieku, cz. 4, Warszawa 1998, s. 48.
100 Maria spoczęła w grobowcu rodziny Szembek, a Adam w rodzinnym grobowcu  

Badzińskich. Zob. C. K n y c h, D. K n y c h, A. K n y c h, op. cit., s. 189.
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Romer w 1931 r. ożenił się z Janiną z Onyszkiewiczów, a po jej śmierci 
w roku 1939101 wziął ślub z poznaną w czasie wojny Marią Józefowską. 
Przez cały okres międzywojenny Stefan Romer oddawał się swoim pasjom, 
a były nimi myślistwo i rajdy samochodowe. W okresie II wojny świato-
wej służył w Polskich Siłach Zbrojnych we Francji. W pewnym okresie 
trafił nawet do niewoli, ale po jakimś czasie został zwolniony i powrócił 
w szeregi PSZ. W roku 1945 przeniesiony został do Anglii, gdzie służył 
do demobilizacji w 1947 r. Rok później wraz z drugą żoną wyjechał do 
Kanady i tam mieszkał aż do śmierci 9 listopada 1990 r.102 To Stefan Romer 
był większościowym dziedzicem Wierzbicy103. Jednak przed rokiem 1939 
(prawdopodobnie lata 1929–1939) w majątku Wierzbica mieszkała jeszcze 
jego siostra – Helena Geppert i wraz z mężem Franciszkiem gospodarowa-
ła ziemiami w Wierzbicy, Machnowie oraz Zielonej Machnowskiej, gdzie 
w dwóch ostatnich wymienionych wsiach byli właścicielami104. Nie do 
końca zrozumiały jest powód zamieszkania Geppertów w Wierzbicy, gdyż 
w ramach spadku mieli otrzymać nowy dwór drewniany w Machnowie105. 
Geppertowie posiadali 576 ha ziemi własnej i 323 ha dzierżawionej od 
Stefana Romera. Prowadzili poletka doświadczalne pszenicy oraz na 
szeroką skalę uprawiali truskawki. W ich majątku znajdowały się także 
młyn i gorzelnia. Okres wojenny Franciszek Geppert spędził na uchodź-
stwie w Rumunii. W tym czasie jego żona Helena przebywała w majątku 
rodzinnym w Rudnej Wielkiej. Po powrocie męża z tułaczki ostatecznie 
zamieszkali w Warszawie, gdzie zmarli106. Przy okazji można zwrócić 
jeszcze uwagę na kuzyna właścicieli majątku w Wierzbicy – Aleksandra 
Romera. Po klęsce wrześniowej z jego majątku w Jodłowniku przepędzono 
bydło należące do specjalnej hodowli rasy czerwonej, jednak prawdopo-
dobnie dość szybko wróciło ono do Jodłownika107. Co ciekawe, hodowla 
ta istnieje do czasów obecnych. Geppertowie mieli syna Zdzisława Adama 
Edwarda (1928–1995), który okres wojenny spędził z matką. Helena 
Geppert po wkroczeniu Rosjan spakowała część majątku na kilka furmanek 
i wywiozła do pobliskiej Magdalenki, będącej pod jurysdykcją niemiec-
ką. Następnie razem udali się do rodziny męża – Dąbskich w Rudnej  
koło Rzeszowa108.

101 Janina zmarła w wyniku powikłań ciąży pozamacicznej i pochowana została w tym 
samym grobowcu co Adam Romer. Ibidem, s. 190.

102 A. A r k u s z e w s k i, Ziemianie polscy XX wieku, cz. 6, Warszawa 2002, s. 152.
103 R. A f t a n a z y, op. cit., s. 267.
104 A. A r k u s z e w s k i, op. cit., s. 49.
105 C. K n y c h, D. K n y c h, A. K n y c h, op. cit., s. 189.
106 Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, cz. 4, red. E. Biernacka, Warszawa 1998, 

s. 48 i 49.
107 „Wiadomości Zootechniczne”, R. XLIII, 2005, s. 159–164. 
108 C. K n y c h, D. K n y c h, A. K n y c h, op. cit., s. 191.
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Dwór w Wierzbicy został spalony przez Ukraińską Powstańczą Armię 
w roku 1944, a następnie odbudowany przez miejscowe Państwowe 
Gospodarstwo Rolne. Przez kilka lat mieściła się w nim szkoła, potem 
przeszedł gruntowną renowację, ukończoną w 1981 r. Od tamtego okresu 
do początku lat dziewięćdziesiątych XX w. pałac, jak określano wierzbicki 
zabytek, pełnił funkcję hotelu dla dewizowych myśliwych109. Po upadku 
PGR-u dwór stracił gospodarza i rozpoczęła się jego dewastacja, która 
trwa do dzisiaj.

W okresie zawirowań majątkowych w Wierzbicy, które miały miejsce 
w latach 1775–1780, sprawa majątku w Mostach Małych wygląda jakby 
spokojniej. W roku 1790 w spisie właścicieli majątku odnotowani zostali 
Adam i Brygida Olszyńscy110. Potem występuje ich syn Szymon, co raczej 
oznacza, że doszło do przekazania spadkowego. Problemy Olszyńskich 
dopiero w roku 1794 zaczęły dosięgać Mosty Małe, gdyż był to także 
okres, w którym doszło do podziału dóbr wierzbickich, a tym samym 
oddzielenia Mostów Małych. W księgach wieczystych (tabulach) Mostów 
Małych występują kolejne osoby, co może wskazywać na zadłużanie się 
Adama Olszyńskiego. W roku 1795 kolejno intabulowanymi osobami byli: 
Józef Szymanowski, Jan Eden i Marcin Studziński. W roku 1797 pojawił 
się Salomon Rosenfeli, który już wcześniej pożyczał pieniądze Adamowi 
Olszyńskiemu. Rok później jedną część udziałów Józefa Szymanowskiego 
wykupił Adam Olszyński, a drugą Jan Parys (właściciel Siedlisk). W ko-
lejnych miesiącach Jan Parys wykupił od Adama Olszyńskiego następne 
udziały za dodatkową sumę 80 tys. prawdopodobnie złotych polskich111. 
Suma całościowa wykupionych udziałów nie jest jednoznaczna, gdyż 
jednocześnie udziały od innych osób wykupywała żona Parysa – Anna 
z Horodyskich112. W roku 1799 w Mostach Małych urodził się poeta, bi-
bliofil, a także malarz Józef Kalasanty Pajgert (1799–1865), syn dzierżaw-
cy Mostów Małych – Ignacego Pajgerta113. Jednak trudno jest dokładnie 
określić, w jakim okresie Pajgertowie byli dzierżawcami majątku. W roku 
1802 Mosty Małe nabył Franciszek de Mezer, dyrektor fabryki porcelany 
w Tomaszowie Lubelskim, i był on właścicielem majątku aż do śmierci 
w 1829 r.114 Po jego śmierci majątek Mosty Małe przeszedł na jego syna 
Karola. Po raz ostatni Karola Mezera, jako właściciela Mostów Małych, 

109 Ibidem, s. 192.
110 LNB, Oddział Rękopisów, Zespół (fond) 141 (Zbiór Aleksandra Czołowskiego – Dział II), 

sygn. DE-6882. Teka Antoniego Olszyńskiego (1702–1801), s. ok. 6 i 7.
111 Ibidem, s. ok. 8–11.
112 Takie miejsce miało choćby przy odkupieniu udziałów od Salomona. Zob. ibidem, 

s. ok. 13.
113 https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jozef-kalasanty-pajgert [dostęp: 3 XI 2019].
114 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. 9, 43.
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odnotowano w roku 1854115. Rok 1855 przynosi informację o nieokreślonych 
w spisie spadkobiercach Karola Mezera116.

Krótko w czasach Mezerów z majątkiem w Mostach Małych związany 
był Gaspar Bromirski (zm. 1832117), były komisarz obwodu hrubieszow-
skiego, major 2. Pułku Ułanów, uczestnik wojen napoleońskich, bohater, 
odznaczony osobiście przez Napoleona Krzyżem Legii Honorowej. Uciekając 
przed carską policją w czasie powstania listopadowego, wraz z rodziną 
zamieszkał w domu wynajętym od dzierżawcy majątku118.

W roku 1868 właścicielem majątku w Mostach Małych był Wojciech 
Bandrowski119, który 25 sierpnia 1870 r. w Tarnowie zmarł bezdzietnie 
w wieku 62 lat. Wojciech Bandrowski był adwokatem i burmistrzem 
Tarnowa120. Majątek Mosty Małe po równych częściach został rozdzie-
lony pomiędzy rodzeństwo Wojciecha Bandrowskiego: Jana, Franciszkę 
Kordykową oraz syna zmarłej siostry Petroneli – Józefa Krzyżanowskiego121. 
Po uzgodnieniach rodzinnych w roku 1872 właścicielem majątku został 

115 Provinzial Handbuch der Königreiche Galizienund Lodomerien: für das jahr … 1854, Lemberg 
1854, s. 423.

116 Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w królestwie Galicyi i Lodomeryi…, Lemberg 
1855, s. 137.

117 Na starym, nieczynnym cmentarzu w Sahryniu znajduje się grobowiec G. Bromirskiego. 
118 Henryk Golejewski. Pamiętniki…, s. 5, 10.
119 Skorowidz wszystkich miejscowości położonych w Królestwie Galicyi i Lodomeryi…, Lwów 

1868, s. 137.
120 LNB, Oddział Rękopisów, Zespół (fond) 141 (Zbiór Aleksandra Czołowskiego – Dział III), 

sygn. DE-8520. Materiały rodzinno-majątkowe Bandrowskich (XIX), s. ok. 19.
121 Ibidem, s. ok. 5.

Zniszczony rodzinny grobowiec Mezerów na cmentarzu w Mostach Małych (po lewej) 
i trudna do odczytania tablica z inskrypcją (po prawej). Źródło: Fotografia Z. Pizun 

(17 X 2019 i 21 I 2020)
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Jan Bandrowski, pozostałym spadkobiercom miał on wypłacić po ¹⁄³ war-
tości majątku122. Wiadomo, że w latach 1872–1873 majątek Mosty Małe 
wydzierżawiono Józefowi Granowskiemu123. W roku 1897 w tabulach 
Mostów Małych z Miasteczkiem zapisano hrabiego Ludwika Dębickiego124, 
który zapewne nie cieszył się długo tym majątkiem, gdyż już w roku 1889 
wymieniony został jego następca Józef Rozwadowski. J. Rozwadowski 
również nie zabawił długo w majątku, bowiem już w 1901 r. pojawiła się 
w Mostach Małych kolejna rodzina – Giedroyciów125. Władysław książę 
Giedroyć prawdopodobnie w roku 1903 wziął ślub z Margueritte Renée 
de Pourbaix126. 30 marca 1905 r. w Mostach Małych urodziła się im córka 
Paulina Irma127. W kolejnych latach w Miękiszu Nowym rodzą się im 
córki – Jadwiga i Zofia128. W roku 1905 W. Giedroyć majątek Mosty Małe 
sprzedał Pawłowi Sapiesze, właścicielowi Siedlisk129, co potwierdza rów-
nież notatka zamieszczona w prasie lwowskiej, w której podano sumę 
transakcji – 350 tys. krajcarów130.

Warty odnotowania jest fakt, który miał miejsce przed rokiem 1906. 
Dwóch wójtów – Roman Pocztar (ur. 13 X 1864 w Mostach Małych) 
z Mostów Małych i Iwan Ołenycz z Teniatysk – porozumieli się i dla 
swych gromad od Żyda o imieniu Szlomo odkupili sporej wielkości grunt. 
Cały ten teren zwyczajowo nazywany był „Szlomowym Polem”, a na jego 
krańcach w roku 1906 postawiono dwa bliźniacze krzyże, które celowo 
miały zostać zniszczone w okresie wojennym131.

Wyniki przeprowadzonych przez autorów niniejszego artykułu badań 
historycznych nad właścicielami ziemskimi pozwalają bardziej usyste-

122 Ibidem, s. ok. 6–11.
123 http://www.milno.pl/readarticle.php?article_id=123, [dostęp: 26 I 2020].
124 J. B i g o, op. cit., s. 123.
125 J. M i c h a l e w i c z, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Słow-

nik historyczny Zakładów Przemysłu Gorzelniczego Galicji doby autonomicznej, L–R, Kraków 1993, 
s. 80. Rola J. Rozwadowskiego nie jest pewna: czy był właścicielem całych Mostów Małych, 
czy tylko gorzelni.

126 Margueritte Renée de Pourbaix pochodziła z Walonii w Belgii. Zob. https://www.geni.
com/people/Margueritte-Pourbaix/6000000038898765399 [dostęp: 3 XI 2019].

127 http://www.sejm-wielki.pl/b/ut.2.5.33 [dostęp: 3 XI 2019].
128 Jest jeszcze syn Witold, który urodził się w czasie I wojny światowej w miejscu nieokreślo-

nym. Zob. https://www.geni.com/people/Paulina-Irma-Gedroy%C4%87/6000000014571088510? 
through=6000000014570960478 [dostęp: 3 XI 2019].

129 M. S a p i e ż y n a, My i nasze Siedliska, Kraków 2009, s. 8.
130 „Kurjer Lwowski”, nr 111, 21 IV 1905, s. 3. 
131 Informacje uzyskane od Bogdana Wołoszczakiewicza, potomka greckokatolickich księży 

z Hrebennego z przełomu XVIII i XIX w., który od lat prowadzi badania nad okolicznymi 
wsiami zamieszkałymi przez jego rodzinę w przeszłości (w niektórych mieszkają oni do dzi-
siaj). Jako ciekawostkę można podać, że jeden z krzyży niedawno został odnaleziony przez 
grupę miejscowych pasjonatów turystyki w składzie: Leszek Woszczak, Jacek, Joanna i Kacper 
Kwiatkowscy, Andrzej Milewski i Jerzy Borys. Koordynaty: 50°19’41.0”N 23°35’39.1”E.
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matyzować i ukierunkować dalszy proces badawczy nad przeszłością 
Wierzbicy i Mostów Małych, a także niektórych sąsiednich miejscowości. 
Podczas analizy źródeł historycznych autorzy zauważyli, że pewne fakty, 
podawane od pokoleń w literaturze historycznej, nie są całkowicie praw-
dziwe i należy je skorygować lub chociaż podać w wątpliwość. Przede 
wszystkim dotyczy to rodziny Paparów, której jednak, pomimo licznych 
związków małżeńskich z rodziną Lityńskich, nie można określić jako 
właścicieli Wierzbicy. Niejasne wydało się określanie przez wielu autorów 
Mostów Małych jako Woli Machnowskiej, gdyż nie znajduje to w pełni 
uzasadnienia w dokumentach archiwalnych. Publikację wzbogaciły współ-
czesne fotografie, ukazujące, co dzisiaj pozostało po dawnych właścicielach 
majątków. Dwór w Mostach Małych, jako mniej znany od wierzbickiego, 
a w dodatku nieistniejący, ukazany został dodatkowo na mapie katastralnej 
z połowy XIX w. Niniejszy artykuł jest w zasadzie wstępem do dalszych, 
wnikliwszych badań historycznych i poszukiwań informacji na temat 
właścicieli ziemskich, niemniej jednak autorzy mają nadzieję, że wniósł 
on nowe, interesujące informacje do historiografii regionalnej.

Mosty Małe – dwór, młyn wodny i część wsi. Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie. 
Zespół akt nr 447. Urząd Katastralny w Bełzie. Plany dotyczące Mostów Małych, sygn. 52
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ABSTRACT

Zdzisław Pizun, Ryszard Gawryś

THE LANDOWNERS IN WIERZBICA AND MOSTY MALE IN THE RURAL 
COMMUNE OF LUBYCZA KROLEWSKA IN THE YEARS 1388–1944

This article is a follow-up of a historical research of the author into the landowners of 
manorial estates that used to exist in the present location of the rural commune of Lubycza 
Krolewska. This time the authors focused their attention on two interconnected settlements  
– Wierzbica and Mosty Male. The history of the land where these two settlements are located 
dates back to 1388 when Siemowit, Duke of Masovia granted the office of the Starost of Bielsk 
to Pawel from Radzanow with a few settlements in the land of Bielsk. The end of privately 
owned large estates by landed gentry came with WWII and its consequences in terms of 
usurping power by communists, who had the estates dispossessed and confiscated. While 
working on this paper, the authors attempted to dispel any doubts depending on the availa-
bility of primary sources in the archives. It mainly concerns claims publicized in many studies 
that Wierzbica was owned by the Papar family, who originally came from Greece; however, 
the authors deem this story false. The article is enriched with modern photos depicting the 
remnants of the estates of Wierzbica and Mosty Małe.

Key words: Paweł (Paszko) from Radzanow, the Radzanowski family, the Niszczycki 
family, the Towiański family, the Olszyński family, the Lityńskim family, the Paparow fami-
ly, the Romers, the Geperts, the Mezerows, the Giedroyc family, Jan Parys, bishop Augustyn 
Radziejowski
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Agnieszka Szykuła-Żygawska
Zamość

„ARTYŚCI SZTUKI MALARSKIEY Z TOMASZOWA”
FRANCISZEK I KAJETAN LUTNICCY. 

PRÓBA BIOGRAFII TWÓRCÓW

Artykuł jest kontynuacją badań nad twórczością malarzy Franciszka i Kajetana Lutnickich, 
aktywnych w Tomaszowie Lubelskim około połowy XIX w. Wyczerpująco zaprezentowano 
nieznane dotychczas wiadomości z ksiąg metrykalnych na temat rodzin tych twórców. Akta 
wnoszą wiedzę o ich pochodzeniu, aktywności społecznej, ustalają krąg środowiska, w którym 
żyli, ale także podają miejsce zamieszkania i pobytu, profesje występujących jako świadków 
osób oraz przedstawicieli rodu Lutnickich. Całość zaprezentowano w układzie chronologicz-
nym, włączając wiadomości dotychczas znane w literaturze, co dało bardziej kompletny obraz 
aktywności malarzy. Ustalenie całego dorobku artystycznego braci Lutnickich nadal czeka na 
odkrycie. Trzeba go rozpatrywać w kontekście XIX-wiecznej historii Tomaszowa Lubelskiego 
i jego różnorodności wyznaniowej.

Słowa kluczowe: sztuka cerkiewna, malarze w Tomaszowie Lubelskim, społeczeństwo 
Tomaszowa Lubelskiego w XIX w., Franciszek Lutnicki, Kajetan Lutnicki

O malarzach z Tomaszowa Lubelskiego – braciach Franciszku i Kajetanie 
Lutnickich pierwsza wzmianka widnieje w literaturze powojennej. Informacje 
o twórcach pojawiły się tu w oparciu o XIX-wieczne dokumenty z dziedzi-
ny życia społecznego miasta. Dowiadujemy się o konotacjach rodzinnych 
i sąsiedzkich Lutnickich, sprawowanych funkcjach, aktywności społecznej; 
w której części miasta mieszkali, jaki majątek zgromadzili1. Interesująca 
jest kolejna wzmianka o malarzach zawarta w literaturze pamiętnikarskiej. 
Autorem tych wspomnień jest wnuk Franciszka Lutnickiego. Przytacza 
przekazywaną z dziada pradziada historię o wielopokoleniowej tradycji 
malarskiej w rodzie. Podaje pierwsze informacje o rodzaju aktywności 
dziadka. Pisze: „W wielu kościołach i cerkwiach unickich jego obrazy 
Chrystusa, Marii i inne były uznawane przez współczesnych jako dużej 
wartości artystycznej, a bernardyn ks. Kwiatkowski, zesłaniec na Sybir, za 
udział w powstaniu nazywał go polskim Tycjanem. Słynne były również 

 1 J. P e t e r, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, s. 83, 283, 296 i 369. 
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jego portrety”2. Kilkanaście lat później na ten zapis powołali się autorzy 
biogramów naszych twórców w słowniku artystów polskich i działających 
w Polsce. Mylnie jednak podano tutaj, że bracia urodzili się w Adamowie, 
w ówczesnym województwie zamojskim. Nikt dotychczas tego błędu nie 
skorygował3.

Opublikowane na początku obecnego stulecia artykuły, powstałe na 
kanwie kwerend archiwalnych, umożliwiły ustalenie kolejnych faktów 
z życia rodzinnego i społecznego oraz – co najważniejsze – aktywności za-
wodowej braci. Akty notarialne dotyczące Franciszka i Kajetana Lutnickich 
(składane nota bene u ich dobrego znajomego – tomaszowskiego notariusza 
Michała Celejowskiego) uściślają dane o ich własności. W dokumentach 
widnieją informacje o realizacji malarskiej Franciszka dla cerkwi w Łosińcu, 
wiadomości o przyjętym przez niego na nauki uczniu, zamówieniu zło-
żonym u obydwu braci na pomalowanie słupów granicznych oraz tarcz 
do nich4. Owe austriackie słupy graniczne malowane przez Lutnickich 
stały się tematem oddzielnego artykułu5. Z odnalezionego przez piszącą te 
słowa dokumentu można wywnioskować, w jakich technikach malarskich 
specjalizowali się bracia Lutniccy.

W „Roczniku Tomaszowskim” za 2018 r. znajduje się artykuł na temat 
nieznanego dotychczas zamówienia złożonego u Franciszka Lutnickiego 
w 1844 r. Dotyczyło ono wykonania konstrukcji ikonostasu i wizerunków do 
niego, przeznaczonych dla cerkwi św. Jerzego Męczennika w Tomaszowie 
Lubelskim. Autorka tekstu odnalazła ów kontrakt i przeanalizowała jego 
treść. W artykule znalazła się reprodukcja dokumentu zawierającego szkice 
– propozycje wyglądu ikonostasu. Na końcu tekstu są zawarte biogramy 
twórców sporządzone w oparciu o znaną literaturę. Autorka wyraziła 
nadzieję, że znalezisko przyczyni się do dalszych poszukiwań i badań 
nad realizacjami braci Lutnickich – wykonawców „portretów, a także ob-
razów religijnych znajdujących się w wielu kościołach i cerkwiach unickich 
w południowo-wschodniej Lubelszczyźnie”. Zasugerowała, że wartościowe 
byłoby ustalenie informacji o innych malarzach, aktywnych w połowie 
XIX w. w Tomaszowie Lubelskim6.

 2 [L. B e r b e c k i], Pamiętniki generała broni Leona Berbeckiego, Katowice 1959, s. 7.
 3 Lutnicki Franciszek, [w:] Słownik artystów polskich i w Polsce działających (dalej: SAP), 

red. J. Derwojed, t. 5, Warszawa 1993, s. 15; Lutnicki Kajetan, [w:] SAP, red. J. Derwojed, t. 5, 
Warszawa 1993, s. 15.

 4 A. S z y k u ł a - Ż y g a w s k a, Działalność braci Lutnickich i Jana Misiewicza. Przyczynek 
do badań nad XIX-wiecznym malarstwem ikonowym na terenie Zamojszczyzny, [w:] Wołyńska ikona. 
Analiza i konserwacja. Materiały XIV międzynarodowej konferencji naukowej w Łucku 29–30 październik 
2007 r., Łuck 2007, s. 61–65.

 5 Eadem, Austriackie słupy graniczne, „Spotkania z Zabytkami” 2010, nr 5–6, s. 66.
 6 K. W a r m i ń s k a - M a z u r e k, Nieistniejąca cerkiew pw. św. Jerzego Męczennika w Toma-

szowie Lubelskim w świetle dziwiętnastowiecznych archiwaliów, „Rocznik Tomaszowski” 2019, t. 8, 
s. 43–55.
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Mając niepublikowane dotychczas dane dotyczące braci Lutnickich, 
zawarte w księgach metrykalnych parafii w Tomaszowie Lubelskim, 
postanowiłam zebrać je w całość wraz ze znanymi już wiadomościami 
o tych twórcach.

Celem tekstu jest możliwie kompletne przedstawienie informacji 
o malarzach z Tomaszowa Lubelskiego – braciach Franciszku i Kajetanie 
Lutnickich. Zaprezentowane zostaną dane z życia prywatnego oraz dzia-
łalności zawodowej, zarówno w oparciu o dotychczasową literaturę, jak 
i niewykorzystane źródła. Owymi nieprzeanalizowanymi a łatwo dostęp-
nymi dokumentami są wspomniane akta stanu cywilnego. Umożliwiają 
one przede wszystkim ustalenie dokładnych faktów z życia rodzinnego 
interesujących nas osób, co w pewnym stopniu mogło wpływać na ich 
aktywność zawodową. Zawierają informacje o środowisku, w którym dana 
osoba się obracała: z kim współpracowała, w kręgu jakich znajomości 
pozostawała, jaka była jej pozycja na tle życia społecznego miasta (stąd 
w tekście tak skrupulatne analizowanie wszystkich faktów wynikających 
z zapisów metrykalnych).

Prezentację rozpoczynam od próby ustalenia rodowodu rodzinnego 
oraz artystycznego twórców. Obszerny jest rozdział będący formą wypi-
sów z ksiąg metrykalnych. Przeważają w nim dane z życia prywatnego 
malarzy. Istnieje zaledwie kilka wzmianek o ich aktywności zawodowej, 
które osadzam w jednym ciągu chronologicznym wraz ze wspomnianymi 
informacjami. Kolejne, o których wiadomo (ze wspomnień potomka rodu) 
jedynie to, że było ich sporo, czekają na odkrycie.

PRZODKOWIE MALARZY

Nazwisko „Lutnicki” nie należy do częstych. W XVIII stuleciu osoby o tym 
nazwisku mieszkały na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Interesujące 
jest, że byli to przedstawiciele zawodów artystycznych. Oto przed połową 
XVIII stulecia aktywny zawodowo był malarz Kazimierz Lutnicki z Miru, 
w latach 1741–1742 uczeń Jana de Fulchi. Później został zatrudniony przez 
Michała Kazimierza Radziwiłła w Nieświeżu. Do końca 1745 r. namalował 
266 portretów przeznaczonych do zamku we wspomnianym Mirze, na-
stępnie malował obrazy do zamku w Ołyce, a w 1753 r. kopiował dawne 
portrety z zamku w Żółkwi7. Znana jest też Teresa Lutnicka, która w zamku 
w Nieświeżu zajmowała się w 1757 r. tapiserowaniem8. Najpewniej była 

 7 Lutnicki Kazimierz, [w:] SAP, red. J. Derwojed, t. 5, Warszawa 1993, s. 15.
 8 A. B e n d e r, Rola Radziwiłłów w stworzeniu pierwszych wytwórni tapiserii w Rzeczypospo-

litej w XVIII wieku, [w:] Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Materiały sesji naukowej zorganizowanej 
w Muzeum Zamoyskich w Kozłówce 8–9 czerwca 2000, oprac. R. Maliszewska, Kozłówka 2001, 
s. 225, 230; eadem, Tapiserie w dawnej Rzeczypospolitej, Lublin 2004, s. 139 i 142. 



34

A. Szykuła-Żygawska Rocznik Tomaszowski 9

ona spokrewniona z Kazimierzem Lutnickim. Jako rówieśnica, mogła być 
jego żoną lub siostrą. Około 20 lat później w Nieświeżu został zatrudniony 
przez Karola Radziwiłła Leon Lutnicki – architekt i rysownik, notowany 
tutaj w latach 1778–1790. Dla właściciela zamku wykonywał projekty małej 
i okazjonalnej architektury oraz rysunki (obecnie w zbiorach Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)9. Nadzorował drobne naprawy 
architektury gmachów należących do ks. Radziwiłła10.

W tym czasie, około połowy XVIII stulecia, przodkowie Franciszka 
i Kajetana Lutnickich w linii prostej mieszkali w Zasławiu na Wołyniu 
(około 140 km od Ołyki, 265 km od Żółkwi, ponad 400 km od Nieświeża). 
Byli to ich dziadkowie: Paweł i Anna z Daniszewskich Lutniccy. Tutaj 
urodził się im syn Stanisław11. Być może już później przeprowadzili się 
do Lewartowa (obecnie Lubartowa), gdzie, według metryki zgonu ich 
syna, służyli we dworze. Ów syn Stanisław po 1786 r. zamieszkał z nowo 
zaślubioną Wiktorią Górecką w Adamowie, położonym około 45 km na 
północny zachód od Lubartowa. Tak wynika z ich metryki ślubu: 5 lutego 
1786 r. w kościele rzymskokatolickim w Adamowie w związek małżeński 
wstąpili: zamieszkała w należącej do tej parafii Woli Gułowskiej Wiktoria 
Górecka i Stanisław Lutnicki12. Dziewięć miesięcy później, 19 październi-
ka tego samego roku, nowożeńcy ochrzcili w tej parafii córkę Mariannę 
Jadwigę – było to dopełnienie ceremonii – czytamy w metryce chrztu. 
W tej parafii zostali ochrzczeni również synowie Stanisława i Wiktorii: 
w 1802 r. – Franciszek13, a w 1805 r. – Kajetan14.

Co najmniej od 1829 r. Stanisław Lutnicki mieszkał wraz z małżonką 
Wiktorią i pełnoletnimi dziećmi w Tomaszowie Lubelskim. W roku 1831 
zmarła tu jego małżonka Wiktoria (córka Wawrzyńca i Marianny)15. Z me-
tryki jej zgonu dowiadujemy się, że Stanisław był strażnikiem celnym 
(wówczas już emerytowanym). Mieszkał wraz z synami Franciszkiem 
i Kajetanem w Tomaszowie Lubelskim (brakuje informacji o losach córki 
Marii Jadwigi, która miałaby wówczas ponad 40 lat). Siedem lat później, 
w 1838 r., 79-letni Stanisław – emeryt, wstąpił w parafii rzymskokatolickiej 
w Tomaszowie Lubelskim w związek małżeński z młodszą od niego o dwa-

 9 Zbiory dostępne są online pod adresem: egr.buw.uw.edu.pl
10 S. Ł o z a, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1917, s. 181. 
11 Korzystałam z wersji cyfrowej metryk, dostępnych na stronie: http://szukaj.lubgens.eu/ 

wpisy. Akta parafii rzymskokatolickiej (dalej: APr-k) w Tomaszowie Lubelskim, Metryki 
zgonów, 1851 r., akt 155.

12 APr-k w Adamowie, Metryki ślubów, 1786 r., k. 11. Obecnie parafia należy do dekanatu 
adamowskiego w diecezji siedleckiej.

13 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki ślubów, 1829 r., akt 48.
14 Akta parafii greckokatolickiej (dalej: APg-k) w Tarnawatce, Metryki ślubów, 1834 r., 

akt 2.
15 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki zgonów, 1831 r., akt 48.
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dzieścia lat 60-letnią wdową Elżbietą z Kielarskich Cyrońską. Wiadomo, 
że urodziła się ona w Bełzie, a w Tomaszowie mieszkała wraz z siostrą. 
Utrzymywała się z tkactwa.

Stanisław Lutnicki złożył pod metryką swojego drugiego ślubu pod-
pis16. Zmarł trzynaście lat później w 1851 r. w Tomaszowie, owdowiając 
Elżbietę z Kielarskich primo voto Byrońską secundo voto Lutnicką. O śmierci 
ojca przyszli poinformować jego synowie – Franciszek i Kajetan17.

„ARTYSTA SZTUKI MALARSKIEY Z TOMASZOWA”  
FRANCISZEK LUTNICKI

Franciszek Lutnicki mieszkał w Tomaszowie co najmniej od 1829 r. 
Wówczas to 20 października w rzymskokatolickiej parafii w tym mieście 
jako 27-letni kawaler wstąpił w związek małżeński z panną z Tomaszowa 
Lubelskiego „obecnie przy siostrze zamieszkałą, 20-letnią Katarzyną 
z Puchiewiczów”. Franciszek Lutnicki był już wówczas aktywnym zawodowo 
malarzem. Zapytany o wykonywany zawód podał, że jest „artystą sztuki 
malarskiey”. Świadkami tego sakramentu byli tomaszowski ławnik Wacław 
Topolski i woźny sądu pokoju powiatu tomaszowskiego Wacław Kornacki. 
Panna młoda urodziła się w miejscowości Zimno koło Łaszczowa. Była córką 
księdza Damiana Puchiewicza, proboszcza cerkwi greckokatolickiej w tej 
miejscowości18 (jej brat – Alfons Puchiewicz był wówczas uczniem Szkoły 
Głównej w Warszawie. Po jej ukończeniu został pierwszym dyrektorem 
Warszawskiej Szkoły Realnej. W warszawskim kościele Wizytek znajduje 
się upamiętniający jego aktywność oświatową pomnik19).

Młodzi zamieszkali w Tomaszowie Lubelskim w domu pod numerem 
422. Był to „dworek mieszkalny drewniany ze stajenką i wozownią”20. 
30 sierpnia kolejnego roku małżonkom urodziło się pierwsze dziecko – 
Wiktoria Tekla (pierwsze imię pierworodna córka otrzymała po babce 
Lutnickiej). Poinformowali o tym fakcie parafię dzień później. Podobnie 
jak wszystkie kolejne dzieci rodzice ochrzcili córkę w kościele rzymsko-
katolickim. Do kancelarii udał się ojciec dziecka wraz z tomaszowskim 
notariuszem Michałem Celejowskim i prowizorem apteki w Tomaszowie 
Lubelskim Tomaszem Rychterem. Chrzestnymi dziewczynki zostali Celejowski 

16 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki ślubów, 1838 r., akt 40.
17 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki zgonów, 1851 r., akt 155.
18 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki ślubów, 1829 r., akt 48.
19 L. B e r b e c k i, op. cit., s. 7; E. K u l a, Naukowa, literacka i artystyczna twórczość nauczycieli 

rządowych męskich szkół średnich Królestwa Polskiego w latach 1833–1862, Kielce 2006, s. 56 i 60–62.
20 Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ), Akta notariusza Michała Celejowskiego 

w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 18, 1843 r., nr 206.
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i wdowa po tomaszowskim aptekarzu Franciszku Zimmermanie – Agata21. 
Dziewczynka zmarła w 1832 r.22

W pierwszej połowie 1832 r. Lutniccy przebywali przez pewien czas 
w Typinie, położonym 15 km na wschód od Tomaszowa Lubelskiego 
(proboszczem cerkwi w tej miejscowości w latach dwudziestych XIX w. 
był Szymon Puchiewicz – krewny małżonki Lutnickiego). Tutaj 24 kwietnia 
urodził im się syn Stanisław Wojciech (pierwsze imię chłopiec otrzymał po 
dziadku Lutnickim). W metryce jego chrztu, złożonej w parafii w Tomaszowie 
20 czerwca tego roku, czytamy: „Akt ten w dniu dzisieyszym dopiero zapi-
sany, gdyż Rodziców dziecięcia stałe zamieszkanie iest tu w Tomaszowie, 
i tylko w czasie wyiazdu do wsi Typina, toż dziecię narodziło się i w ta-
mecznej parafii ochrzczone zostało. Po powrocie zaś do Tomaszowa, dziś 
zgłoszono się do zapisania Akta”23. Rodzicami chrzestnymi dziecka zostali 
Michał Suchocki i Marianna Jaroszyńska. Z cytowanej metryki wynika, że 
nasz malarz przebywał w Typinie w pierwszej połowie 1832 r. Niemniej 
w metrykach tutejszej parafii 
nie ma adnotacji o ochrzczeniu 
tutaj dziecka Lutnickich. Syn 
Wojciech zmarł w Tomaszowie 
Lubelskim w kolejnym roku, 
w wieku 11 miesięcy24.

17 czerwca 1834 r. urodził 
się Lutnickim Adolf Jan. Ojciec 
przybył do kancelarii poinfor-
mować o tym fakcie pięć dni 
później, wraz z Antonim Kaliszewskim, strażnikiem celnym w Tomaszowie, 
i Janem Koranckim – „woźnym powiatu tomaszowskiego”. Chrzestnymi 
chłopca byli Kaliszewski i Marianna Kornacka – żona Jana25.

Z roku 1835 pochodzi pierwsza odnaleziona informacja o zamówie-
niu u braci Franciszka i Kajetana Lutnickich prac z dziedziny malarstwa. 
Trzydziestodwuletniemu wówczas Franciszkowi i o dwa lata młodszemu 
Kajetanowi władze austriackie zleciły pomalowanie „254 słupów granicz-
nych w dystansach 2 i 3 metrów do granicy austriackiej w Województwie 
Lubelskim z tablicami i herbami malowane”26. Przypuszczalnie namalowane 
na nich były herby cesarstwa austriackiego. Jak czytamy w kontrakcie, herby 

21 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1830 r., akt 166.
22 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki zgonów, 1832 r., akt 261.
23 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1832 r., akt 68.
24 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki zgonów, 1833 r., akt 65.
25 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1834 r., akt 148.
26 APZ, Akta notariusza Michała Celejowskiego w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 10, 

1835 r., nr 33.

Akta parafii rzymskokatolickiej w Tomaszowie 
Lubelskim, Metryki chrztów, 1834 r., akt 148, 

podpis Franciszka Lutnickiego
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były malowane na „grubym gruncie” farbą olejną „trwałą, do czego pokost 
doskonały silbergleyt z minią przegotowany zrobić należy i terpentyny 
niemięszać”. Tablice miały być wykonane „podług wzoru im [Lutnickim – 
przyp. A.S.] produkowanego”. Natomiast słupy graniczne oraz gwoździe 
do przymocowania na nich tarcz miał dostarczyć naszym malarzom Josef 
Kopelman z Lubartowa. Tablice miał do słupów przyczepiać nieznany 
z imienia i nazwiska cieśla27.

Kolejne dziecko przyszło na świat dwa lata później: 19 październi-
ka 1836 r. urodziła się Lutnickim córka, której nadali imiona Katarzyna 
Franciszka (po rodzicach). Ojciec poinformował o tym fakcie parafię wraz 
z woźnym sądu pokoju w Tomaszowie Lubelskim Janem Kornackim i byłym 
komornikiem Janem Sobolewskim. Chrzestnymi zostali Jan Wicieiewski 
(sic!) i Karolina Królicka (rodem z Narola, zamieszkała w Tomaszowie, 
córka strażnika rogatkowego we wsi Honiatyn)28.

5 sierpnia 1838 r. w Tomaszowie urodził się syn Franciszka i Katarzyny 
Karol Hipolit. Rodzice ochrzcili go trzy dni później, a na chrzestnych 
wybrali tomaszowskiego notariusza Michała Celejowskiego i Mariannę 
Kradzińską29.

Trzy lata później urodziła się kolejna córka Lutnickich – Marcela Józefa30. 
Franciszek poinformował o tym fakcie w obecności Juliana Sokołowskiego, 
pisarza browaru piwnego z Rogoźna, i Ferdynanda Jaruchowskiego, na-
uczyciela szkół elementarnych w Tomaszowie. Chrzestnymi dziewczynki 
byli Julian Sokołowski i Tekla Jaruchowska, żona Ferdynanda.

Z roku 1841 pochodzi wzmianka uzupełniająca informacje o aktyw-
ności zawodowej Franciszka Lutnickiego. W tym roku przyjął on „na 
naukę malarską […] na cztery lata” Norberta Potockiego, syna Ignacego, 
„sekretarza poczty stacji Tarnogród”31. Lutnicki zapewnił wychowankowi 
stancję w Tomaszowie Lubelskim – jeden pokój w swoim mieszkaniu, 
w domu numer 44232.

W roku 1842 na świat przyszedł Antoni Marcelin. Jego ojciec – Franciszek 
Lutnicki poinformował o tym fakcie kancelarię parafialną wraz ze strażni-
kami granicznymi Franciszkiem Trębackim i Antonim Bieńkowskim. Na 

27 Ibidem. 
28 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1836 r., akt 192.
29 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1838 r., akt 173.
30 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1841 r., akt 6.
31 Właściwie Norbert Ignacy Mateusz Potocki, urodzony w Janowie Ordynackim. Ojciec 

Ignacy pełnił wówczas tu funkcję pocztmagistra. Zob. APr-k w Janowie Lubelskim, Metryki 
chrztów, 1821 r., akt 210; APZ, Akta notariusza Michała Celejowskiego w Tomaszowie Lubel-
skim, sygn. 16, 1841 r., nr 88. Dotychczas nie odnaleziono wiadomości, które potwierdzałyby 
aktywność artystyczną Norberta Potockiego.

32 Ibidem.
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rodziców chrzestnych Franciszek i Katarzyna wybrali Trębackiego i żonę 
Antoniego Bieńkowskiego – Józefę33.

Lutnicki posiadał wówczas w Tomaszowie Lubelskim sklep. W roku 
1843 sprzedał go Zelmanowi i Taubie Sobelom34. Ze środków uzyskanych 
z tej transakcji zakupił w mieście większe mieszkanie wraz z „ogrodami 
warzywnymi i zabudowaniami gospodarskimi”35.

W grudniu kolejnego roku podpisał z administracją Kościoła grekoka-
tolickiego w Tomaszowie Lubelskim umowę na wykonanie ikonostasu do 
cerkwi św. Jerzego Męczennika w tym mieście. Zobowiązał się wykonać 
ikonostas z pilastrami i gzymsem, z carskimi i bocznymi drzwiami oraz 
bocznymi elementami i okuciami carskich wrót. Umowa obejmowała po-
nadto wyzłocenie poszczególnych rzeźbionych elementów, przygotowanie 
stopni przed ikonostasem oraz balustrady. Obrazy miały przedstawiać 
następujące sceny i postaci: Ostatnia wieczerza, sześć wizerunków posta-
ci – Matka Boża z Dzieciątkiem, Zbawiciel, św. Stefan, Michał Archanioł, 
dwóch diakonów oraz czterech ewangelistów i dwunastu apostołów. 
Lutnicki miał pomalować ikonostas białą farbą olejną i „udekorować” go od 
strony nawy świątyni. Powstały dwa projekty ikonostasu. Pierwszy, dosyć 
schematyczny: składały się na niego trzy proste w formie kondygnacje. 
Drugi projekt posiadał cechy stylowe neoromanizmu. Lutnicki zobowią-
zał się wykonać ikonostas do tomaszowskiej cerkwi w ciągu czterech lat. 
Obiekt nie zachował się.

W roku 1845 Lutnickim urodziła się kolejna córka, siódme z kolei dziec-
ko – Aniela Maria. Ojciec dziewczynki poinformował o jej narodzinach ze 
wspomnianym Ferdynandem Jaruchowskim i Filipem Umińskim – ław-
nikiem miasta Tomaszowa. Rodzicami chrzestnymi zostali Jaruchowski 
z Magdaleną Trembicką – żoną Franciszka, strażnika w Tomaszowie36.

W roku 1845 Lutnicki poświadczał swoją obecnością wiarygodność 
dokumentu dotyczącego Fabryki Fajansu w Tomaszowie Lubelskim, której 
kierownikiem był wówczas Robert Wendler37.

Kolejnego roku, 1846, na świat przyszła córka Lutnickich Wiktoria 
Bronisława. Ojciec dziecka przyszedł do kancelarii z Mojżeszem Szkudzińskim 
i Antonim Bieńkowskim. Obydwaj mężczyźni byli strażnikami celnymi 
w Tomaszowie. Na chrzestnych zostali wybrani Szkudziński i Józefa 
Bieńkowska – małżonka Antoniego38.

33 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1842 r., akt 266.
34 APZ, Akta notariusza Michała Celejowskiego w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 18, 

1843 r., nr 206.
35 Ibidem.
36 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1845 r., akt 102.
37 J. P e t e r, op. cit., s. 369. 
38 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1846 r., akt 208.
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W tym też roku Ordynacja Zamojska złożyła u Lutnickiego zamówienie 
na ikonostas do greckokatolickiej cerkwi pw. Michała Archanioła w poło-
żonym 15 km na zachód od Tomaszowa Lubelskiego Łosińcu39. Franciszek 
Lutnicki miał namalować ikony, natomiast do wykonania prac stolarskich 
i snycerskich wybrał Jana Czarneckiego, stolarza z Tomaszowa Lubelskiego40. 
Za pracę tę otrzymał 45 rubli. Część kwoty przekazał Czarneckiemu41. 
Ikonostas z cerkwi w Łosińcu, zamienionej w 1919 r. na kościół rzymsko-
katolicki, nie zachował się. Z pewnością zawierał przedstawienia Matki 
Bożej, Jezusa Chrystusa i świętych.

W tym czasie, w 1847 r., Lutnicki był właścicielem dwóch domów 
w Tomaszowie Lubelskim42.

11 września 1848 r. Franciszkowi i Katarzynie urodził się syn Władysław 
Nikodem. Rodzice poinformowali o tym fakcie parafię 1 października. 
Z ojcem dziecka w kancelarii stawili się kancelista Joachim Niezabitowski 
i woźny sądu pokoju w Tomaszowie Ludwik Celejowski. Chrzestnymi 
zostali małżonka Ludwika Celejowskiego – Antonina i wspomniany 
Niezabitowski43.

W roku 1851, 16 maja, urodziło się Lutnickim dziewiąte, a zarazem 
ostatnie dziecko – córka Feliksa Nepomucena. Nasz malarz poinformo-
wał parafię o narodzinach w obecności nauczyciela prywatnego Alfreda 
Dłużniewskiego i znanego już nam Ludwika Celejowskiego. Chrzestnymi 
dziewczynki zostali Dłużniewski i Izabela Ołuowicz44.

W tym samym roku małżonka Franciszka Lutnickiego – Katarzyna 
z Puchiewiczów Lutnicka zakupiła za „6000 rubli srebrem” dom pod nu-
merem policyjnym 347 przy ulicy Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim45. 
W roku 1853 Lutniccy zakupili kolejne działki w mieście oraz dom pod 
numerem 227 przy ulicy Lwowskiej w Tomaszowie Lubelskim.

W tym czasie Lutnicki pełnił funkcję ławnika honorowego – jego podpis 
jako świadka widnieje na wielu dokumentach z tego czasu. Ową funkcję 
pełnił wraz z bratem Kajetanem, Konstantym Kurkiewiczem i Filipem 
Umińskim46.

39 APZ, Akta notariusza Michała Celejowskiego w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 21, 
1846 r., nr 58.

40 Z analizy źródeł wynika, że aktywny w XIX w. Jan Czarnecki był popularnym stolarzem 
w Tomaszowie Lubelskim. Wykonywał na zamówienie sprzęty domowe i meble. Stolarzem był 
również jego syn Michał; por. np. APZ, Akta notariusza Michała Celejowskiego w Tomaszowie 
Lubelskim, sygn. 10, 1835 r., nr 88.

41 APZ, Akta notariusza Michała Celejowskiego w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 21, 
1846 r., nr 58.

42 J. P e t e r, op. cit., s. 83.
43 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1848 r., akt 160.
44 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1851 r., akt 145.
45 J. P e t e r, op. cit., s. 296.
46 Ibidem, s. 283.
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W roku 1866 zmarła małżonka Franciszka – Katarzyna z Puchiewiczów47. 
Franciszek Lutnicki zmarł ponad trzy lata później, 24 marca 1869 r. w wie-
ku 67 lat w Tomaszowie Lubelskim. O jego zgonie przyszli poinformować 
jego młodszy brat Kajetan i oficjalista Piotr Milusiński48.

POTOMKOWIE FRANCISZKA LUTNICKIEGO

Spośród dzieci Franciszka i Katarzyny Lutnickich większość dożyła 
wieku dorosłego. Losy części z nich udało się ustalić. Jak już zostało na-
pisane, dwoje pierwszych dzieci zmarło w okresie niemowlęctwa49.

Najmłodsza córka Franciszka i Katarzyny Lutnickich – Feliksa Nepomucena 
dożyła sędziwego wieku, ale nie założyła rodziny. Mieszkała przy rodzi-
nie brata Karola i wraz z nim przeprowadziła się do Hrubieszowa. Tutaj 
zmarła w 1880 r.50

Karol Hipolit Lutnicki przyuczał się do profesji malarza przy ojcu 
w Tomaszowie Lubelskim. Wiemy o tym z zapisu w metryce jego ślubu. 
W roku 1866 w wieku 28 lat wstąpił w związek małżeński z Ksawerą 
Czarnecką. Ślub odbył się w rzymskokatolickiej parafii w Krasnobrodzie. 
W akcie zawarcia sakramentu małżeństwa zapisano, że Karol był „ma-
larzem przy ojcu zamieszkałym”. Jego małżonka była córką oficjalistów 
w podtomaszowskim Majdanie. Urodziła się i wychowała w Tarnawatce51. 
Młodzi zamieszkali w Tomaszowie, gdzie urodziły się ich dzieci. Wiadomo, 
że przed 1907 r. Karol przeprowadził się z rodziną do Hrubieszowa. Tutaj 
też zmarł w tym roku52.

W roku 1784 w rzymskokatolickiej parafii w Tomaszowie Lubelskim 
w związek małżeński wstąpił Antoni Lutnicki. Poślubił Mariannę Wilczyńską, 
zamieszkałą w tym mieście przy rodzicach53.

Najbardziej wyraziste są losy córki Lutnickich – Anieli. Wiadomo, że 
podczas powstania styczniowego jako piętnastoletnia panienka była ku-
rierką. W tym czasie posadę ekonoma w kilkunastohektarowej posiadłości 
dziekana i proboszcza parafii rzymskokatolickiej w Tomaszowie Lubelskim 
ks. Feliksa Kwiatkowskiego objął wywodzący się ze spauperyzowanej 
szlachty zagrodowej młody Feliks Mikołaj Berbecki (jego ojciec Mikołaj 
po powstaniu styczniowym służył jako owczarz w majątku Tarnawatka; 

47 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki zgonów, 1866 r., akt 121.
48 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki zgonów, 1862 r., akt 60.
49 Por. przypisy nr 19, 20 i 22.
50 APr-k w Hrubieszowie, Metryki zgonów, 1880 r., akt 112. 
51 APr-k w Krasnobrodzie, Metryki ślubów, 1866 r., akt 58.
52 APr-k w Hrubieszowie, Metryki zgonów, 1907 r., akt 50.
53 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki ślubów, 1784 r., akt 23.
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uchodził za znawcę chorób tych zwierząt). Podczas powstania młody 
Feliks Mikołaj walczył w oddziale generała Michała Heidenricha „Kruka”. 
Najpierw walczył pod Szczebrzeszynem, a później w okolicach Tomaszowa. 
Tutaj poznał Anielę Lutnicką – młodą, niepozorną kurierkę, która jako 
dorastająca dziewczyna rozwoziła rozkazy i broń dla powstańców54.

W roku 1871 w rzymskokatolickiej parafii w Wojsławicach odbył się ślub 
Feliksa Berbeckiego, wówczas ekonoma i gospodarza z Woli Obszańskiej, 
z Anielą Marią Lutnicką, córką Franciszka „malarza z Tomaszowa”55. Trzy lata 
po ślubie Berbeckim, zamieszkałym wówczas w folwarku Kalinowszczyzna 
pod Lublinem, urodził się syn, któremu nadali imię Leon. Wspominał on 
matkę jako „średniego wzrostu […] wiotką i szczupłą”, która wychowywała 
swoje dzieci w duchu patriotyzmu. Ceniona była i kochana za przeszłość 
powstańczą przez Polaków z okolic miejsc pracy swego męża56. Ponieważ 
po klęsce powstania styczniowego rodzina Berbeckich podupadała mate-
rialnie, młody Leon, po ukończeniu wstępnych nauk w Hrubieszowie, za 
namową matki, w 1893 r. zgłosił się na ochotnika do wojska i rozpoczął 
służbę jako elew w szkole piechoty w Kijowie. W dojrzałym życiu był 
inżynierem, generałem broni Wojska Polskiego II RP. W swoich pamięt-
nikach wydanych w okresie powojennym wspominał przodków ze strony 
matki. O dziadku Franciszku Lutnickim wiedział, że „w wielu kościołach 
i cerkwiach unickich jego obrazy Chrystusa, Marii i inne były uznawane 
przez współczesnych jako dużej wartości artystycznej. […] Słynne były 
również jego portrety”57.

KAJETAN LUTNICKI

Kajetan Lutnicki urodził się w 1805 r. prawdopodobnie w Woli 
Gułowskiej, należącej do parafii rzymskokatolickiej w Adamowie. Przed 
1834 r. sprowadził się wraz z rodzicami i bratem Franciszkiem do Tomaszowa 
Lubelskiego. Początkowo mieszkał przy rodzicach. W roku 1834 w grecko-
katolickiej parafii w Tarnawatce wstąpił w związek małżeński z Anastazją 
Lebedyńską (córką proboszcza parafii greckokatolickiej w tej miejscowości 
Stefana i Elżbiety z Chlebowskich Lebedyńskich)58. Małżonkowie praktyko-
wali jako greko- i rzymokatolicy: część dzieci chrzcili w cerkwi w obrządu 
greckokatolickim, a część w kościele w obrządku rzymskokatolickim.

54 L. B e r b e c k i, op. cit., s. 6.
55 APr-k w Wojsławicach, Metryki ślubów, 1871 r., akt 17.
56 L. B e r b e c k i, op. cit., s. 7.
57 Ibidem. 
58 APg-k w Tarnawatce, Metryki ślubów, 1834 r., akt 2.
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4 grudnia 1835 r. małżonkom urodziła się córka Maria. Przy okazji 
zgłaszania tego faktu ojciec zapytany przez kancelarystę parafii greckoka-
tolickiej o wykonywany zawód odpowiedział, że jest malarzem. O naro-
dzinach córki przyszedł poinformować cztery dni później, wraz z Ignacym 
Dylewskim – „leśniczym państwa Ordynacji Zamojskiej” – i tomaszowskim 
notariuszem Michałem Celejowskim. Chrzestnymi dziewczynki zostali 
Ignacy Dylewski i Balbina Celejowska „rejentowa”59.

5 czerwca 1837 r. Lutnickim urodził się w Tomaszowie syn Antoni Jan. 
Ojciec „rewizor dochodów konsumpcyjnych” zgłosił ten fakt w greckoka-
tolickiej parafii w mieście tydzień później, wraz z Antonim Grzebalińskim, 
„kontrolerem komory”, i notariuszem Michałem Celejowskim. Rodzicami 
chrzestnymi chłopca zostali wspomniany Celejowski i Anna Kornacka, 
spokrewniona z Janem – woźnym sądu pokoju w Tomaszowie. Dziecko 
zmarło cztery miesiące później60.

Co najmniej od początku 1839 r. Kajetan wraz z małżonką mieszkali 
we wsi Olszanka, należącej do parafii rzymskokatolickiej w Turobinie. 
Kajetan pełnił tutaj obowiązki gajowego. 7 stycznia tego roku urodził 
się im w Olszance syn Seweryn Paweł. O narodzinach syna przyszedł 
poinformować parafię rzymskokatolicką w Turobinie 13 stycznia, wraz 
z ławnikiem i sekretarzem Turobina Wawrzyńcem Nowackim i Maciejem 
Rudnickim, podleśniczym we wsi Olszanka. Chrzestnymi dziecka byli 
Rudnicki z Joanną Teklą Szybalską61.

W roku 1841 Kajetan razem z małżonką i dziećmi mieszkali w Olszance. 
Tutaj 5 lutego urodziła im się córka Józefa Eleonora, którą dwa dni później 
rodzice ochrzcili w rzymskokatolickiej parafii w Turobinie. Ojciec dziec-
ka – Kajetan, nadal pełnił w Olszance funkcję gajowego. O narodzinach 
poinformował w obecności geometry Wincentego Jaworskiego i Romualda 
Dytrego, aptekarza w Turobinie. Rodzicami chrzestnymi byli Dytry i Zofia 
Hercikowska62.

W roku 1842 urodził się w Tomaszowie Edward Lutnicki (metryki jego 
urodzenia brakuje w księgach parafii w tym mieście). Dziecko zmarło dwa 
lata później w sierpniu w Tomaszowie63.

Z ksiąg notarialnych wynika, że w roku 1844 Lutnicki mieszkał 
wraz z żoną i dziećmi w miejscowości Paary, położonej około 10 km od 
Tomaszowa Lubelskiego64.

59 APg-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1835 r., akt 53.
60 APg-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki zgonów, 1837 r., akt 125.
61 APr-k w Turobinie, Metryki chrztów, 1839 r., akt 9.
62 APr-k w Turobinie, Metryki chrztów, 1841 r., akt 27.
63 APg-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki zgonów, 1844 r., akt 106. 
64 APZ, Akta notariusza Michała Celejowskiego w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 19, 

1844 r., nr 9.
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15 listopada 1845 r. w Tomaszowie urodził się Lutnickim kolejny syn, 
któremu dali imię Leopold. Dzień później ojciec „malarz w Tomaszowie” 
zgłosił ten fakt – co stanowiło novum – w parafii rzymskokatolickiej 
w Tomaszowie, wraz z bratem Franciszkiem i Antonim Bieńkowskim, 
strażnikiem celnym. Chrzestnymi dziecka zostali Franciszek Lutnicki 
i Józefa Bieńkowska65. Chłopiec zmarł pięć tygodni później66.

3 stycznia 1847 r. zamieszkałym w Tomaszowie Lubelskim Lutnickim 
urodziła się córka Ewa. Ojciec dziecka „malarz z Tomaszowa” przyszedł 
poinformować o tym fakcie dzień później wraz z bratem Franciszkiem. 
Drugim świadkiem sakramentu był urzędnik Stanu Cywilnego Filip 
Umiński. Córka została ochrzczona w parafii greckokatolickiej w Tomaszowie 
Lubelskim. Chrzestnymi dziewczynki byli brat malarza Franciszek i Tekla 
Jarychowska67.

15 maja 1849 r. Lutnickim urodził się syn, któremu dali na imię Julian. 
Ojciec zgłosił narodziny dziecka 3 czerwca w parafii rzymskokatolickiej 
w tym mieście wraz z Ferdynandem Jarochowskim, nauczycielem szkoły 
elementarnej, i Józefem Barem, organistą. Chrzestnymi dziecka zostali 
Jarochowski i siostra matki – Anna Lebedyńska68.

W roku 1850 Lutniccy powiększyli swój majątek o „ogród zasiewny”, 
położony w Tomaszowie Lubelskim „przy gościńcu”69.

12 października 1851 r. Lutnickim urodziło się kolejne dziecko. Rodzice 
nadali chłopcu imię Jan Kanty. Fakt narodzin zgłosili tydzień później. Kajetan 
przyszedł do kancelarii parafii rzymskokatolickiej w Tomaszowie wraz 
z Joachimem Niezabitowskim, 
„kancellistą sądu pokoju”, 
i Ludwikiem Celejowskim, woź-
nym tegoż sądu. Chrzestnymi 
chłopca zostali Niezabitowski 
i Anna Lebedyńska70. Dziecko 
zmarło 10 tygodni później71.

11 lutego 1854 r. urodziła się 
Lutnickim córka Agata. Ojciec 
dziewczynki – 49-letni „malarz w Tomaszowie zamieszkały”, poinformował 
o tym fakcie dzień później parafię greckokatolicką w Tomaszowie Lubelskim 
w obecności leśniczego Ignacego Babicha i kancelisty miejskiego Joachima 

65 APg-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1845 r., akt 196.
66 APg-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki zgonów, 1846 r., akt 183.
67 APg-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1847 r., akt 1.
68 APg-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1849 r., akt 112.
69 APZ, Akta notariusza Michała Celejowskiego w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 25, 

1850 r., nr 176.
70 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1851 r., akt 235.
71 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki zgonów, 1851 r., akt 227.

Akta parafii greckokatolickiej w Tomaszowie 
Lubelskim, Metryki chrztów, 1854 r., akt 5, 

podpis Kajetana Lutnickiego
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Niezabitowskiego. Chrzestnymi byli wspomniany Babich i Antonina 
Celejowska, małżonka woźnego sądowego – Ludwika72.

Ostatni z potomków rodu Kajetana Lutnickiego przyszedł na świat, 
gdy jego ojciec miał 53 lata: Wilhelm Antoni urodził się 12 stycznia 1858 r. 
w Tomaszowie. Kajetan poinformował o tym fakcie dwa dni później. 
Do kancelarii parafii rzymskokatolickiej w tym mieście udał się z Janem 
Siemieńskim, leśniczym, i Ludwikiem Celejowskim, woźnym. Chrzestnymi 
chłopca zostali Jan Siemieński i Antonina Celejowska73.

Kajetan Lutnicki zmarł w Tomaszowie Lubelskim 24 lutego 1882 r. w wie-
ku 78 lat. Wdową po nim została Anastazja z Lebedyńskich. Pochowano 
go zgodnie z obrządkiem rzymskokatolickim74.

Dzieci Kajetana i Anastazji Lutnickich po osiągnięciu pełnoletniości 
założyły rodziny. Lutniccy z linii Kajetana mieszkali w drugiej połowie 
XIX w. w Tyszowcach, Tomaszowie, Szczebrzeszynie, Krasnymstawie 
oraz Lublinie.

W Krzeszowie nad Sanem osiadł Antoni – z zawodu bednarz (zmarł 
w 1876 r. w wieku 18 lat)75. Urodzony w Turobinie Seweryn wstąpił 
w związek małżeński z córką właścicieli folwarku Puchawki koło Żernik76. 
Pracował jako oficjalista.

Część dzieci przyjęła wyznanie prawosławne. Byli to synowie Julian 
(stróż w karczmach) i Ludwik (sekwestrator). Żadne z nich nie kontynu-
owało profesji ojca.

WNIOSKI

Wedle niektórych badaczy Lutniccy wywodzili się ze zubożałej szlach-
ty77. Autorka niniejszego tekstu nie znalazła informacji, które potwierdza-
łyby tę opinię. Faktem jest natomiast, że nazwisko to w połowie XVIII w. 
występuje na wschodnich terenach Rzeczypospolitej, a pod koniec XVIII 
stulecia pojawia się na terenie obecnej archidiecezji lubelskiej i diecezji 
zamojsko-lubaczowskiej tylko w parafii Adamów, co sugeruje, że Lutniccy 
przywędrowali tutaj z innej części ówczesnej Rzeczypospolitej. Można 
rozważać, czy czynni zawodowo m.in. w Nieświeżu w połowie i po poło-
wie XVIII w. malarz Kazimierz Lutnicki, Teresa Lutnicka – tapiserka oraz 

72 APg-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1854 r., akt 5.
73 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki chrztów, 1858 r., akt 23.
74 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki zgonów, 1882 r., akt 63.
75 APr-k w Krzeszowie nad Sanem, Metryki zgonów, 1876 r., akt 11. 
76 APr-k w Tomaszowie Lubelskim, Metryki ślubów, 1868 r., akt 17.
77 M. L i c h e c k a, Dziwne losy generała. W II Rzeczpospolitej na świeczniku, za PRL – zaszczuty 

przez ubecję, https://www.nowiny.gliwice.pl/dziwne-losy-generala-w-ii-rzeczpospolitej-na-
swieczniku-za-prl-zaszczuty-przez-ubecje [dostęp: 20 I 2020].
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młodszy od nich około 20 lat architekt Leon Lutnicki byli dalszymi krew-
nymi naszych malarzy. Aktywni zawodowo w połowie i drugiej połowie 
XIX w. w Tomaszowie i okolicy bracia Franciszek i młodszy od niego dwa 
lata Kajetan nie mogli się uczyć profesji malarza u ojca, jako że ten był 
strażnikiem celnym. Niemniej trzeba zauważyć, że reprezentował pewien 
poziom wykształcenia, ponieważ był piśmienny (jego podpisy widnieją 
pod metrykami). Być może informację wnuka Franciszka o profesji malarza 
przekazywanej w rodzie z dziada pradziada można rozważać w kontekście 
krewnych z linii bocznych rodu78. Doświadczenie zawodowe bracia musieli 
zdobyć u mistrza przed 1829 r., zanim przybyli do Tomaszowa Lubelskiego. 
Tutaj zamieszkali, wstąpili w związki małżeńskie z córkami proboszczów 
parafii greckokatolickich i byli czynni w swoich zawodach – Franciszek 
co najmniej od 1829 do 1869 r., a Kajetan co najmniej od 1835 do 1882 r.

FRANCISZEK LUTNICKI

Bardziej aktywny zawodowo jako malarz był starszy z braci – Franciszek. 
We wszystkich metrykach, począwszy od 1829 r., jest wymieniany jako 
„artysta sztuki malarskiey”.

Jego żona wywodziła się z rodziny greckokatolickiej. Zgodnie z unią 
małżonkowie, nie zmieniając wyznania, przynależeli do parafii rzymsko-
katolickiej w Tomaszowie Lubelskim. W ciągu co najmniej czterdziestu 
lat, gdy tutaj mieszkali, urodziło im się dwanaścioro dzieci. Tylko jeden 
raz opuścili Tomaszów na dłużej. Zdarzyło się to w 1832 r., gdy mieszkali 
ponad pół roku w Typinie. Nie wiadomo, jaki był powód przemieszczenia 
się rodziny. Czy mogło chodzić o wykonywanie i montowanie obrazów 
przez Franciszka na miejscu, dla wzniesionej w 1825 r. cerkwi w Typinie?

Wśród świadków sakramentów – bliskich znajomych naszego malarza, 
przeważają przedstawiciele zawodów administracji państwowej: notariu-
sze, a spośród nich najbardziej znany w Tomaszowie – Michał Celejowski, 
strażnicy celni, ale także nauczyciele, aptekarze i ławnicy. Wnuk naszego 
malarza, charakteryzując twórczość dziadka, pisał, że „ks. Kwiatkowski 
[…] nazywał go polskim Tycjanem”. W oparciu o tę wiadomość można 
wywnioskować, że twórczość tomaszowskiego malarza musiała być dobrze 
znana ks. Feliksowi Kwiatkowskiemu (1817–1872) – prałatowi lubelskiemu, 
dziekanowi zamojskiej kapituły. Kierował on parafią Zwiastowania NMP 
w Tomaszowie Lubelskim kilkadziesiąt lat – od 1817 do 1872 r. Dbały 
o swoją parafię, mógł zlecać Lutnickiemu pewne realizacje z zakresu ma-
larstwa na rzecz podlegającej mu świątyni.

78 L. B e r b e c k i, op. cit., s. 7.
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Ze środowiskiem tomaszowskich ławników był związany także Kajetan 
Lutnicki. On również piastował to stanowisko. Obydwaj bracia jako wy-
brani na stanowiska ławników honorowych musieli cieszyć się zaufaniem 
społeczeństwa w Tomaszowie.

Spore zyski z pracy zawodowej umożliwiły Franciszkowi i Katarzynie 
Lutnickim sukcesywne powiększanie majątku. Nabywali w Tomaszowie 
mieszkania i grunty, a u schyłku życia kupili sklep.

Znamienne, że najstarsze z dzieci otrzymały imiona po dziadkach 
ze strony ojca (Stanisław, Wiktoria), co świadczy o szacunku Franciszka 
dla przodków. Kolejnym rodzice nadali imiona świętych patronów 
Kościoła rzymskokatolickiego (m.in. Karol, Hipolit, Feliksa, Antoni, Tekla, 
Nepomucena). Ponadto dzieci otrzymywały po dwa imiona, co w XIX 
stuleciu praktykowali przedstawiciele wyższych klas społecznych, ekspo-
nujący w ten sposób swój rodowód.

We wspomnieniach wnuka naszego malarza – Leona Berbeckiego, 
możemy przeczytać, że jego dziadek Franciszek był autorem wielu ikon 
z cerkwi w Polsce południowo-wschodniej79. Na obecnym etapie badań 
znane są tylko trzy jego realizacje. Są to wykonane w 1835 r. zdobienia 
austriackich słupów granicznych (wraz z bratem Kajetanem), ikonostas do 
cerkwi w Tomaszowie Lubelskim, nad którym Franciszek rozpoczął pracę 
w 1844 r., oraz wykonywany od 1846 r. ikonostas do cerkwi w Łosińcu 
(wraz ze stolarzem Janem Czarneckim). Z informacji tych można wywnio-
skować, że Franciszek był już wówczas znanym i uznanym malarzem także 
w dalszej okolicy. Jego wnuk Leon Berbecki wspominał, że słynne były 
też portrety jego dziadka. Żaden, jak dotychczas, nie został rozpoznany.

Od roku 1841 Franciszek przyuczał w Tomaszowie do zawodu malarza 
Michała Potockiego pochodzącego z Tarnogrodu. Pod koniec życia przy 
Franciszku malarstwa uczył się jego syn Karol Hipolit, nazwany w akcie 
z 1866 r. „malarzem”.

Do współpracowników Franciszka należał brat Kajetan oraz rzemieślnicy: 
stolarz Jan Czarnecki i Żyd – Josef Kopelman, reprezentujący rzemiosło 
metalowe (wykonywanie gwoździ, słupów). Kontakt z rzemieślnikiem 
z Lubartowa może sugerować utrzymywanie relacji z miastem, z którego 
wywodzili się Lutniccy. Mieszkał tutaj przez pewien czas dziadek naszych 
malarzy Paweł. Być może opiniami z dziedziny warsztatu malarstwa i po-
złotnictwa Franciszek wymieniał się z Robertem Wendlerem – kierownikiem 
Fabryki Fajansu w Tomaszowie.

79 Ibidem.
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Z metryk wynika, że młodszy od Franciszka o około trzy lata Kajetan 
oprócz malarstwa początkowo wykonywał również inne zajęcia. W akcie 
z 1835 r. poinformował, że jest malarzem, dwa lata później był „rewizorem 
dochodów konsumpcyjnych”, dwa kolejne lata – leśniczym. Jako wyko-
nywany zawód: podał „malarz” ponownie dopiero w 1844 r., następnie 
w 1854 r.

Co najmniej od 1834 do 1839 r. mieszkał w Tomaszowie, by później na 
dwa lata przeprowadzić się do Olszanki, w parafii Turobin. Tutaj praco-
wał jako gajowy. Po około trzyletnim pobycie w Tomaszowie przez rok 
mieszkał w pobliskich Paarach.

Podobnie jak brat pozostawał w bliższych znajomościach z kręgiem 
pracowników administracji państwowej: sekretarzy, notariuszy, ławników, 
geometrów, strażników celnych, aptekarzy, ale także przedstawicieli za-
wodów leśnych: gajowych, leśniczych.

Pod koniec życia, w wieku około 50 lat, był właścicielem domu i „ogro-
du siewnego” w Tomaszowie.

Tak jak brat, wstąpił w związek małżeński z kobietą z rodziny wyzna-
nia greckokatolickiego. Jednak inaczej niż Franciszek część aktów spisywał 
w parafii greckokatolickiej. Czy przyczyny takiego postępowania trzeba 
upatrywać w praktyce (np. cerkiew była zlokalizowana w pobliżu miej-
sca zamieszkania), czy też w poglądach? Dla przykładu, gdy mieszkał 
w Turobinie, dzieci ochrzcił w kościele rzymskokatolickim w parafii w tej 
miejscowości. Część dzieci w dorosłym życiu, po 1875 r., gdy zniesiono 
wyznanie greckokatolickie, a narzucono prawosławie, opowiedziała się 
właśnie za tą religią.

Podobnie jak brat był w Tomaszowie ławnikiem honorowym. Znana 
jest jego współpraca z 1835 r. z bratem Franciszkiem przy malarskim wy-
kończeniu słupów granicznych.

*

Aktywność zawodową w dziedzinie malarstwa braci Lutnickich można 
rozpatrywać w kontekście społecznym, wyznaniowym oraz sytuacji po-
litycznej Tomaszowa Lubelskiego i okolic. Oprócz Zamoyskich nie było 
tutaj bogatych właścicieli ziemskich, którzy mogliby zlecać wykonywanie 
obrazów. W połowie XIX w. malarze w tej części Rzeczypospolitej, gdzie na 
jeden kościół rzymskokatolicki przypadały dwie cerkwie greckokatolickie, 
znajdowali zatrudnienie najczęściej przy wystroju tych świątyń. Malowali 
ikony – nieodzowny element ikonostasów. Z tych samych powodów do 
Zamościa przybył Jan Misiewicz (1828–1874) – absolwent Szkoły Sztuk 
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Pięknych w Warszawie. W okolicach Kryłowa i Hrubieszowa działała 
w tym czasie rodzina malarzy Chrościewiczów. Podobnie jak Lutniccy 
najczęściej realizowali oni zamówienia na ikony do cerkwi80. W tym kon-
tekście zleceniodawcami malarzy byli Zamoyscy, którzy mieli kolatorski 
obowiązek nad świątyniami na terenie swojego dominium. Zamówienia 
mogła składać także administracja władz zaborczych.

Analiza źródłowa wykazała, że w tym okresie w Tomaszowie trudno 
doszukiwać się innych malarzy. Gdyby takowi byli, zaistnieliby jako świad-
kowie wśród aktów dotyczących Lutnickich. Tymczasem bracia prawdopo-
dobnie mieli „monopol” na tego typu twórczość w regionie tomaszowskim 
i w zupełności odpowiadali na zapotrzebowanie zleceniodawców.

Kontynuacją nurtu artystycznego piszących ikony dla cerkwi, pod ko-
niec XIX i na początku XX w., wówczas już prawosławnych, byli malarze 
Szymon Ziń (dziadek Wiktora), Jan Padkowski i Artur Biliński81. Pracowali 
w regionie przy zdobieniu wnętrz cerkwi, zamienianych z unickich na 
prawosławne. Prace te obejmowały szeroko rozumiane malarstwo, w tym 
wykonywanie złoceń wyposażenia. Wydaje się, że w tym kontekście nale-
żałoby rozpatrywać twórczość rodziny Lutnickich. Całościowe opracowanie 
ich dorobku artystycznego nadal czeka na odkrycie82.
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ABSTRACT

Agnieszka Szykuła-Żygawska

„THE ARTISTS OF PAINTING MASTERY FROM TOMASZÓW”  
FRANCISZEK AND KAJETAN LUTNICKI. AN ATTEMPT  

AT THE BIOGRAPHY OF PAINTERS

This article is a follow-up of a research into the creative activity of the Lutnicki brothers, 
active painters around the half of the 19th century in Tomaszów Lubelski. A lot of unknown 
primary information about them and their families that has been presented here comes from 
the birth certificate registry. Not only do the records and documents shed a lot of light onto 
their upbringing and social activity, but also they outline their social circles they moved around, 
their place of residence and abiding, professions of the people that served as witnessess and 
other members of the Lutnicki family. As the information, including known facts from the 
literature. is presented chronologically, it gives more round vision of their artistic activity, 
however, determining their whole artistic output and accomplishments is yet to be discovered 
and it should be looked at from the context of the 19th century history of Tomaszów Lubelski 
and its various cultural and religious diversity.

Key words: orthodox arts, painters in Tomaszow Lubelski, society in Tomaszow Lubelski 
in the 19th century, Franciszek Lutnicki, Kajetan Lutnicki
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Katarzyna Warmińska-Mazurek
Muzeum Kresów w Lubaczowie

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

KWESTIA LATYNIZACJI CERKWI UNICKICH  
NA PRZYKŁADZIE DEKANATU TOMASZOWSKIEGO 

W PIERWSZEJ POŁOWIE XIX W.

Dekanat tomaszowski w pierwszej połowie XIX w. obejmował siedem parafii z 17 świą-
tyniami parafialnymi i filialnymi. Był to czas ugruntowanej działalności Kościoła unickiego 
na terenie diecezji chełmskiej. W tym samym czasie następowały dość intensywne zmiany 
w przynależności państwowej tych terenów, a co za tym idzie zmiany administracyjne i przede 
wszystkim polityczne.

Jednocześnie był to okres schyłkowy istnienia dekanatu na terenie zaboru rosyjskiego. 
W opracowaniu starano się scharakteryzować główne cechy wyposażenia świątyń unickich, 
na które miały wpływ zjawiska nazywane latynizacją, w mniejszym stopniu okcydentalizacją. 
Wygląd tych świątyń różnił się od prawosławnych, które na omawianym terenie istniały wcze-
śniej. W ciągu XVII w. starsze cerkwie nabierały nowych cech, w mniejszym lub większym 
stopniu widocznych w wyposażeniu, ale również w bryle.

Słowa kluczowe: sztuka cerkiewna, Kościół unicki, latynizacja, dekanat tomaszowski, 
diecezja chełmska

Podział starożytnej kolebki kultury europejskiej na Wschód i Zachód 
rozpoczął się już w IV w. Zmiany polityczne wpłynęły także na religię 
chrześcijańską, gdzie podział ten uwidocznił się na przełomie IV i V w., 
kiedy kształtowała się, odrębna w charakterze od zachodniej, liturgia bi-
zantyńska. Wielka Schizma z 1054 r. przypieczętowała rozłam w Kościele, 
który ugruntował się na przełomie XII i XIII w.1 Podziały te nie wpłynę-
ły znacząco na zmianę stosunków polsko-ruskich2. Ziemie dzisiejszego 
pogranicza w dużej części podlegały wówczas ruskim oddziaływaniom 
politycznym, co wpłynęło także na przyjęcie zwierzchności patriarchatu 

 1 H. D y l ą g o w a, Unia Brzeska pojednanie czy podział?, [w:] Unia Brzeska. Geneza, dzieje 
i konsekwencje w kulturze narodów słowiańskich, red. R. Łużny, F. Ziejko, A. Kępiński, Kraków 
1994, s. 45–53.

 2 W.A. S e r c z y k, Ojczyzna upartych niepogód. Stawanie się kresowego labiryntu, [w:] Losy 
cerkwi w Polsce po 1944 roku, red. A. Marek, B. Tondos, J. Tur, K. Tur-Marciszuk, Rzeszów 1997, 
s. 21–40.
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konstantynopolitańskiego. Nie zmienił tego także fakt włączenia tych ziem 
do Korony w XIV w.

W ciągu następnych wieków podejmowano próby połączenia obu 
Kościołów, m.in. unie w Lyonie (1274) i Florencji (1439)3. Najtrwalsza okazała 
się ta podpisana w Brześciu w 1596 r. Akt unii został zatwierdzony przez 
biskupów: chełmskiego, łuckiego, pińskiego, połockiego i włodzimierskie-
go. Aktu nie podpisali biskupi przemyski i lwowski, którzy uczynili to 
dopiero – kolejno – w 1691 i 1700 r.4

Zgodnie z postanowieniami unii prawosławni uznali prymat papieża 
i katolickie dogmaty, natomiast zachowali m.in. układ liturgii w języku 
staro-cerkiewno-słowiańskim, własną hierarchię i prawo kanoniczne. Unia 
w założeniu miała zrównać w prawach duchownych unickich i łacińskich5. 
W rezultacie akt ten podzielił Kościół wschodni na ziemiach Korony na 
unicki i dyzunicki, czyli prawosławny. Podłożem podziałów w większości 
był zespół czynników i aspiracji kulturowych, narodowościowych oraz 
politycznych6. Recepcja unii, a także jej schyłek na terenie zaboru rosyj-
skiego, gdzie została zlikwidowana w 1875 r., przebiegały dramatycznie7.

Na terenie zaboru rosyjskiego, zwłaszcza po powstaniu listopadowym, 
zaczęto zmierzać do wyeliminowania żywiołu polskiego, który widziano 
w istnieniu Cerkwi unickiej. Jednym z pierwszych dokumentów, które miały 
na celu wpłynąć na liturgię unicką, była decyzja Kolegium Duchownego 
Greckounickiego w Cesarstwie z 1834 r. dotycząca wprowadzenia jed-
nolitych mszałów, ksiąg i pieśni cerkiewnych8. Z 30 marca (11 kwietnia) 
1836 r. pochodzi pismo dyrektora Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, 
Duchownych i Oświecenia Publicznego skierowane do chełmskiego bi-
skupa Szumborskiego, informujące o tych nowych wytycznych. Biskup 
odpowiedział na nie odmownie, uzasadniając, że decyzja była rozbieżna 
z postanowieniami synodu zamojskiego. Zmiany jednakże następowały. 
Widocznymi ich znakami były zamówienia nowych ikonostasów. W roku 
1844 z malarzem Franciszkiem Lutnickim zawarta została umowa na wy-
konanie ikonostasu do cerkwi miejskiej w Tomaszowie Lubelskim9. Z roku 

 3 H. D y l ą g o w a, op. cit., s. 46.
 4 Ibidem, s. 45–63.
 5 J. K ł o c z o w s k i, Unia Brzeska, [w:] Historia Europy Środkowo-Wschodniej, t. 2, red. 

J. Kłoczowski, Lublin 2000, s. 113–118.
 6 L. B i e ń k o w s k i, Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce, [w:] Kościół w Polsce, t. 2, 

red. J. Kłoczowski, Kraków 1969, s. 838.
 7 Tragiczna w skutkach Unia Brzeska 1596, zespół redakcyjny, Lublin–Hajnówka–Białystok 

2016; A. S z a b a c i u k, „Rosyjski Ulster”. Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 
1863–1915, Lublin 2013.

 8 A. K o r o b o w i c z, Stosunek władz świeckich do obrządku greckokatolickiego w świetle prawa 
Królestwa Polskiego (1815–1875), „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sec. F, Nauki 
Filozoficzne i Humanistyczne, 1968, vol. 20, s. 145–159.

 9 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Akta Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu 
(dalej: AOZ), sygn. 4166/1-2, Akta dotyczące cerkwi w Tomaszowie, k. 287.
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1846 pochodzi zamówienie u tego samego artysty ikonostasu do cerkwi 
w Łosińcu10, z 1860 r. zaś pismo, a właściwie skarga Franciszka Lutnickiego 
do Gubernatora Cywilnego Guberni Lubelskiej w sprawie wykonania 
ikonostasu dla cerkwi w Przeorsku zgodnie z umową z Prezesem Dozoru 
Cerkiewnego z maja 1847 r. i magazynowania nieodebranego ikonostasu 
przez 12 lat11.

Największe represje wobec Kościoła unickiego przyszły po powstaniu 
styczniowym. Jednymi z pierwszych było wprowadzone ukazem z lip-
ca 1864 r. zniesienie kolatorii prywatnej w cerkwiach greckokatolickich 
oraz prawo wyboru proboszcza należące do Zarządu Spraw Wyznania 
Greckounickiego12. W roku 1866 kolejny ukaz zmieniał granice podziałów 
dekanalnych diecezji chełmskiej, znacznie ograniczał władzę biskupa nad 
duchowieństwem parafialnym, wprowadzał też płace ze Skarbu Królestwa 
dla duchowieństwa. Skasowane zostały 132 klasztory, skonfiskowano też 
dobra kościelne i zlikwidowano diecezję podlaską13.

Organizacja administracji w strukturze Kościoła unickiego opierała 
się w dużej mierze na wcześniej funkcjonujących placówkach prawosław-
nych. W połowie XVII w. unicka diecezja chełmska składała się z dwóch 
oficjalatów – chełmskiego i bełskiego. Chełmski podzielony był na sześć 
dekanatów: chełmski, hrubieszowski, lubelski, horodelski, lubomelski 
i ratneński, zaś bełski na trzy: bełski, potylicki i tyszowiecki14. Do roku 
1696 powstały w tym oficjalacie dwa kolejne: zamojski i tomaszowski. 
Dekanat tomaszowski w ciągu następnego stulecia ulegał zmianom zarówno 
w liczbie parafii, jak i zasięgu terytorialnym. Kiedy w trakcie pierwszego 
rozbioru Polski teren ten znalazł się pod panowaniem austriackim, dekanat 
tomaszowski obejmował swoim zasięgiem 25 parafii, na południe sięgał  
aż do Krupca (dzisiejszy Narol) i Woli Lipskiej (dzisiaj Wola Wielka), na 
północy – po Werechanie, Szarowolę i Ciotuszę.

Struktura parafialna kształtująca się w XVII w. i stabilizująca w kolejnym 
stuleciu została zagrożona zmianami rozbiorowymi. W wyniku pierwszego 
rozbioru w 1772 r. Zamojszczyzna z ponad trzema tysiącami parafii unic-
kich znalazła się pod panowaniem Austrii15. Po wojnie w 1809 r. cyrkuł 

10 A. S z y k u ł a, Działalność braci Lutnickich i Jana Misiewicza. Przyczynek do badań nad 
XIX-wiecznym malarstwem ikonowym na terenie Zamojszczyzny, [w:] Wołyńska ikona. Analiza 
i konserwacja, Materiały XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Łucku 29–30 października 
2007 r., Łuck 2007, s. 64.

11 APL, Komisja Województwa Lubelskiego i Rząd Gubernialny Lubelski (dalej: KWL), 
sygn. 1171, Akta Przeorska cerkwi, plebanii i cmentarza budowa i reparacya, k. 332–333.

12 A. K o r o b o w i c z, op. cit., s. 145–159.
13 P. C y n a l e w s k a - K u c z m a, Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem 

integracji z Imperium Rosyjskim, Poznań 2004, s. 25–27.
14 A. G i l, Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja.Studia i materiały do dziejów 

chrześcijaństwa wschodniego w Rzeczypospolitej, t. 1, Lublin 2005, s. 142.
15 W. K o ł b u k, Kościoły wschodnie na ziemiach Rzeczypospolitej 1772–1914, Lublin 1992, 

s. 126.
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zamojski wraz z Tomaszowem i najbliższą okolicą znalazł się w granicach 
Księstwa Warszawskiego16. Sytuacja ta nie trwała jednak długo i w 1815 r. 
w wyniku decyzji ustalonych na kongresie wiedeńskim obszar ten został 
podzielony pomiędzy dwóch zaborców, a część dawnego cyrkułu zamoj-
skiego (wraz z Tomaszowem) znalazła się pod panowaniem Cesarstwa 
Rosyjskiego. Przez cały okres zmian granic unicki dekanat tomaszowski 
należał do diecezji chełmskiej. W okresie przynależności tych terenów do 
Księstwa Warszawskiego struktura parafialna bazowała na sieci parafialnej 
uformowanej na terenie zaboru austriackiego.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie fragmentu historii 
sztuki cerkiewnej z rejonu Tomaszowa Lubelskiego. Będzie to jedynie 
zasygnalizowanie, próba przywołania wyglądu wnętrz cerkiewnych 
w pierwszej połowie XIX w. na wybranym obszarze. Zdecydowano się 
na zaakcentowanie zjawiska latynizacji w cerkwiach unickich jako inte-
resującego, specyficznego czy może należałoby powiedzieć wyrazistego, 
zauważalnego w różnym stopniu na przestrzeni XVII i XVIII w., aż w głąb 
wieku XIX. Warto zaznaczyć, że zjawisko to było obecne na całym tere-
nie, gdzie funkcjonowała cerkiew unicka, ale przebieg i zakres zmian był 
odmienny pod zaborem rosyjskim i austriackim.

W literaturze poświęconej sztuce cerkiewnej w Rzeczypospolitej Obojga 
Narodów w wieku XVII i kolejnych zwraca się uwagę na latynizację 
i okcydentalizację17. Wiąże się owe procesy z faktem wprowadzenia unii 
kościelnej, choć nie jest to tak jednoznaczne. Pomimo to, że terminów 
„okcydentalizacja”i „latynizacja” używa się często niczym synonimów, nie 
oznaczają one tego samego. Nie można ich wiązać wyłącznie ze sztuką 
i liturgią Kościoła unickiego. Terminy owe, zwłaszcza termin „latyniza-
cja”, zostały ściśle powiązane z tym tematem i podkreślone przez bada-
czy rosyjskich w XIX w.18 Kwestie te podnoszone były w rozważaniach 
historiozoficznych o podłożu politycznym i narodowościowym. Termin 
„latynizacja” odnosi się do liturgii i obrzędowości Kościoła unickiego. 
Dotyczyło to szeregu działań, które do tej pory były przypisane wyłącznie 
Kościołowi rzymskokatolickiemu. Było to m.in.: wprowadzenie modlitwy 
na różańcu, gry na organach, używanie dzwonków w czasie nabożeństw. 
Z cerkwi stopniowo usuwano ikonostasy, a w ich miejsce umieszczano 
ołtarze boczne, konfesjonały i ławki do siedzenia. Zjawisko latynizacji łą-
czyło się z polonizacją Kościoła unickiego, wynikającą przede wszystkim 
ze wspólnego kształcenia duchownych19.

16 S. W i ś n i e w s k i, W Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 1809–1865, [w:] Tomaszów 
Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 247–305.

17 J. K o w a l c z y k, Latynizacja i okcydentalizacja architektury greckokatolickiej w XVIII w., 
„Biuletyn Historii Sztuki” 1980, nr 3–4, s. 347–362.

18 P. K r a s n y, Sztuka cerkiewna na ziemiach polskich w XVIII w. Kilka uwag terminologicznych, 
[w:] Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI–XVII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 132–136.

19 H. D y l ą g o w a, op. cit., s. 48–49.
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Wspomniane wyżej pojęcia nie oznaczają podkreślenia więzi Kościoła 
unickiego ze Stolicą Apostolską, ale uzasadnione jest stosowanie terminu 
„latynizacja” w odniesieniu do opisania zmian zachodzących w przestrzeni 
cerkiewnej a wynikających z założeń unii brzeskiej. Jednak nie powinno się 
tego terminu stosować w odniesieniu do wykorzystywania w świątyniach 
unickich form charakterystycznych dla sztuki europejskiej danego okre-
su. W historii sztuki zjawiska dotyczące przyjmowania, na terenach lub 
w miejscach typowych dla kultury szeroko pojętego Wschodu, wzorców, 
form wypracowanych i popularnych w krajach zachodnich określa się 
mianem okcydentalizacji lub westernizacji. Na przestrzeni wieków sztuka 
zarówno Europy Wschodniej, jak i Bliskiego czy Dalekiego Wschodu pod-
legała wpływom, przyjmowała niektóre formy stylistyczne, kompozycyjne 
itp. charakterystyczne dla sztuki zachodniej. Podobne procesy zachodziły 
także w odwrotnym kierunku i efekty tych wpływów określa się terminem 
orientalizacji.

Pojawił się także pogląd, że w XVIII w. celowo odróżniano świątynie 
unickie od prawosławnych poprzez nadanie im form charakterystycznych 
dla kościołów łacińskich. Jednak teksty źródłowe tego nie potwierdzają20. 
W celu rozsądzenia wspomnianej kwestii należałoby skonfrontować tezę 
z faktami i spodziewać się przeciwstawienia form stylistycznych cerkwi 
unickich oraz prawosławnych. Jednak w XVIII w. na bardzo małym ob-
szarze funkcjonowały obok siebie te dwa Kościoły. W związku z tym nie 
istniała potrzeba specjalnej identyfikacji21. Dlatego też teza o świadomym 
odróżnianiu świątyń unickich i dyzunickich wydaje się bezzasadna. Mogła 
zostać wyeksponowana w wieku XIX, kiedy zauważano dążność władz 
carskich do likwidacji unii. Nie zmienia to jednakże faktu, że różnice 
w wystroju wnętrz cerkwi unickich się pojawiły i zjawisko to, zwane la-
tynizacją, należy rozumieć jako wynikłe ze zmian w liturgii.

Głównym dokumentem, który przywołuje się w kontekście latynizacji, 
są postanowienia synodu zamojskiego z 1720 r. Nie poruszano na nim 
bezpośrednio zagadnień dotyczących wyglądu cerkwi i ich wystroju, ale 
przyjęte tam ustalenia znacząco wpłynęły na ich stan22. Zjawisko latyni-
zacji najpierw było widoczne w cerkwiach katedralnych, które wznoszone 
w stylu barokowym bryłą często nie odróżniały się od kościołów łacińskich 
(np. katedra w Chełmie). Latynizacja w cerkwiach wiejskich przebiegała 
znacznie wolniej i trwała dłużej, aż po wiek XIX23, o czym świadczą ana-
lizowane przykłady.

20 Ibidem, s. 136.
21 Ibidem, s. 137; P. S a w i c k i, Meandry tożsamości „Rusi zjednoczonej”, „Lubelszczyzna”, 

R. 2, 1996, nr 3, s. 9–20.
22 J. K o w a l c z y k, op. cit., s. 347–348.
23 Ibidem, s. 360.
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Historia Kościołów wschodnich w rejonie Tomaszowa ciągle pozostawia 
wiele miejsca do badań i poszukiwań. Niestety dużą przeszkodę stanowi 
brak samych obiektów oraz skromnie zachowane materiały źródłowe. 
Analizie zostało poddanych 17 obiektów z terenu dekanatu tomaszowskiego 
w kształcie z pierwszej połowy XIX w. Wśród nich znalazły się: Typin z filią 
w Podhorcach, Szlatyn z Nedeżowem i Wierszczycą (obecnie Werszczyca), 
Chodywańce z Jarczowem, Przeorsk z Korhyniami, Łosiniec z Maziłami 
i Szarowolą (w niektórych dokumentach nazywana Szarą Wolą), Sopot 
(obecnie Majdan Sopocki) z Józefowem i Ciotuszą (obecnie Ciotusza Stara), 
Tomaszów z Wieprzowym Jeziorem24. Z tych świątyń do dnia dzisiejszego 
zachowało się jedynie dwa obiekty – w Jarczowie i Łosińcu.

Najważniejsze dokumenty dotyczące omawianego tematu przecho-
wywane są w Archiwum Państwowym w Lublinie. Jeden z bardziej 
interesujących zespołów – Chełmski Konsystorz Greckokatolicki, został 
opracowany w roku 200325. Najciekawszymi źródłami okazały się wizy-
tacja z 1811 r.26 oraz wizytacje i spisy z lat dwudziestych–czterdziestych 
XIX w.27 uzupełnione o kilka późniejszych tekstów28. Był to okres względnej 
stabilizacji administracyjnej i religijnej. Niestety spisy i teksty wizytacji są 
dosyć pobieżne i w wielu wypadkach pozostawiają dużo miejsca do do-
mniemań. Wizytacja z 1811 r. wymienia oprócz siedmiu głównych parafii 
także parafię w Grodysławicach z filią w Rachaniach i Werechaniach. Był to 
zapewne stan przejściowy, ponieważ parafia ta wcześniej i później należała 
do dekanatu tyszowieckiego, ale w owym roku dziekanem tomaszowskim 
był proboszcz parafii w Grodysławicach ksiądz Jan Panasiński29. Tekst tej 
wizytacji nie jest typowy, wizytator jest raczej krytyczny wobec wyposaże-
nia zastanych wnętrz świątynnych. Wiele z oglądanych tam obrazów czy 
innych elementów wyposażenia określa mianem „staroświeckich”, często 
nakazuje usunąć je z wnętrza. Można w tych wypadkach domniemywać, 

24 Według spisu z 31 stycznia 1811 r. dekanat tomaszowski obejmował: parafię Sopot z filią 
w Ciotuszy i Majdanie Nepryskim, Łosiniec z Szarowolą i Maziłami, Przeorsk z Korhyniami, 
Chodywańce z Jarczowem, Szlatyn z Werszczycą, Typin z Podhorcami i Nedeżowem. Zob. APL, 
Chełmski Konsystorz Greckokatolicki (dalej: ChKGK), sygn. 146, Konsycjacja Duchowieństwa 
i Parochii Dekanatu Tomaszowskiego, k. 150v–151.

25 M. T r o j a n o w s k a, Chełmski Konsystorz Greckokatolicki (1525) 1596–1875 (1905): inwentarz 
analityczny archiwum, Warszawa 2003.

26 APL, ChKGK, sygn. 139, Sprawozdania z wizyt i wizytacje cerkwi w dekanacie toma-
szowskim, k. 112–118.

27 APL, ChKG, sygn. 549, sygn. 509, sygn. 537, sygn. 478, Akta parafii i cerkwi filialnych.
28 APL, AOZ, sygn. 4104, Akta cerkwi w Łosińcu z filią w Maziłach i Szarowoli; APL, 

AOZ, sygn. 4166/1-2, Akta dotyczące cerkwi w Tomaszowie; APL, KWL, sygn. 1172, Akta 
Przeorska cerkwi, plebanii i cmentarza budowa i reparacya.

29 P. S y g o w s k i, Jak ksiądz Panasiński „nieprzyzwoite” ikony chował, „gluzować” kazał i go-
rzałki używał, czyli o porządkach w cerkwiach dekanatu tomaszowskiego unickiej diecezji chełmskiej 
w 1811 roku, [w:] Studia o kulturze cerkiewnej w dawnej Rzeczypospolitej, red. A. Gronek, A.Z. 
Nowak, Kraków 2016, s. 223–239.
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że mianem staroświeckich określa pierwotne wyposażenie cerkiewne 
w postaci ikonostasów oraz ikon malowanych na drewnie.

Jednym z najbardziej widocznych znaków latynizacji był całkowity 
lub częściowy brak ikonostasów w świątyniach. W dziewiętnastowiecz-
nych wizytacjach rzadko wymieniane są przegrody ołtarzowe, ale o ich 
wcześniejszej bytności świadczyć może obecność dodatkowych obrazów 
często określanych jako „starodawne”. Na synodzie zamojskim zalecono 
specjalną oprawę dla eksponowania Eucharystii, co w znacznym stopniu 
wpłynęło na otwarcie widoku na prezbiterium30. W roku 1840 przeprowa-
dzono spis w diecezji chełmskiej blisko 390 świątyń parafialnych, filialnych 
i kaplic31. Odnotowano, że tylko w 29 z nich znajdowały się ikonostasy. 
Potwierdzają to analizowane przykłady. Dopiero w latach czterdziestych 
XIX w. rozpoczynają się działania związane z wykonaniem nowych ikono-
stasów w Tomaszowie, Przeorsku, Łosińcu, o czym wspomniano wcześniej.

Co ciekawe, np. w cerkwi w Maziłach, cerkwi filialnej parafii w Łosińcu, 
wizytator w 1811 r.32 pisał tylko, że dekoracja wnętrza jest staroświecka. 
Być może oznaczało to istnienie ikonostasu, który był już w owym czasie 
rzadkością. Ten fakt może potwierdzać wykaz sprzętów cerkiewnych 
z 1857 r.33, gdzie czytamy o istnieniu ołtarza w prezbiterium oddzielonego 
od nawy carskimi wrotami z ikonostasem. Oprócz tego wspomniano też 
o ołtarzach bocznych. Również w sąsiedniej cerkwi w Szarowoli, drugiej 
filii parafii w Łosińcu, wizytator w 1811 r. opisuje wyposażenie jako staro-
świeckie, co być może sugeruje obecność tam ikonostasu, jednak dokument 
z 1857 r. tego nie potwierdza.

W wielu cerkwiach wymieniane są dodatkowe obrazy, których liczba 
i tematyka (rzadko podawana) może sugerować pozostałości, fragmenty 
wcześniejszego ikonostasu, jednak rzadko podana jest ich lokalizacja. Tylko 
w wizytacji cerkwi filialnej w Wierszczycy z 1841 r.34 wspomniane jest, że 
„w górze, na ścianie są obrazy 12 Apostołów i Zbawiciela”, wcześniejszy 
spis z 1830 r.35 nie wspomina o tym fakcie – jest tam lakoniczna wzmianka 
o obecności czterech innych obrazów na drewnie, być może chodziło właśnie 
o te na ścianie. Również w cerkwi miejskiej w Tomaszowie przy projekcie 
nowego ikonostasu wspomniane zostały już istniejące obrazy apostołów, 

30 Synod prowincialny ruski w mieście Zamościu roku 1720 odprawiony a w roku 1724 […] 
łacińskim językiem w Rzymie […] wydany […] na polski przez J. X. Polikarpa Filipowicza […] prze-
wiedziony […] Pamiętnikiem przedrukowany Roku Pańskiego 1785, s. 67–73, http://pbc.biaman.pl/
dlibra/doccontent?id=672 [dostęp: 14 VI 2020].

31 P. S y g o w s k i, op. cit., s. 236.
32 APL, ChKGK, sygn. 139, Sprawozdania z wizyt i wizytacje cerkwi w dekanacie toma-

szowskim, k. 114.
33 APL, AOZ, sygn. 4104, Akta cerkwi w Łosińcu z filią w Maziłach i Szarowoli, k. 53.
34 APL, ChKGK, sygn. 509, Akta parafii i cerkwi filialnych, k. 46.
35 Ibidem.
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co spowodowało modyfikację zamówienia. W cerkwi w Łosińcu w 1857 r. 
w bocznym, dodatkowym ołtarzu wymieniane były obrazy przedstawiają-
ce Wieczerzę Pańską, Zbawiciela oraz Matkę Bożą. Być może udało się je 
uratować ze starszej cerkwi, która spłonęła. Przedstawienia te występują 
w typowym programie ikonograficznym ikonostasów.

W cerkwi parafialnej w Typinie w 1828 r., określonej jako „nowo wy-
budowana”, odnotowano obecność dodatkowych obrazów bez wskazania 
ich lokalizacji w liczbie dziesięciu sztuk, z przedstawieniami św. św. Piotra 
i Pawła, co znów może sugerować obecność fragmentów ikonostasu. 
Może to potwierdzać lakoniczne stwierdzenie wizytatora z 1811 r., który 
zauważa we wnętrzu jedynie „staroświeckie obrazy”. Być może zostały 
one przeniesione ze starej cerkwi do nowej.

Otwarcie widoku na prezbiterium spowodowało wznoszenie ołta-
rzy. Ich forma nie różniła się od ołtarzy z kościołów łacińskich. Ołtarze 
i ołtarzyki o różnej jakości wymieniane są w każdej świątyni. W tekście 
wizytacji z 1811 r. o obecności takowych wspomina się w cerkwiach ze 
Szlatyna, Werszczycy (obecnie Wierszczyca), Chodywańcach, Przeorsku, 
Korhyniach, Łosińcu, Sopocie (obecnie Majdan Sopocki), Józefowie, Ciotuszy, 
Werechaniach i Grodysławicach.

Ołtarze te, najczęściej z drewna, wznoszone były w stylu barokowym, 
a później neobarokowym. Ołtarz zazwyczaj podniesiony był o dwa lub 
trzy stopnie, w wizytacjach nazywanych gradusami, wyżej była mensa 
i nastawa ołtarzowa, gdzie umieszczany był obraz. Często wzbogacano 
je o dekorację snycerską (np. cerkiew parafialna w Typinie36 z 1828 r. 
posiadała ołtarz główny podniesiony o dwa stopnie). Ołtarz z mensą był 
dekorowany i malowany na zielono z elementami złoconymi i srebrzonymi. 
W nastawie umieszczano obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem.

W jednym z bardziej szczegółowych opisów pochodzącym z 1841 r.37 
znajdziemy opis wyposażenia cerkwi parafialnej w Szlatynie, gdzie ołtarz 
główny miał murowaną mensę z dwoma drewnianymi schodami. W ołtarzu 
umieszczony był obraz Trójcy Świętej zasłaniany obrazem św. Mikołaja. 
We wcześniejszych spisach obraz świętego nie był wymieniany. Podobnie 
opisane zostały ołtarze boczne. Po prawej stronie w nawie umieszczony 
był ołtarz z obrazem Ukrzyżowania, na zasuwie wizerunek św. Paraskewii, 
zaś powyżej obraz św. Dymitra. Po lewej stronie znajdował się ołtarz z ob-
razem Matki Bożej, na zasuwie przedstawienie Niepokalanego Poczęcia 
NMP, powyżej obraz św. Onufrego Pustelnika. Opisane zostały jeszcze 
obrazy z boku na ścianie z przedstawieniami św. Macieja i św. Agaty. 
W przywołanej wizytacji pojawia się także wzmianka o istniejących przy 
głównym ołtarzu rzeźbach: po prawej stronie św. Grzegorza, po lewej 

36 APL, ChKGK, sygn. 549, Akta parafii i cerkwi filialnych, k. 42–43.
37 APL, ChKGK, sygn. 509, Akta parafii i cerkwi filialnych, k. 43–44.
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św. Bazylego. Rzeźby obecne były w wystroju nie tylko wnętrz cerkwi 
unickich, pojawiały się też na elewacjach oraz ogrodzeniach. Na omawia-
nym terenie to jedyny taki przypadek wymieniony w tekście wizytacji.

Również ołtarz w parafialnej cerkwi w Łosińcu doczekał się szerszego 
opisu, choć opis ten pochodzi już z lat pięćdziesiątych XIX w.38 Wszystkie 
znajdujące się w świątyni ołtarze zostały opisane jako „stolarskiej roboty, 
malowane, sztukateriami snycerskimi ozdabiane i złotem tudzież srebrem 
malarskim upiększone”. Wymienione zostały także obraz w ołtarzu głów-
nym Matki Bożej zasuwany przedstawieniem Chrztu Pańskiego, zaś po-
wyżej scena Ukrzyżowania Chrystusa. W ołtarzach bocznych umieszczone 
były obrazy, po prawej – św. Bazylego i św. Mikołaja, nad nimi św. Jana 
Chrzciciela i św. Wawrzyńca, po lewej – św. Michał, a nad nim wizerunek 
Chrystusa, obok wizerunki Matki Bożej i św. Mikołaja.

Na ołtarzach umieszczane było tabernakulum, w wizytacjach zwa-
ne cyborium, co wiązało się z koniecznością stosowniejszej ekspozycji 
Eucharystii. Zazwyczaj umieszczano je na ołtarzu głównym, ale zdarzało 
się też jego umiejscowienie na ołtarzach bocznych, jak w przypadku cer-
kwi w Łosińcu, gdzie na ołtarzu bocznym umieszczone zostało cyborium 
z przeznaczeniem na przechowywanie świętych olei. W opisach świątyń 
tabernakulum nie poświęcano raczej dużo uwagi, choć nie zawsze. W wi-
zytacji z 1828 r. parafialnej cerkwi w Typinie wizytator zwrócił uwagę na 
trójgraniasty element wnętrza tabernakulum, który się obracał. W cerkwi 
w Szlatynie wymieniono cyborium z drzwiczkami i zamkiem. W cerkwi 
w Wieprzowym Jeziorze zwrócono uwagę na cyborium z drzwiczkami 
na żelaznych zawiasach z zamkiem39. Ciekawostką jest, że w niektórych 
świątyniach przy wizytacji opisywano dosyć dokładnie obecność żela-
znych zawiasów, zamków czy krat, nie poświęcając jednocześnie zbyt 
wiele uwagi innym elementom wyposażenia. W Łosińcu zaś znajdowało 
się tabernakulum opisane jako stolarskiej roboty, malowane, srebrzone 
i złocone. Znajdujące się w tej oraz innych pobliskich cerkwiach były 
drewniane. Ciekawe wydaje się także tabernakulum z Szarowoli (1857) – 
z drzwiczkami i zamkiem z obrazem Trójcy Świętej.

W cerkwiach unickich charakterystyczna jest również obecność mon-
strancji, co wiązało się z postanowieniami synodu zamojskiego dotyczącymi 
specjalnej oprawy Bożego Ciała. Jeden z nielicznych opisów monstrancji 
pochodzi z wizytacji w 1828 r. cerkwi w Typinie – „na sedesie miedzia-
nym posrebrzana, w Korpusie melchizedech srebrny pozłacany kamy-
kami czerwonymi wokoło korpusu wysadzany, a na wierzchu Koronka 
i Krzyżyk wyzłacane”. Monstrancja unicka różni się od łacińskiej formą 
melchizedecha, który jest kwadratowy, a nie w kształcie półksiężyca, jak 
w przypadku monstrancji łacińskiej.

38 APL, AOZ, sygn. 4104, Akta cerkwi w Łosińcu z filią w Maziłach i Szarowoli, k. 53.
39 APL, ChKGK, sygn. 537, Akta parafii i cerkwi filialnych.
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Wśród wyposażenia cerkwi unickich znajdowały się także konfesjona-
ły, których obecność odnotowano np. w cerkwi w Szlatynie, Nedeżowie, 
Typinie. Obecne były też ławki drewniane, np. w Typinie, Werszczycy, 
Szlatynie. W cerkwiach unickich pojawiały się również organy. W żadnej 
z cerkwi dekanatu tomaszowskiego nie odnotowano ich obecności.

Wpływy latynizacji, czy w tym wypadku raczej okcydentalizacji, widocz- 
ne były także w bryle świątyń. Wśród omawianych przykładów najbardziej 
widocznym jej znakiem była bryła odbudowanej w końcu XVIII w. cerkwi 
w Łosińcu. Nowo wzniesiona świątynia miała formę typową dla kościołów 
łacińskich: układ trójnawowy, bazylikowy, kryty dachem dwuspadowym. 
Tradycyjnie drewniane cerkwie wznoszone na omawianym terenie miały 
bryłę i plan trójdzielny, kryte – najczęściej kopułą. Ciekawą bryłę musia-
ła też mieć cerkiew w Ciotuszy, którą wizytator w 1811 r. określił: „we 
wszystkim wspaniała o dwóch wieżach i kopule”40.

Znakiem wyróżniającym i jednocześnie elementem wynikłym z latyni-
zacji liturgii, który uwidocznił się w bryle cerkwi unickich, były zakrystie. 
Wynikało to z potrzeby otwarcia widoku na prezbiterium, tym samym 
potrzebne było miejsce na przygotowanie do Liturgii. Zakrystie odnoto-
wano m.in. w cerkwiach w Typinie, Podhorcach, Nedeżowie, Szlatynie, 
Werszczycy. W cerkwi w Przeorsku wizytator w 1811 r. zwraca uwagę, 
że mimo to, iż cerkiew jest nowa, brak w niej zakrystii41. Nakazał więc 
przygotowanie specjalnego stolika za ołtarzem głównym.

Przedstawiony materiał potwierdza, że zjawisko latynizacji było obecne 
w cerkwiach dekanatu tomaszowskiego. Fakt ten nie był niczym zaskakują-
cym, jednak ciekawe jest, jak różne czynniki wpływały na wygląd wnętrza 
cerkwi unickiej. Jak zostało wspomniane na początku artykułu, pierwszą 
połowę XIX w. można traktować jako ustabilizowanie się i ugruntowanie 
unii kościelnej. Stała się ona czymś stale obecnym, nie zagrażały jej spory 
początków istnienia. Jednak okres ten dla Kościoła unickiego na terenie 
zaboru rosyjskiego stał się także czasem schyłku i ostatecznej likwidacji. 
Co ciekawe, procesy te wywarły wpływ i pozostawiły ślad na wyglądzie, 
przede wszystkim na wystroju wnętrza cerkwi unickich. Najbardziej wi-
docznym znakiem tego procesu był brak, a później na powrót wprowa-
dzanie do świątyni ikonostasu. Działo się to przy jednoczesnej obecności 
elementów wynikłych ze zjawiska latynizacji, a były nimi ołtarze tożsame 
w formie z ołtarzami z kościołów łacińskich.

Niestety skromne źródła nie pozwalają na odtworzenie pełnego wyglą-
du, w tym wyposażenia nieistniejących już cerkwi. Niniejsze opracowanie 
miało na celu przybliżenie czytelnikowi fragmentu wielokulturowego bo-

40 APL, ChKGK, sygn. 139, Sprawozdania z wizyt i wizytacje cerkwi w dekanacie toma-
szowskim, k. 116.

41 Ibidem, k. 114.
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gactwa pogranicza na przykładzie części regionu tomaszowskiego. Temat 
ten ciągle pozostawia wiele możliwości badawczych dotyczących historii 
samych parafii i, co trudniejsze, wyglądu cerkwi. Ostatnie zagadnienie, 
pomimo utrudnień, nie powinno zostać pominięte i należy poszukiwać 
choćby szczątkowych informacji, które pomogą odtworzyć obraz dawnego, 
nieistniejącego już w dużej części, krajobrazu kulturowego.
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ABSTRACT

Katarzyna Warmińska-Mazurek

THE ISSUE OF LATINIZATION OF UNIATE CHURCHES IN THE DEANERY 
OF TOMASZÓW IN THE FIRST HALF OF THE 19TH CENTURY

The Deanery of Tomaszow in the first half of the 19th century entailed seven parishes 
with seventeen parish and branch churches. It was the time of well-established position and 
activity of the Uniate Church in the region belonging to the Diocese of Chelm. However, it 
was also the time of radical changes in state affiliation and hence administrative and political 
turbulances. Furthermore, it was also the time of decline of the Uniate Church in the Russian 
annexed territory. This paper attempts to characterize the main features of the Uniate churches, 
their equipment, fitting and fixtures that were subjected to the phenomenon called latinization 
and in lesser degree occidentalization. The look of these churches differed from the Orthodox 
churches that had been there before. In the 17th century older Orthodox churches assumed 
new features and characteristics, which not only were visible in equipment and fittings but 
also in shape.

Key words: Orthodox art, Uniate Church, latinization, Deanery of Tomaszow, diocese
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Beata Gałan-Smól
Gminny Ośrodek Kultury w Krynicach

Z PETERSBURGA DO BUDÓW.  
PRZYCZYNEK DO NIEZNANEJ HISTORII ŻYCIA 

INŻYNIERA PIOTRA BELLERTA

Artykuł przedstawia postać Piotra Bellerta – inżyniera technologa, który w latach 1922–1935 
związany był z powiatem tomaszowskim. Od roku 1922 pełnił funkcję kierownika klinkierni 
Budy, a następnie powiatowego inżyniera Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim. W roku  
1935 został przeniesiony jako wysokiej klasy specjalista na stanowisko kierownika klinkierni 
w Izbicy, najbardziej nowoczesnej wówczas wytwórni klinkieru. Na podstawie zebranych 
źródeł dokumentujących działalność zawodową i społeczną inżyniera Bellerta powstał zarys 
postaci, która z pewnością przyczyniła się do rozwoju powiatu tomaszowskiego w trudnych 
latach międzywojennych.

Dzięki źródłom z archiwum pani Ewy Bellert-Michalik (wnuczki), do których udało się 
dotrzeć autorce, powstał interesujący zapis biograficzny człowieka, który od wczesnej młodości, 
poprzez studia, służbę wojskową i cały okres pracy zawodowej służył ojczyźnie.

Słowa kluczowe: klinkiernia, inżynier powiatowy, Zarząd Dróg, Instytut Technologiczny 
w Petersburgu, Józef Bellert, Stanisław Bellert, Jerzy Bellert, Samsonów, Kielce, Petersburg, 
Kosmowicze, Zamość, Budy, Tomaszów Lubelski, Izbica, Warszawa

Ze starych fotografii przy odrobinie szczęścia można wyczytać nie-
zwykłe historie… 

Kiedy przed kilkoma laty po raz pierwszy wzięłam do ręki pięknie 
wykaligrafowaną w latach sześćdziesiątych XX w. „Kronikę Klinkierni 
Budy”, nie przypuszczałam, że będzie ona przyczynkiem do poznania 
postaci widniejącej na jednej z pierwszych zapisanych kart. Ze zdjęcia do-
brego przedwojennego fotografa patrzył na mnie łagodnie, ale i z pewną 
przenikliwością, około trzydziestoletni, elegancki mężczyzna. Niezwykły 
portret uzupełniało, widniejące w podpisie, nazwisko Bellert, nieznane 
w tych okolicach. Z tekstu kronikarza wynikało, że był on jednym z pierw-
szych kierowników klinkierni w Budach. Tak zaczęły się poszukiwania 
postaci z portretu.

Poniższa opowieść będzie krążyć po różnych miejscach, ale będzie 
stanowić także wypełnienie rodzimej – lokalnej – historii, do tej pory 
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nieopowiedzianej. Będzie to po części również przyczynek do historii 
gospodarczej regionu, w której przemysł lokalny, wśród przeważającej 
rolniczej działalności, stanowi ciekawy i mało znany aspekt. Powróćmy 
zatem do początków korzeni rodzinnych owej tajemniczej postaci, tam, 
gdzie zaczyna się historia człowieka z fotografii – inżyniera Piotra Bellerta.

SAMSONÓW

Piotr Bellert urodził się 29 czerwca 1888 r. w Samsonowie pod Kielcami. 
Jego rodzicami byli Aleksander Bellert i Jadwiga z Zarembskich, która 
była jego drugą żoną. Jak wynika z zapisu metrykalnego starszego brata, 
urodzonego ponad rok wcześniej, w marcu 1887 r. – Józefa Stanisława 
Ferdynanda1, jego ojciec, Aleksander Bellert, był wówczas emerytowanym 
pułkownikiem (prawdopodobnie Wielkołuckiego Pułku Piechoty) i liczył 
wówczas 66 lat. Piotr oprócz brata Józefa miał także siostrę Helenę Arkadię 
(urodzoną w 1886 r.) oraz rodzeństwo przyrodnie z poprzedniego mał-
żeństwa ojca. Korzenie Bellertów sięgają dalekiej Rygi, gdzie mieszkali 
dziadkowie Piotra – Jan i Maria z Iliniczów. Według ustaleń Ewy Bellert-
Michalik, wnuczki Piotra Bellerta, Jan Bellert urodził się około 1800 r.2 
Z zawodu był doktorem wojskowym i pełnił funkcję radcy kolegialnego. 
Ojciec Piotra, Aleksander, prawdopodobnie urodził się między 20 lutego 
a 15 sierpnia 1821 r. w Rydze. Był z pewnością wojskowym armii carskiej. 
Akta Archiwum Wojskowego w Moskwie w roku 1868 odnotowują pod-
pułkownika 94. pułku piechoty ewisiejskiej – Aleksandra Bellerta3. Także 
na płycie nagrobnej w Tumlinie, gdzie został pochowany, widnieje napis 
– Aleksander Bellert pułkownik4. Do Kielc przybył w latach pięćdziesiątych 
XIX w. i dość szybko nawiązał bliską znajomość z prorosyjskim prezyden-
tem miasta – Kazimierzem Jurgaszką. Wkrótce też wziął ślub z jego córką 
– Apolonią Jurgaszką Popową (po pierwszym mężu). Po zaledwie sześciu 
latach małżeństwa, w 1863 r., Apolonia zmarła nagle, pozostawiając dwoje 
jeszcze małych dzieci: Aleksandra oraz Kazimierę Magdalenę. O Aleksandrze 
wiadomo, że był utalentowany muzycznie, ukończył Instytut Muzyczny 
w Warszawie w klasie skrzypiec. Miał zaszczyt koncertować z Ignacym Janem 

 1 Józef Bellert (1887–1970). Lekarz, chirurg, kapitan WP, absolwent medycyny na Uni-
wersytecie Jagiellońskim, walczył w Legionach Polskich (1914–1917), był w niewoli niemiec-
kiej (1939). W 1945 r. jako naczelny lekarz PCK utworzył szpital dla pozostałych przy życiu 
więźniów obozu Auschwitz-Birkenau, ratując w ten sposób tysiące chorych. Dyrektor Szpitala 
św. Łazarza w Krakowie (1945–1951). Odznaczony Krzyżem Walecznych i trzykrotnie Złotym 
Krzyżem Zasługi.

 2 https://www.geni.com/people/Jan-Bellert/6000000039451683964
 3 https://genealodzy.pl/PNphpBB2-printview-t-79900-start-0.phtml
 4 Grobowiec rodziny Bellertów istnieje do dziś w Tumlinie, w parafii Samsonów, niedaleko 

Kielc. http://mogily.pl/tumlin/bellertaleksander_550724 – ID grobu 491 kwatera D.
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Paderewskim5. Niestety, 
zmarł młodo w 1889 r. Po 
długim okresie wdowień-
stwa Aleksander Bellert 
ożenił się ponownie ze 
wspomnianą już 24-letnią 
Jadwigą Zarembską, córką 
urzędnika magistratu kielec-
kiego. Po ślubie, który odbył 
się w kościele w Tumlinie, 
Aleksander wraz z młodą 
żoną osiadł w Samsonowie. 
Tam też na świat przyszły 
ich dzieci: Helena, Józef 
i Piotr.

Gdy Piotr miał dwa 
lata, rodzinę dotknęła ko-
lejna tragedia. 30 czerwca 
1890 r., w wieku 68 lat, 
zmarł ojciec – Aleksander. 
Wdowa, Jadwiga Bellertowa, 
wraz z malutkimi dziećmi 
(najstarsza Helenka miała 
wówczas cztery lata) mu-
siała przejąć na siebie ciężar 
wychowania i zapewnienia 
bytu rodzinie. Z pomocą 

przyszedł jej proboszcz Tumlina – ks. Jan Szpotowicz, który zaproponował 
wdowie posadę gospodyni na probostwie6. Z pewnością pod wpływem 
matki i najbliższego otoczenia dzieci zostały wychowane w duchu patrio-
tyzmu. Dzieciństwo Piotr Bellert spędził w rodzinnym Samsonowie. Nauka 
przychodziła mu z łatwością, od najmłodszych lat przejawiał zdolności 
matematyczne. Matka, dla której wykształcenie dzieci było priorytetem, 
starała się, by od najmłodszych lat rozwijały swoje talenty. Początkowo 
z pewnością nauka odbywała się w domu, pod jej nadzorem. Następnie 
trójka rodzeństwa trafiła do szkół w Kielcach. Najstarsza – Arkadia Helena, 
uczęszczała do ośmioklasowej szkoły żeńskiej, zaś bracia – Piotr i Józef, do  
szkoły męskiej.

 5 H.K. K o r u s, Rzecz o Bellercie, artykuł przygotowany do druku w zeszycie „Święto-
krzyskie”, http://www.wbp.kielce.pl/, udostępniony autorce w wersji elektronicznej przez 
autora.

 6 Ibidem.

Rodzeństwo Bellertów z matką i ks. Szpotowiczem. 
Piotr pierwszy z prawej. Źródło: Archiwum rodzinne 

Ewy Bellert-Michalik
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KIELCE

Lata szkolne Piotra Bellerta wiążą się ze słynnym gimnazjum kieleckim, 
do którego uczęszczał wraz z bratem Józefem. Był to okres bezwzględnej 
rusyfikacji. Od roku 1871 językiem wykładowym był język rosyjski, zaś 
kieleckie Gimnazjum Klasyczne przemianowano na Męskie Gimnazjum 
Rządowe. W nowy, XX wiek społeczność szkolna weszła pełna entuzjazmu 
i wiary w sens tworzenia organizacji i tajnych kółek samokształceniowych. 
Zarówno Piotr, jak i starszy Józef od wczesnej młodości angażowali się 
w działalność społeczną w duchu patriotycznym. Byli aktywnymi dzia-
łaczami koła skupiającego młodzież postępową, gdzie studiowano m.in. 
teorie socjalistyczne i zajmowano się ważnymi sprawami społecznymi. Rok 
1905 przyniósł radykalne zmiany w życiu kieleckich uczniów. W efekcie 
wzmożonych nastrojów antyrosyjskich w Warszawie i innych miastach także 
wśród młodzieży kieleckiej zapadła decyzja o podjęciu strajku w gimna-
zjum, który zorganizowano 3 lutego tegoż roku. Dyrektorowi gimnazjum 
wręczono petycję z żądaniem likwidacji w szkole systemu policyjnego, 
zażądano języka polskiego jako wykładowego i polskich nauczycieli7. 
Na dwa tygodnie władze rosyjskie zamknęły szkołę, ale po jej otwarciu 
uczniowie starszych klas nie podjęli nauki. We wspomnieniach opisanych 
przez Edwarda Michałowskiego (ówczesnego ucznia i aktywnego działacza 
gimnazjum) zatytułowanych: Strajk szkolny roku 1905 w Gimnazjum Męskiem 
w Kielcach znajduje się szczegółowy opis wystąpienia młodzieży szkolnej 
przeciwko rusyfikacji8. Autor podał m.in., że tajne zebrania uczniowskie 
odbywały się także w mieszkaniu Bellertów, a oni sami byli aktywnie 
zaangażowani w działalność tzw. ochotniczych piątek w ramach strajku. 
Władze szkolne gimnazjum sporządziły listę strajkujących, skutkiem czego 
było wydalenie ze szkoły 228 uczniów ze starszych klas. Zarówno Piotr, 
jak i Józef zostali relegowani i otrzymali świadectwa z adnotacją dyrektora 
szkoły Edwarda Michalewicza: „Za udział w manifestacji politycznej i po-
danie petycji”9. Przez jakiś czas wśród wydalonej młodzieży gimnazjalnej 
organizowano samokształcenie na kompletach wzajemnego nauczania. 
Obaj Bellertowie byli uzdolnieni i chcieli kontynuować naukę, jednakże 
dla samotnie wychowującej ich wdowy było to duże wyzwanie.

 7 https://zeromszczacy.pl/powstanie-i-dzieje-najstarszej-kieleckiej-szkoly-sredniej-id67.
html

 8 E. M i c h a ł o w s k i, Strajk szkolny roku 1905 w Gimnazjum Męskiem w Kielcach, „Niepod-
ległość” 1934, t. 10, z. 2 (25), s. 300–308.

 9 A. M a s s a l s k i, Rewolucja lat 1905–1907. Kielce w przededniu I wojny światowej (1907–1914), 
[w:] Historia Kielc do 1945 roku, red. Z. Guldon, A. Massalski, Kielce 2000, s. 269–270.



Z Petersburga do Budów. Przyczynek do nieznanej historii...

67

Rocznik Tomaszowski 9

PETERSBURG

Trudną decyzją rodzinną był wyjazd Piotra i Józefa w celu kontynuowania 
nauki do Petersburga, gdzie w 1907 r. rozpoczęli naukę w X Gimnazjum. 
Piotr zdał eksternistycznie egzaminy ze wszystkich przedmiotów klasy 710.  
W następnym roku ukończył z wyróżnieniem klasę 8 petersburskiego gim-
nazjum. Dzięki podejmowaniu pracy w wakacje (Piotr pracował w hucie 
w Ostrowcu Świętokrzyskim) oraz udzielaniu korepetycji mógł odciążyć 
finansowo matkę i sam opłacać szkołę w Petersburgu. Po ukończeniu 
przez Józefa szkoły średniej drogi braci rozeszły się. Józef wyjechał do 
Krakowa, gdzie podjął studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Piotr pozostał w Petersburgu, gdzie po zdaniu egzaminu konkursowego 
do prestiżowego Petersburskiego Instytutu Technologicznego został stu-
dentem tej uczelni11.

Na przełomie XIX i XX w. była to jedna z najbardziej renomowanych 
rosyjskich uczelni technicznych. Studenci uzyskiwali w trakcie nauki grun-
towną wiedzę z zakresu techniki, fizyki i chemii. W tym czasie wykładali 
tam wybitni uczeni, m.in. Dymitr Mendelejew i szczególnie ceniony przez 

10 Informacje uzyskane ze wspomnień spisanych przez Jerzego Bellerta, syna Piotra (udo-
stępnione autorce dzięki życzliwości wnuczki – Ewy Bellert-Michalik).

11 Ibidem.

Piotr Bellert jako student Instytutu Technologicznego w Petersburgu (1913). Nauka 
w bibliotece. Źródło: Archiwum rodzinne Ewy Bellert-Michalik
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polskich studentów Nikołaj Szczukin12. W przeciwieństwie do innych uczelni 
nie wprowadzono w niej ograniczeń i limitów narodowościowych. Liberalna 
atmosfera i renoma uczelni sprawiły, że studiowało tam wielu Polaków, 
przybywających w poszukiwaniu dobrego wykształcenia w formie mniej 
restrykcyjnej niż w Królestwie. Instytut dbał również o stronę socjalną 
studentów, co było dużym udogodnieniem dla studiujących o niższym 
statusie materialnym.

W roku 1933 założone przez absolwentów uczelni Koło Inżynierów 
Technologów Petersburskich przy Stowarzyszeniu Techników Polskich 
w Warszawie opublikowało w stulecie petersburskiej Alma Mater Księgę 
pamiątkową inżynierów technologów Polaków wychowańców Instytutu Techno- 
logicznego w Petersburgu. Zawierała ona spis 1452 polskich absolwentów 
uczelni, którzy swoje dyplomy uzyskali do roku 1925. W spisie wymienio-
nych inżynierów technologów kończących tę uczelnię w 1916 r. widnieje 
także nazwisko Piotr Bellert13.

KOSMOWICZE

Po ukończeniu studiów, jako wykształcony inżynier, Piotr Bellert został 
powołany do rosyjskiego wojska, gdzie przydzielono go do oddziałów 
saperskich budujących drogi i mosty przyfrontowe14. W roku 1917 wstąpił 
do utworzonego na Białorusi I Korpusu Polskiego, dowodzonego przez 
gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego. W nastrojach patriotycznych pod cha-
ryzmatycznym przywództwem korpus stał się pierwszym autonomicznym 
wojskiem polskim po wschodniej stronie frontu. Dowództwo zabiegało, aby 
nowo powstałe siły zbrojne stanowiły dobrze wykwalifikowane oddziały. 
Od września 1917 r. formowany był 1. Pułk Inżynieryjny oraz kompanie 
inżynieryjne przy każdej dywizji. Prawdopodobnie Piotr Bellert służył 
w jednym z takich oddziałów. Gdy w październiku 1917 r. wybuchła 
kierowana przez Lenina rewolucja, dowództwo korpusu wypowiedziało 
się przeciw bolszewikom. W toku dynamicznych wydarzeń wojennych 
i rewolucyjnych I Korpus Polski, na podstawie umowy z wkraczającymi na 
Białoruś wojskami niemieckimi, w maju 1918 r. został rozwiązany. 6 lipca 
1918 r. demobilizacji uległ także Pułk Inżynieryjny i większość żołnierzy 
oraz oficerów wyjechała na zachód, na ziemie polskie. Dla Piotra Bellerta – 
żołnierza I Korpusu, wojna miała także inny wymiar. Podczas stacjonowania 
w jednym z białoruskich majątków – Kosmowiczach, poznał swoją przyszłą 
żonę – Józefę Myślicką. Dwór wraz z dobrze funkcjonującym folwarkiem 

12 http://www.polskipetersburg.pl/hasla/instytut-technologiczny-w-petersburgu
13 http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/785/edition/713/content?ref=desc
14 Według informacji pisemnej Jerzego Bellerta, syna Piotra.
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położony był przy gościńcu wiodącym z Nieświeża do Klecka i należał do 
rodziny Myślickich15. Ziutka, jak nazywano Józefę, świetnie jeździła konno, 
pięknie śpiewała, grała na gitarze i fortepianie. We wspomnieniach rodzin-
nych przekazywana była anegdota, że z tego powodu białoruscy chłopi 
nazywali ją „panienka-kozak”16. Także Piotr był wielbicielem jazdy konnej. 
W rodzinnych archiwach zachowały się fotografie jeszcze z rosyjskiej armii 
na kasztance Iskrze oraz na białym arabie Kulemiocie. Ślub odbył się już 
po demobilizacji, we wrześniu 1918 r. Młodzi wraz z najmłodszą siostrą 
Józefy – Jadwigą, wyjechali do Kijowa, gdzie Piotr podjął pracę w zarzą-
dzie kolei kijowskiej. Wkrótce po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
państwo Bellertowie powrócili w rodzinne strony Piotra, do Samsonowa 
pod Kielcami. Wkrótce wybuchła wojna polsko-bolszewicka, w której Piotr 
Bellert brał udział. Józefa Bellertowa (Myślicka) przebywała w tym czasie 
u rodziny Piotra na Kielecczyźnie.

ZAMOŚĆ

W wolnej już Polsce, w 1921 r., Piotr Bellert, jako wykształcony inży-
nier technolog, podjął pracę w Zamościu. Objął tam stanowisko zastępcy 
kierownika zamojskiej klinkierni.

Warto przy okazji wspomnieć o tym, jak ważnym budulcem w drogo-
wnictwie Lubelszczyzny stał się wynalazek opatentowany przez Holendrów. 
Ich pomysł brukowania ulic i dróg wyrobem ceramicznym – zwanym 
klinkierem, wprowadził rząd rosyjski w 1883 r., jako ratunek dla kata-
strofalnego stanu dróg. W tym też roku na Lubelszczyźnie powstała klin-
kiernia w Zamościu. Prace nad budową następnych klinkierni: w Izbicy, 
Białopolu i Budach, nadzorowali dwaj wybitni budowniczowie – inżynier 
Józef Zborowski i Władysław Siennicki. Z podróży po klinkierniach holen-
derskich i niemieckich przywieźli nie tylko podpatrzone technologie, ale 
i nową wiedzę dotyczącą sztucznego materiału na budowę dróg, którym stał 
się na Zachodzie nowoczesny klinkier. Wkrótce inż. Zborowski opracował 
i wydał instruktażową publikację Klinkier. Eksperymentalnym wówczas 
materiałem brukowano ulice Zamościa oraz trakt lubelski, wzbudzając 
zainteresowanie na skalę ogólnopolską. Zarządzana i unowocześniana 
przez inżyniera Józefa Zborowskiego klinkiernia (założyciela i inicjatora 
budowy fabryk w Lublinie, Izbicy i Budach) była jednym z największych 

15 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 4, Warszawa 1883, 
s. 466.

16 Informacje uzyskane ze wspomnień spisanych przez Jerzego Bellerta, syna Piotra (udo-
stępnione autorce dzięki życzliwości wnuczki – Ewy Bellert-Michalik), kserokopia rękopisu 
oraz nagrania wideo, na których Jerzy Bellert czyta swoje wspomnienia. 
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zakładów produkcyjnych w dwudziestoleciu międzywojennym. W roku 
1920 zatrudniała 80 pracowników. Na początku lat dwudziestych XX w. 
produkcja wynosiła około pół miliona sztuk klinkieru rocznie17. Klinkiernia 
była wyposażona w gazowy, 10-komorowy piec Mendheima. Wypalano 
w nim surówkę pochodzącą ze składu żółtego lessu z pobliskich Plant, 
którą dowożono kolejką konną. W okresie międzywojennym była własno-
ścią zamojskiego Sejmiku Powiatowego. W tym też czasie klinkier zamojski 
był produkowany na potrzeby krajowe.

Podjęcie pracy w zamojskiej klinkierni rozpoczęło zawodową karierę 
Piotra Bellerta związaną z rozwijaniem budownictwa drogowego. Bellert 
wraz z żoną Józefą zamieszkali prawdopodobnie w willi Bellwederek – 
dawnym budynku tzw. koszarki drogowej, który w latach dwudziestych 
XX w. należał do zarządu zamojskiej klinkierni. Budynek stoi do dziś 
przy ulicy Peowiaków. W Zamościu przyszedł na świat pierworodny syn 
Bellertów – Jerzy Mikołaj, który urodził się 6 grudnia 1921 r.18

BUDY

We wspomnianej publikacji, wydanej w 1908 r., inż. Józef Zborowski 
wymienił fabrykę Budy jako czwartą nowo budującą się klinkiernię rządową, 
w której miały być zastosowane nowoczesne urządzenia holenderskie (piec 
z generatorem gazu)19. Wytwórnia w Budach, podobnie jak funkcjonujące 
już na Lubelszczyźnie fabryki klinkieru w Zamościu, Białopolu i Izbicy, 
należała do Ministerstwa Komunikacji.

Ze względu na znaczne zasoby lessu w Budach oraz położenie przy 
głównym trakcie drogowym było to doskonałe miejsce dla rozwoju 
nowoczesnej fabryki cegły i klinkieru. W roku 1910 budynek klinkierni 
został częściowo ukończony i taka data widnieje dumnie do dziś na ko-
minie. Jednakże dopiero w 1913 r. w pełni wyposażoną fabrykę oddano 
do użytku. Wybudowana w czasie zaboru rosyjskiego, przejęta podczas 
I wojny światowej przez Austriaków, którzy połączyli ją z Bełżcem kolejką 
wąskotorową, przetrwała w dobrej formie trudne czasy wojenne. Po od-
zyskaniu niepodległości w 1918 r. wszystkie klinkiernie na Lubelszczyźnie 
zostały przejęte przez skarb państwa. W Zamościu mieścił się wspólny 
dla wszystkich zarząd. W roku 1922 Ministerstwo Robót Publicznych, 
któremu podlegały klinkiernie, postanowiło zrezygnować z klinkieru jako 
materiału do budowy dróg państwowych i budować drogi smołowane 

17 www.zamosciopedia.pl 
18 Jerzy Bellert (1921–2019). Zasłużony pracownik WSK w Rzeszowie i Instytutu Mechaniki 

Precyzyjnej, członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
19 J. Z b o r o w s k i, Klinkier 1908, Lublin 1908, s. 4.
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(z asfaltu) oraz drogi cementowe20. W tej sytuacji klinkiernie w Zamościu, 
Białopolu i Budach zostały wydzierżawione Wydziałom Powiatowym na 
potrzeby inwestycji sejmikowych, a Zarząd Klinkierni w Zamościu uległ  
rozwiązaniu.

W tym czasie klinkiernia w Budach wraz z bogatymi zasobami eks-
ploatacyjnymi dobrej jakości lessu stanowiła dla Sejmiku Powiatowego 
w Tomaszowie Lubelskim ważny zakład produkcyjny. 22 maja 1922 r.  
sejmik ten zawarł umowę na wydzierżawienie od państwa klinkierni 
w Budach na okres 10 lat (do 1 I 1932). Ten krok podyktowany był znacz-
nym zapotrzebowaniem odpowiedniego materiału budulcowego do budo-
wy budynku sejmiku oraz planowanej drogi bitej Tomaszów–Tyszowce. 
Władze sejmiku tomaszowskiego podjęły decyzję o zatrudnieniu wykwa-
lifikowanego i odpowiedzialnego pracownika, który wspierałby realizację 
zaplanowanych przedsięwzięć.

Wiosną 1922 r. Piotr Bellert, który pracował w zarządzie klinkierni 
zamojskiej, został zatrudniony przez władze powiatu tomaszowskiego jed-
nocześnie na dwa stanowiska: powiatowego inżyniera Zarządu Drogowego 
w Tomaszowie Lubelskim oraz kierownika klinkierni w Budach21.

W wykazie personelu zatrudnionego w klinkierni Budy znajduje się 
zapis o przyjęciu na służbę 5 maja 1922 r. w charakterze dyrektora klinkierni 
inżyniera Piotra Bellerta. W wynagrodzeniu zakwalifikowanym w VI kate-
gorii płac jest także dodatek sejmikowy w wysokości 30% wynagrodzenia22.

Pozostała załoga klinkierni wymieniona w wykazie obejmowała osiem 
osób zatrudnionych na stałe. Byli to: Leon Tomaszowski – technik, Stefan 
Bogusz – maszynista, Jan Kosiński – palacz, Michał Kosiński – palacz, 
Jan Kmieć – pomocnik palacza, Jan Macek – pomocnik palacza, Wincenty 
Mazur – stróż, Jan Szewczuk – furman.

Klinkiernia Budy należała wówczas do zakładów średniej wielkości, 
jednakże ze względu na duże zasoby lessowe i wyposażenie dysponowała 
odpowiednim potencjałem do zaspokojenia potrzeb lokalnego drogownictwa 
i budownictwa. W tym czasie produkowano tutaj zarówno cegłę budow-
laną, jak i klinkier drogowy. Fabryka wyposażona była w 12-komorowy 
piec gazowy typu Mendhaima, umieszczony w środkowej części głównego 
budynku połączonego bezpośrednio z halą produkcyjną. Technologia pro-
dukcji opierała się na metodzie formowania na mokro przy zastosowaniu 

20 Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ), Zespół nr 183, Państwowe Klinkiernie 
Okręgu Zamojskiego 1924–49, Inwentarz Zespołu, Wstęp do inwentarza – dzieje twórcy.

21 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (dalej: 
UWL), Wydział Ogólny (dalej: WO), sygn. 873 [Tomaszów Lubelski, Lustracje samorządowe 
(1923–26)], „Protokół lustracji biura i działalności gospodarczej Powiatowego Związku Komu-
nalnego w Tomaszowie Lubelskim, przeprowadzonej w miesiącach grudniu i styczniu1924/1925 
przez Inspektora Wojewódzkiego A. Wiszniewskiego”.

22 Ibidem.
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Strona z Kroniki Klinkierni Budy. Źródło: Archiwum Zdzisława Tadli, ostatniego 
właściciela Klinkierni Budy
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pras Abersona. Z pokładów lessowych doprowadzona była linia wózków 
szynowych. Jako siłę pociągową wykorzystywano konie. W roku 1926 
z pewnością dokonano modernizacji urządzeń klinkierni, o czym świadczy 
zachowana dokumentacja techniczna sporządzona przez technika Gustawa 
Kramarczyka23.

W tym czasie potrzeby produkcji budulca w postaci klinkieru były 
ogromne. Produkcję klinkieru i cegły budowlanej pokazuje zestawienie 
produkcyjne roczne za lata 1922–1924.

Tabela 1. Zestawienie produkcji surowca budowlanego w klinkierni Budy za lata 
1922–1924

Rok produkcji 1922 1923 1924

Ilość cegły budowlanej (szt.) 452 750 400 190 706 900

Ilość klinkieru (szt.)  78 950 612 570 188 500

Razem (szt.) 531 700 1 012 760 895 500

Źródło: APL, Urząd Wojewódzki Lubelski, Wydział Ogólny, sygn. 873 [Tomaszów Lubelski, 
Lustracje samorządowe (1923–26)]

Interesujący zapis według ksiąg rozchodu informował o przeznacze-
niu cegły i klinkieru na poszczególne inwestycje sejmikowe. W roku 1922 
klinkiernia wyprodukowała 300 tys. sztuk cegieł na budowę gimnazjum 
w Tomaszowie Lubelskim24 oraz 38 tys. sztuk na budowę domu sejmikowego.

W roku następnym na dalszą budowę budynku sejmikowego przekazano 
196 316 sztuk cegły budowlanej, na budowę dwóch szkół powszechnych – 
55 tys. oraz na budowę drogi Tomaszów–Tyszowce – 434 tys. sztuk klinkieru. 
Szczegółowe dane za rok 1924 nie zostały ustalone. Z „Protokołu lustracji 
biura i działalności gospodarczej Powiatowego Związku Komunalnego 
w Tomaszowie Lubelskim…”25 wynika, że miała na to wpływ długotrwała 
choroba kierownika klinkierni, który zaraził się tyfusem. Z danych tych 
wynika także, że klinkiernia zaspokajała w pełni potrzeby inwestycyjne 
sejmiku. Wraz z zakończeniem realizacji strategicznych prac budowlanych 
budynków sejmikowych Wydział Powiatowy zwrócił się 27 października 
1924 r. z wnioskiem do Dyrekcji Robót Publicznych dotyczącym ustalenia 

23 Oryginał rysunku technicznego pieca Mendhaima w Budach znajduje się w zbiorach 
archiwum domowego ostatniego właściciela klinkierni Budy Zdzisława Tadli.

24 Z inicjatywy Komitetu Budowy Szkoły 6 września 1922 r. odbyła się uroczystość 
wmurowania aktu erekcyjnego. Budowa głównego budynku gimnazjum została ukończona 
w sierpniu 1929 r. Dziś mieści się w nim Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego.

25 „Protokół lustracji biura i działalności gospodarczej Powiatowego Związku Komu-
nalnego w Tomaszowie Lubelskim” został sporządzony w grudniu i styczniu 1924/1925 r. 
przez inspektora wojewódzkiego A. Wiszniowskiego i obejmuje szczegółowy zapis dotyczący 
produkcji klinkieru i cegły oraz ich dyspozycji inwestycyjnej w klinkierni Budy. Zob. APL, 
UWL, WO, sygn. 873 [Tomaszów Lubelski, Lustracje samorządowe (1923-26)], nr akt 68.
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dla klinkierni czynszu w wysokości 10% produkcji rocznej26. W roku 1925 
Wydział Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim zrzekł się dalszej dzierżawy 
klinkierni w Budach. Przeszła ona pod zarząd państwowy Służby Budowy 
Dróg w Tomaszowie Lubelskim.

Po odzyskaniu niepodległości państwowe klinkiernie stały się głównymi 
producentami nawierzchni drogowych w regionie. W latach dwudziestych 
XX w. produkowały blisko 4 500 000 cegieł rocznie, o czym informowa-
no w „Przeglądzie Budowlanym”27. Planowano wybrukować nimi około 
50% dróg publicznych, co oznaczało roczne zapotrzebowanie na poziomie 
15 700 000 sztuk. Inżynier Kazimierz Danowski w swoim opracowaniu 
Budowa dróg klinkierowych i wytwórni klinkieru w Lubelszczyźnie z 1927 r. 
postulował wręcz powołanie spółki publiczno-prywatnej „Polski Klinkier”28.

Do zadań kierownika klinkierni należało: prowadzenie wytwórni, 
zatrudnianie i kontrola podwładnego personelu, układanie planu gospo-
darczego, budżetu i bilansów rocznych oraz sporządzanie sprawozdań 
z działalności bieżącej i rocznej. Rodzina otrzymała mieszkanie w budynku 

26 Ibidem.
27 http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/5658/pb34_nr8.pdf.
28 http://dlibra.umcs.lublin.pl/dlibra/plain-content?id=5022.

W klinkierni w Budach Dzierążeńskich (pierwszy z prawej Piotr Bellert, trzecia – Ziuta 
Bellertowa). Źródło: Archiwum rodzinne Ewy Bellert-Michalik
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Willa Bellertów w Budach, stan obecny. Fot. B. Gałan-Smól. Źródło: Zbiory autorki

należącym do klinkierni Budy, stojącym w bliskiej odległości od fabryki, 
przy głównej drodze prowadzącej do Tomaszowa. Ze wspomnień Jerzego 
Bellerta, syna Piotra, wynika, że była to czteropokojowa willa z ogrodem. 
Budynek, podobnie jak i budynki fabryki, przetrwał zawieruchy wojenne 
i stoi do dziś. Przy pracach domowych pomagali rodzinie – Jan Szewczuk, 
zatrudniony w klinkierni jako stróż i furman, oraz jego żona. W Budach 
14 maja 1924 r. przyszedł na świat drugi syn Bellertów – Stanisław29.

TOMASZÓW LUBELSKI

Połączenie dwóch odpowiedzialnych stanowisk wymagało niemal co-
dziennych dojazdów bryczką do odległego o 12 km Tomaszowa. Dlatego też 
po prawie czterech latach mieszkania przy klinkierni w Budach Bellertowie 
zakupili niemal hektarową posesję wraz z małym, drewnianym domkiem, 

29 Stanisław Bellert (1924–1976). Urodzony w Budach wybitny matematyk, profesor Poli-
techniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Eidgenossische Technische Hoch-
schule w Zurychu. Twórca nowej gałęzi matematyki stosowanej – algebry liczb strukturalnych. 
Autor licznych prac z zakresu kosmologii, dzięki którym został współpracownikiem NASA. 
Za zasługi w dziedzinie nauk matematycznych odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. 
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usytuowaną w Tomaszowie przy ulicy Piekarskiej30 (dziś w tym miejscu 
znajduje się Szkoła Podstawowa nr 3). Prawdopodobnie około 1926 r. ro-
dzina przeniosła się na stałe do Tomaszowa Lubelskiego. Ze wspomnień 
Jerzego Bellerta wynika, że działka wraz z domem była w całości ogrodzo-
na, od strony ulicy Piekarskiej ograniczał ją wysoki, drewniany płot. Sama 
ulica nie była wybrukowana, ale posiadała drewniany chodnik. Wzdłuż 
ogrodzenia Piotr Bellert posadził szpaler drzew – grabów, buków, brzóz. 
W ogrodzie znajdowała się także duża góra piaskowa porośnięta tarniną 
i dzikim chmielem. Była też stodoła z przybudówką, obórka oraz ziemna 
piwnica. Bellertowie prowadzili własne małe gospodarstwo, które wymaga-
ło pomocy przy jego utrzymaniu. Do prac gospodarskich zatrudniali Jana 
Kobiałkę oraz dwie nieznane z nazwiska służące. Od strony ulicy dominował 
ogród kwiatowy z ukrytą wśród bzów i jaśminów drewnianą ławeczką.

Praca inżyniera i inspektora nadzoru budowlanego pochłaniała dużo 
czasu i wymagała wielu wyjazdów. Ze wspomnień syna Jerzego można 

30 APZ, Zespół nr 101: 1805-2006, sygn. 425, Hipoteka miasta Tomaszowa Lubelskiego 
i powiatu tomaszowskiego z lat 1805–2006, seria: 1.3, cz. III, Nieruchomość miejska w Toma-
szowie Lubelskim pod nr 244, nr hip. 352, rep. 339.

Nadzór inżynierski nad pracami drogowymi na ulicy Piekarskiej w Tomaszowie Lu-
belskim. Źródło: Archiwum rodzinne Ewy Bellert-Michalik
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wyczytać, że ojciec często jeździł „na drogi”. Korzystał wówczas głównie 
z bryczki lub w sezonie zimowym – z sań, które stacjonowały przy bu-
dynku sejmiku powiatowego.

Trzynastoletni okres pobytu w powiecie tomaszowskim inż. Bellerta 
zaznaczył się jego aktywnym udziałem w realizacji inwestycji drogowych 
i budowlanych miasta oraz powiatu. W tym czasie, w ramach prac zleconych 
bezpośrednio przez wojewodę lubelskiego, sprawował funkcję inspektora 
nadzoru budowlanego oraz opiekuna inżynieryjnego miasta Komarów.

5 lipca 1928 r. uczestniczył w Lublinie w Zjeździe Architektów 
i Inżynierów Samorządowych poświęconym sprawom uporządkowania 
miast. Inżynierowie uczestniczący w zjeździe zostali zobowiązani do realizacji 
zadań, które szczegółowo opisywał wydany z tej okazji okólnik wojewody 
lubelskiego w sprawie działań porządkowych w miastach i osiedlach31. 
Zgodnie z deklaracją złożoną władzom wojewódzkim inż. Bellert podjął 
się opracowania programu prac w zakresie uporządkowania Komarowa 
przez poprawienie bruków i chodników, nakazanie odnowienia domów, 
instalację urządzeń sanitarnych, zadrzewienie ulic, urządzenie skwerów 
oraz przedstawienie sprawozdań z wykonywanych inwestycji. Trzeba 
zauważyć duże wsparcie ówczesnych władz samorządowych dla zaanga-
żowania i współpracy środowiska inżynierów i architektów. Zostało ono 
wyrażone w formie podziękowań wojewody w „Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego”: „W tym miejscu podkreślić muszę z całym 
uznaniem wysoką wartość tej dobrowolnie zaofiarowanej przez wyżej 
wymienionych Panów Architektów i Inżynierów gotowości bezintere-
sownej współpracy z samorządem w kierunku podniesienia kulturalnego 
naszych miast. Pomimo nawału pracy, jakie każdy z nich z natury swych 
obowiązków posiada – podjęli się oni tego zadania w pełni zrozumienia 
znaczenia, jakie uporządkowanie miast posiada dla podniesienia kultural-
nego naszego kraju”32.

Jednym z przedsięwzięć miejskich, w których odnotowana jest postać 
Piotra Bellerta, była odbudowa parku miejskiego w Tomaszowie Lubelskim. 
Prace projektowe urząd miasta zlecił Teodorowi Chrząńskiemu z Warszawy, 
który w okresie międzywojennym był jednym z najwybitniejszych archi-
tektów zieleni. 25 sierpnia 1931 r. Zarząd Miasta zwrócił się do miejskiego 
rzeczoznawcy budowlanego inż. Piotra Bellerta o przejęcie materiałów 
planistycznych i zajęcie się sprawą urządzenia parku33. Ze względu na 

31 http://cyfrowa.chbp.chelm.pl/dlibra/plain-content?id=6539.
32 Wypowiedź wojewody lubelskiego Antoniego Remiszewskiego. Zob. Okólnik Wojewody 

Lubelskiego z dnia 17.7 1928 r. do wszystkich Panów Przewodniczących Wydziałów Powiatowych 
w sprawie uporządkowania osiedli z dnia 17 lipca 1928 r., „Dziennik Urzędowy Województwa 
Lubelskiego”, 20 VII 1928, nr 25.

33 https://www.tomaszowiak.net/wiadomosci/736/Historia-powstania-Parku-Miejskiego-
im-Augusta-Krzyzanowskiego.
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brak funduszy prace przy realizacji projektu przebiegały powoli. W roku 
1931 ogrodzono tylko część parku prowadzącą od budynku starostwa do 
ówczesnej Szkoły Powszechnej nr 1. Rok później prace kontynuowano, 
wykonując jedną z głównych alei, która biegła w kierunku Domu Rodziny 
Policyjnej. Trzy główne alejki piesze wysypane zostały żużlem, zaś teren 
obsiano trawą i obsadzono kasztanami, sosnami, akacjami i topolami oraz 
krzewami. Nad płynącymi ciekami wodnymi postawiono kilka drewnia-
nych mostków i parę lamp żarowych.

O kolejnej tomaszowskiej inwestycji początku lat trzydziestych, którą 
kierował inż. Bellert, pisał dziennik „Ekspres Lubelski i Wołyński” we 
wrześniu 1933 r. Mowa o otwarciu nowoczesnego basenu miejskiego 
w Tomaszowie Lubelskim, który wówczas budził zazdrość także władz 
i mieszkańców Lublina, nieposiadającego takiego kąpieliska. Na uroczy-
ste otwarcie pływalni oraz domu „Rodziny Policyjnej” przyjechał woje-
woda Józef Rożniecki oraz dowódca 3. Dywizji Piechoty Legionów gen. 
Władysław Bortnowski. We wspomnianej gazecie pisano: „Na specjalne 
podkreślanie zasługuje urządzenie pływalni, którą można zaliczyć do wy-
jątkowych w Polsce. Pływalnia tomaszowska posiada obok basenu natryski  
z zimną i ciepłą wodą, samoczynną studnię artezyjską z wodą do picia, 
kabiny i ładnie urządzoną plażę. Została zbudowana wspólnym wysił-
kiem miejscowego społeczeństwa. Pracowali przy niej robotnicy, rolnicy 
i inteligenci, realizując w ten sposób inicjatywę miejscowych czynników 
społecznych z p. Wielanowskim, starostą powiatowym, na czele. Prace 
techniczne były prowadzone pod kierownictwem inż. Bellerta”34. 

Obok basenu znajdował się kompleks boisk do gier sportowych, kort 
tenisowy, urządzenia do lekkiej atletyki i gimnastyki oraz plac zabaw dla 
młodszych dzieci. W sezonie letnim organizowano tu lokalne imprezy 
sportowe i zajęcia pływackie oraz gimnastyczne.

Stałe podnoszenie swoich kwalifikacji i ciągła edukacja były dla inż. 
Bellerta priorytetem. Uczestniczył w wielu przedsięwzięciach krajowych 
i wojewódzkich związanych z branżą drogową. W roku 1932 widnieje 
w spisie członków Stowarzyszenia Polskich Kongresów Drogowych, opu-
blikowanego w „Wiadomościach Drogowych”35.

Piotr Bellert, obok intensywnej pracy zawodowej, angażował się w życie 
społeczne i kulturalne tomaszowian, a także małych społeczności, z którymi 
był związany. W Budach był inicjatorem, razem z ówczesnym kierowni-

34 Uroczystość, która budzi zazdrość Lublina. Otwarcie pięknej pływalni i Domu Policyjnego 
w Tomaszowie, „Ekspres Lubelski i Wołyński”, nr 262, 22 IX 1933, s. 3, http://bc.wbp.lublin.pl/ 
dlibra/doccontent?id=16290.

35 Spis członków stowarzyszenia polskich kongresów drogowych za rok 1932, „Wiadomości dro-
gowe. Organ stowarzyszenia członków polskich kongresów drogowych”, nr 76, s. 515, http://
bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/8091/07wd33_nr76.pdf
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kiem klinkierni – Józefem Graboniem, założenia w 1928 r. przyzakładowej 
straży ogniowej. Była to druga z jednostek pożarniczych, która powstała 
na terenie gminy Krynice. Jak podaje zachowana „Kronika OSP w Hucie 
Dzierążyńskiej”, inż. Bellert przyczynił się także do ufundowania w 1932 r. 
sztandaru dla tej jednostki36. Zapewne wspierał również orkiestrę dętą 
założoną przy klinkierni.

Piotr Bellert należał do tomaszowskiego Towarzystwa „Resursa”, sku-
piającego w dwudziestoleciu międzywojennym elitę intelektualną. Rolę 
obiektu kulturalnego dla spotkań członków towarzystwa pełniła tzw. Resursa 
Obywatelska w budynku na rogu ulic Lwowskiej i Żeromskiego. Oprócz 
biblioteki i czytelni mieścił się tu bilard, sala taneczna i bufet, odbywały się 
spotkania towarzyskie, bale kostiumowe, grano w karty37. Na zachowanym 
w zbiorach rodzinnych Jerzego Jezierskiego tableau Towarzystwa „Resursa” 
w Tomaszowie Lubelskim 1923–1930, dedykowanym ówczesnemu staroście 

36 Kronika OSP Huta Dzierążyńska w zbiorach archiwalnych jednostki OSP w Hucie 
Dzierążyńskiej.

37 W. D z i e d z i c, Życie kulturalne w Tomaszowie Lubelskim w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego, „Rocznik Tomaszowski” 2014, t. 3, s. 91.

Członkowie tomaszowskiego Towarzystwa „Resursa” w latach 1925–1930. Źródło: 
Archiwum rodzinne Józefa Jezierskiego
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powiatowemu Wacławowi Młodzianowskiemu, widnieje obok znanych to-
maszowskich osobistości także portretowe zdjęcie Piotra Bellerta. Został on 
również wymieniony przy powołaniu i organizacji tomaszowskiego klubu 
sportowego „Thomasovia”. Decyzja o powołaniu do życia jednego klubu 
zrzeszającego wszystkich tomaszowskich sportowców zapadła na przełomie 
1922 i 1923 r.38 W zarządzie Miejskiego Klubu Sportowego „Thomasovia” 

oprócz kilkunastu 
innych działaczy 
znalazł się także 
Piotr Bellert, któ-
remu zawsze była 
bliska idea wszech-
stronnego kształ-
cenia młodzieży. 
Z uwagi na bardzo 
skromne fundusze 
przeznaczone na 
działalność klubu 
sportowego posta-
nowiono powołać 
sekcje: piłki nożnej, 

38 https://tomasovia.tomaszow.info/historia/

Drużyna sportowa w Tomaszowie Lubelskim (Piotr Bellert trzeci z prawej w drugim 
rzędzie). Źródło: Archiwum rodzinne Ewy Bellert-Michalik

Wizytówka Piotra Bellerta. Źródło: Archiwum rodzinne Józefa 
Jezierskiego
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siatkowej, lekkoatletycznej, tenisa 
stołowego i sportów wodnych. 
Przy klubie działały również 
środowiska twórcze, organizo-
wano zespoły muzyczne i kółka 
dramatyczne.

W roku 1935 pobyt rodzi-
ny Bellertów w Tomaszowie 
Lubelskim dobiegł końca. Piotr 
Bellert dostał służbowe powołanie 
do klinkierni w Izbicy na stanowi-
sko kierownika Zarządu Klinkierni 
Państwowych w Województwie 
Lubelskim. Był to niewątpliwy 
awans, bo klinkiernia w Izbicy 
była wówczas nowoczesnym 
i dobrze prosperującym zakładem 
produkcyjnym.

Na posiedzeniu Rady Powia- 
towej 29 lipca 1935 r. władze 
Tomaszowa z ówczesnym staro-
stą Kazimierzem Wielanowskim 
na czele wystosowały specjalne 
podziękowania za zasługi dla 
powiatu tomaszowskiego: „Rada 
Powiatowa, przyjmując z żalem 
powyższą zmianę do wiadomości, 
uchwaliła jednomyślnie wyrazić 

głębokie uznanie p. inż. Piotrowi Bellertowi za trzynastoletnią wytężoną 
pracę na stanowisku Inżyniera Powiatowego, wybitne przyczynienie się 
do budowy dróg oraz wysoce obywatelską i bezinteresowną pracę na polu 
społecznem i samorządowem”39.

IZBICA

Klinkiernia w Izbicy, odbudowana gruntownie ze zniszczeń wojen-
nych, w latach 1928–1930 pod nadzorem inż. Jerzego Marynowskiego, 
doświadczonego specjalisty od klinkieru, stała się najnowocześniejszym 
i najbardziej wydajnym zakładem produkcji tego budulca na Lubelszczyźnie.  

39 Odpis uchwały Rady Powiatowej podjętej na posiedzeniu 29 lipca 1935 r. udostępniony 
autorce, archiwum rodziny Bellertów.

Dekorowanie Krzyżem Zasługi Piotra Bellerta 
przez starostę Wielanowskiego. Źródło: Archi-

wum rodzinne Ewy Bellert-Michalik
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Na początku lat trzydziestych XX w. w drogownictwie państwowym na-
stąpił wyraźny powrót do budowy dróg klinkierowych. Miał na to wpływ 
zarówno intensywny rozwój komunikacji, jak i wysokie koszty budowy 
dróg cementowych oraz asfaltowych, a także koszty ich późniejszego utrzy-
mania. Wykształceni technolodzy byli cenionymi pracownikami zakładów 
państwowych. Zarządzeniem Ministerstwa Robót Publicznych w 1930 r. 
został ponownie ustanowiony Zarząd Klinkierni Państwowych z siedzibą 
w Izbicy40. Objął on kierownictwo nad klinkierniami w Izbicy, Białopolu 
i Budach41. Zarząd ten podlegał bezpośrednio Wydziałowi Komunikacji 
Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Do roku 1935 kierownikiem zarządu w Izbicy był wspomniany inż.
Jerzy Marynowski, budowniczy wielu polskich klinkierni i wielki zwo-
lennik technologii klinkierowej42. Po jego awansie na naczelnika Wydziału 
Komunikacyjno-Budowlanego w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Toruniu funkcję kierownika zarządu powierzono inż. Bellertowi.

Izbicka fabryka klinkieru była wówczas jednym z najnowocześniejszych 
zakładów produkcyjnych w Europie ze względu na opracowany proces 
technologiczny przy użyciu najnowszych maszyn. Technologia wyrobu 
klinkieru odbywała się tzw. metodą na sucho przy użyciu pras hydrau-
licznych do formowania i prasowania surówki.

Piotr Bellert, jako ceniony drogowiec i specjalista, został w 1938 r. 
członkiem polskiej delegacji na VIII Międzynarodowy Kongres Drogowy 
w Hadze43. Podczas dwutygodniowego pobytu w Holandii zaznajomił 
się z najnowszymi rozwiązaniami i trendami technologicznymi z zakresu 
holenderskiego drogownictwa.

Rok 1938 przyniósł ogromną stratę w rodzinie Bellertów. W wieku 
41 lat, 12 sierpnia, zmarła żona Piotra, Józefa, która chorowała na raka. 
Została pochowana na cmentarzu komunalnym w Zamościu, obok zmarłej 
trzy tygodnie wcześniej siostry – Jadwigi Klaudelowej (z domu Myślickiej).

Lata pracy kierowniczej Piotra Bellerta w Izbicy przerwał wybuch II woj-
ny światowej. Jednakże już 17 października 1939 r., na skutek zarządzenia 
niemieckiego krajowego urzędu budowlanego, uruchomiono klinkiernię 
w Izbicy, której zarządcą został Austriak – Johan Kirschner. Pozytywnie 
nastawiony do Polaków, docenił wysoki poziom wiedzy i doświadczenie 
inż. Bellerta, a także jego pracowników, dzięki czemu zatrudnieni w niej 

40 APZ, Zesp. nr 183, Państwowe Klinkiernie Okręgu Zamojskiego (1924–1949), Wstęp do 
inwentarza. Dzieje twórcy.

41 Ibidem.
42 https://historia.agh.edu.pl/wiki/Jerzy_Marynowski.
43 https://www.piarc.org/en/activities/World-Road-Congresses-World-Road-Association/

Congress-Proceedings/the-hague-1938/proceedings.htm (wg spisu oficjalnych delegacji rządo-
wych).
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robotnicy uniknęli aresztowań i wywozu na roboty przymusowe do 
Rzeszy. W życiu i pracy Piotra Bellerta rozpoczął się kolejny etap, który 
być może doczeka się kolejnego opracowania. Warto bowiem upamiętnić 
postać, której praca i zaangażowanie w życie społeczne były znaczące dla 
rozwoju regionu w dwudziestoleciu międzywojennym, w czasie II wojny 
światowej i po niej.

WARSZAWA

Po wojnie, w roku 1944, Piotr Bellert wrócił na dawne stanowisko kie-
rownicze. Siedziba Zarządu Klinkierni Lubelskich została wówczas prze-
niesiona do Zamościa. Prawdopodobnie w 1948 r. został powołany przez 
Ministerstwo Komunikacji w Warszawie na stanowisko starszego radcy. 
Nawet po przejściu na zasłużoną emeryturę, w wieku 75 lat, pracował 
jeszcze na pół etatu w Centralnym Zarządzie Dróg Publicznych44. Przed 
wojną za zasługi dla państwa polskiego otrzymał Złoty Krzyż Zasługi. 
W roku 1955 został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za zasługi 
w dziedzinie transportu drogowego45. Był cenionym pracownikiem i czło-
wiekiem zjednującym szacunek oraz przyjaźń wielu środowisk, w których 
pracował i działał. Dożył późnego wieku, zachowując jasność umysłu 
i doskonałą pamięć, jak relacjonuje we wspomnieniach rodzina Bellertów. 
Zmarł 23 marca 1979 r. w Warszawie w wieku 91 lat. Spoczął w grobowcu 
rodzinnym na Powązkach obok swojego brata Józefa i syna Stanisława.

*

Składam serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się 
do powstania tego opracowania: Panu Zdzisławowi Tadli, ostatniemu 
właścicielowi klinkierni Budy, który zaszczepił we mnie chęć zgłębienia 
historii fabryki – za udostępnienie zasobów archiwalnych i wiele godzin 
opowieści o historii zakładu; Pani Zuzannie Samulak z Kielc – za cudowny 
zbieg okoliczności, który doprowadził mnie do Samsonowa i Towarzystwa 
Ziemi Samsonowskiej; Pani Ewie Bellert-Michalik, wnuczce Piotra Bellerta, 
do której trafiłam dzięki Jej artykułowi w „Gazecie Wyborczej” o doktorze 
Józefie Bellercie46 (bracie Piotra) – za przekazane wspomnienia, fotografie, 

44 Informacja ze wspomnień Jerzego Bellerta, rękopis. 
45 http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WMP19550911181/O/M19551181.pdf.
46 E. B e l l e r t - M i c h a l i k, Dziadek pojechał do Auschwitz-Birkenau, by ratować pozostałych 

przy życiu więźniów, „Gazeta Wyborcza”, 1 X 2018, https://wyborcza.pl/AkcjeSpecjalne/ 
7,155762,23976283,dziadek-pojechal-do-auschwitz-birkenau-by-ratowac.html
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poświęcony czas i długie telefoniczne rozmowy o rodzinnej przeszłości; 
Panu Józefowi Jezierskiemu – za życzliwą pomoc i udostępnienie ar-
chiwalnych fotografii oraz zachowanej wizytówki Piotra Bellerta; Panu 
Witoldowi Korusowi z Kielc – za uzupełnienie informacji dotyczących 
dzieciństwa rodzeństwa Bellertów; wreszcie Panu Wiesławowi Kołodziejowi 
z Towarzystwa Ziemi Samsonowskiej, który przesłał posiadane materiały 
dotyczące rodziny Bellertów, w tym niezwykle cenną i wzruszającą ko-
respondencję ze śp. Jerzym Bellertem, synem Piotra. Niestety, nie mogę 
złożyć już takich podziękowań śp. Panu Jerzemu Bellertowi, ale w ten 
sposób wyrażam ogromny szacunek dla rzetelności unikalnych wspomnień, 
spisanych pięknym językiem, których śladem mogłam podążyć.
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ABSTRACT

Beata Gałan-Smól

FROM SAINT PETERSBURG TO BUDY.  
A CONTRIBUTION TO THE HISTORY OF AN ENGINEER PIOTR BELLERT

The following article depicts the figure of Piotr Bellert – an engineering technologist, who 
was closely connected with the poviat of Tomaszów between the years of 1922–1935. In 1922 he 
was appointed the manager of the clinker brick manufacturer in Budy, and then he moved on 
to become an engineer in Poviat Road Administration in Tomaszów Lubelski. In 1935 he got 
promoted to the post of the manager of the clink brick manufacturer in Izbica, then the most 
technologically advanced clink manufacturer. Based on the primary sources documenting both 
professional and social activity of P. Bellert, the profile of a significant figure that contributed 
to the development of the poviat of Tomaszów in the difficult interwar period could be built. 
The primary sources the author managed to reach come from a private collection of Mrs. Ewa 
Bellert-Michnik (a granddaughter), therefore, the whole commemorative biographical record 
from his early youth, through education, military service and professional work serving the 
country could be put together.

Key words: clink brick manufacturer, poviat engineer, Road Administration, Saint Peters-
burg State Institute of Technology, Józef Bellert, Stanisław Bellert, Jerzy Bellert, Samsonów, 
Kielce, Saint Petersburg, Kosmowicze, Zamość, Budy, Tomaszów Lubelski, Izbica, Warszawa
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Joanna Dziura
Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

DZIAŁALNOŚĆ OCHRONKI I SEJMIKOWEGO 
DOMU SIEROT W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

W LATACH 1916–1935

W artykule przedstawione jest zagadnienie działalności ochronki i Sejmikowego Domu 
Sierot w Tomaszowie Lubelskim, których funkcjonowanie przypada na lata 1916–1935. Ochronka 
została założona jeszcze w czasie wojny przez Radę Główną Opiekuńczą. W roku 1919 prze-
jęło ją starostwo powiatowe. Oficjalna nazwa „Sejmikowy Dom Sierot” zaczęła funkcjonować 
w powszechnym obiegu od 1923 r. Zakład był przeznaczony dla sierot wyznania rzymsko- 
katolickiego, obojga płci, w wieku 4–14 lat. Rzeczywista rozpiętość wiekowa sięgała jednak 
od 3 do 21 lat. Rocznie przebywało w sierocińcu, w różnych okresach jego istnienia, od 50 do 
70 dzieci. Zakład mierzył się z wieloma problemami, przede wszystkim natury finansowej, 
ponieważ jak w wielu podobnych placówkach opiekuńczych w II Rzeczypospolitej brakowało 
środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb sierot. Sierociniec mieścił się w parterowym, 
nieprzystosowanym do pełnionej funkcji budynku. Przez wiele lat był w stanie ruiny, by na 
początku lat dwudziestych przejść gruntowny remont, który w końcu pozwalał na w miarę 
normalne funkcjonowanie. Dom sierot sąsiadował z przytułkiem dla starców, który był w jeszcze 
gorszym stanie niż sierociniec. Przez bardzo długi czas zakład nie posiadał kanalizacji, co było 
jego największą bolączką. Warunki lokalowe miały duży wpływ na zdrowie dzieci. Chorowały 
one głównie na jaglicę, gruźlicę, a także często przeziębiały się na skutek usytuowania ustępów 
poza zakładem, aż do lat trzydziestych. Oficjalnie lekarzem opiekującym się wychowankami 
był Janusz Peter, choć nie mniej zaangażowany był dr Stefan Cybulski. Pieczę nad zakładem 
sprawował Emil Franke, który jako członek komisji społecznej, utworzonej przy Sejmiku, czu-
wał nad pozyskiwaniem funduszy na utrzymanie zakładu. Dzieci odżywiane były w sposób 
dostateczny, pozwalający w minimalnym stopniu zaspokoić podstawowe potrzeby. Zdarzało 
się jednak, zwłaszcza w trudnych latach dwudziestych, że dzieciom brakowało chociażby 
mleka. Ważną rolę, jeśli chodzi o zaopatrywanie dzieci w warzywa, odgrywał przyzakłado-
wy ogródek. Sierocińcem zajmowały się siostry służebniczki NMP. Siostry dbały o moralne, 
społeczne i religijne wychowanie dzieci. W zakładzie działały chór i koło teatralne. Dzieci 
miały dostęp do ruchu na świeżym powietrzu dzięki obecności boiska i bliskości lasu. Spośród 
wszystkich dzieci najwięcej sierot uczęszczało do szkoły powszechnej. Najzdolniejsi szli do 
szkoły zawodowej lub średniej. Większość wychowanków Sejmikowego Domu Sierot były to 
półsieroty, posiadające w większości matkę. Pochodziły one w dużej mierze z biedoty robotni-
czej i służby domowej. Istniała możliwość regularnego kontaktu z rodzicami bądź krewnymi. 
Zakład (z powodów głównie finansowych) został zamknięty w sierpniu 1935 r. Część dzieci 
trafiła do swoich rodzin, pozostałe trafiły do innych sierocińców. Żadne dziecko nie znalazło 
miejsca w rodzinie zastępczej, pomimo takich planów Komunalnego Związku Powiatowego.

Słowa kluczowe: ochronka, Sejmikowy Dom Sierot, sieroty, Tomaszów Lubelski
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Zagadnienie działalności ochronki i Sejmikowego Domu Sierot 
w Tomaszowie Lubelskim w dwudziestoleciu międzywojennym nie było 
do tej pory obszernie poruszane w literaturze. Sierociniec pojawiał się 
w opracowaniach głównie w kontekście omawiania szeroko pojętej opieki 
społecznej1. Warto jednak spojrzeć na to, jak w badanym okresie wyglądało 
funkcjonowanie wyżej wymienionych instytucji. Zwłaszcza że problem 
sieroctwa w II Rzeczypospolitej, a zwłaszcza w latach dwudziestych, był 
powszechny. Wynikało to z faktu, iż sytuacja zarówno powiatu toma-
szowskiego, jak i całej Rzeczypospolitej nie była łatwa. Zjawisko sieroctwa 
pojawiło się wówczas na niespotykaną dotąd skalę, o czym będzie jeszcze 
mowa w kolejnym rozdziale. Było ono spotęgowane szerzącymi się choro-
bami (głównie gruźlicą i jaglicą) oraz brakiem elementarnych środków do 
życia. Przeważający wpływ na ten stan miały toczące się wojny – w latach 
1914–1918, a także wojna z bolszewikami w 1920 r.

W analizie źródłowej posłużyłam się aktami pochodzącymi z Archiwum 
Państwowego w Lublinie, zwłaszcza dokumentacją Starostwa Powiatowego 
w Tomaszowie Lubelskim. Zajmowało się ono finansowaniem Sejmikowego 
Domu Sierot. Kolejnymi aktami były dokumenty Wydziału Pracy, Opieki 
i Zdrowia, a w nich obszerne sprawozdania z lustracji Sejmikowego Domu 
Sierot w latach 1934–1936. Informacje o sierocińcu, w postaci licznych spra-
wozdań delegatów wojewódzkich, znajdują się także w aktach Wydziału 
Ogólnego Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego. Ważnym uzupełnieniem 
informacji o ochronce i Sejmikowym Domu Sierot były artykuły „Ziemi 
Tomaszowskiej” z lat 1922–1927. Dotyczyły one głównie corocznej ana-
lizy środków finansowych, przeznaczonych na utrzymanie sierocińca. 
Bardzo cennymi materiałami ikonograficznymi są: zdjęcie wychowanków 
Sejmikowego Domu Sierot, pochodzące ze zbiorów Muzeum Regionalnego 
w Tomaszowie Lubelskim, oraz fotografia ochronki, znajdująca się w „Kronice” 
Jana Mazurka, również będąca częścią muzealnego księgozbioru. Bardzo 
skąpe są źródła o charakterze wspomnieniowym. W „Kronice” Mazurka 
znajdują się pojedyncze wzmianki o ochronce. O sierocińcu nie znajdzie-
my też informacji w relacjach największego tomaszowskiego regionalisty 
Janusza Petera, co poniekąd pokazuje, jak wyglądał społeczny odbiór tego 
typu instytucji. Cenne okazały się wspomnienia rodzinne autorki tekstu, 
które w pewnym stopniu przybliżyły sytuację tomaszowskich sierot, wy-
chowujących się poza zakładem.

W artykule skupiłam się na analizie funkcjonowania zakładu za-
mkniętego, który w dalszej części będzie nazywany ochronką i domem 
sierot. Należy zwrócić uwagę na rozróżnienie tych dwóch pojęć. W roku 
1916, kiedy w Tomaszowie powstała ochronka, umieszczane były w niej 

 1 A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 2010; Tomaszów 
Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011.
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dzieci w wieku 3–7 lat, osierocone przez jednego bądź obydwoje rodzi-
ców w czasie wojny. Dopiero z czasem zaczęto rozszerzać pomoc także 
na dzieci starsze. W roku 1923 powszechnie i potocznie używaną nazwę 
„ochronka” przemianowano oficjalnie na Sejmikowy Dom Sierot i tak był 
on nazywany do 1935 r. W poniższym artykule analizuję opiekę nad sie-
rotami, zarówno w ochronce w pierwszych latach po odzyskaniu niepod-
ległości, jak i w Sejmikowym Domu Sierot do momentu jego zamknięcia 
w sierpniu 1935 r.

SYTUACJA SIEROT W RZECZYPOSPOLITEJ I W POWIECIE  
TOMASZOWSKIM PODCZAS I WOJNY ŚWIATOWEJ  

I W PIERWSZYCH LATACH PO ODZYSKANIU NIEPODLEGŁOŚCI

I wojna światowa była dla Europy doświadczeniem, którego nigdy 
wcześniej nie zaznała w swoich dziejach. W latach 1914–1918 zostało 
powołanych do wojska około 65 mln ludzi, z tej liczby blisko 8,7 mln 
straciło życie2. Straty poniosła również ludność cywilna, która doświad-
czyła głodu, epidemii oraz śmierci na skutek działań wojennych i migracji.  
Oprócz zmian politycznych i gospodarczych wojna ta spowodowała także  
zmiany społeczne. Jednym z elementów tych zmian było pojawienie się na 
niespotykaną dotąd skalę zjawiska sieroctwa, opuszczenia i demoralizacji 
dzieci oraz młodzieży. Według danych Amerykańskiego Czerwonego 
Krzyża z 1919 r. w wyniku I wojny światowej w Europie jednego bądź 
obydwoje rodziców straciło prawie 11 mln dzieci3. Niemniej dramatycznie 
wyglądała sytuacja w odradzającej się Rzeczypospolitej. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego z 1921 r. w całym kraju było około 
115,2 tys. sierot całkowitych4. W samym powiecie tomaszowskim według 
spisu ludności z 1921 r. było 6620 sierot, co stanowiło prawie 7% ogółu 
mieszkańców powiatu. Z tej liczby aż 94% dzieci pochodziło ze wsi. 
Najwięcej było półsierot bez ojca (4686), co było ewidentnym skutkiem 
toczących się niedawno wojen. Sierot całkowitych było 5765. W powiecie 
pomoc sierotom niosło wiele instytucji społecznych, m.in. terenowy od-
dział Czerwonego Krzyża, Towarzystwo Miłosierdzia Chrześcijańskiego  
św. Wincentego à Paulo, powiatowa Rada Główna Opiekuńcza6, a także 

 2 Dane za: J. K a z i m i e r c z y k, „Opieka na sierotami wojennymi w II Rzeczpospolitej 
w latach 1918–1923”, praca magisterska napisana na Wydziale Historycznym Uniwersytetu 
Warszawskiego pod kierunkiem dr. hab. J. Kochanowskiego, Warszawa 2010, s. 23. 

 3 Ibidem, s. 24.
 4 Ibidem, s. 25.
 5 Pierwszy powszechny spis Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 r. Mieszkania. 

Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo Lubelskie, Warszawa 1927, t. 18, s. 98.
 6 L. P i ą t k o w s k i, W Polsce odrodzonej 1918–1939, [w:] Tomaszów Lubelski..., s. 374;  

A. M i s i u r a, op. cit., s. 180.
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samorządowych, na czele z Powiatowym Komitetem Pomocy Dzieciom7. 
W mniejszym stopniu na skutek toczących się działań wojennych ucier-
piała ludność żydowska. W powiecie tomaszowskim były ogółem 702 
sieroty żydowskie, z czego ponad połowa pochodziła ze wsi8. W samym 
mieście Tomaszowie pomoc ludności żydowskiej niósł Powiatowy Komitet 
Ratunkowy Niesienia Pomocy Żydom – Ofiarom Wojny9, a także żydowskie 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Tarbut, które oprócz działalności 
oświatowej prowadziło ochronkę dla sierot żydowskich10. W pobliżu sy-
nagogi działał również przytułek dla sierot, starców i kalek11.

Do tak wielkiej liczby sierot w kraju należy zaliczyć również dzieci 
polskie repatriowane z Rosji oraz dzieci ewakuowane z ogarniętych wojną 
Kresów Wschodnich. W powiecie tomaszowskim repatriantów było na tyle 
dużo, że starosta tomaszowski w kwietniu 1920 r. zwracał się z prośbą 
do władz wojewódzkich o wsparcie finansowe12. Jednak główny ciężar 
pomocy repatriantom ponosił tutejszy samorząd, który korzystając w dużej 
mierze z subwencji Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Publicznych, zakładał 
gminne komitety niesienia pomocy reemigrantom13. Dużym wsparciem 
dla samorządów była pomoc amerykańskich instytucji dobroczynnych, 
zwłaszcza Polsko-Amerykańskiego Komitetu Pomocy Dzieciom14. Środki 
finansowe, pochodzące od PAKPD, miały decydujący wpływ na możli-

 7 L. P i ą t k o w s k i, op. cit., s. 374.
 8 Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 98.
 9 L. P i ą t k o w s k i, op. cit., s. 374.
10 E. K o p e r, Społeczność Żydów tomaszowskich w świetle wspomnień mieszkańców Tomaszowa, 

„Rocznik Tomaszowski” 2016, t. 5, s. 253.
11 A. M i s i u r a, op. cit., s. 181; Tomaszów Lubelski – sztetl, www.teatrnn.pl/leksykon/

artykuly/tomaszow-lubelski-sztetl/.
12 L. P i ą t k o w s k i, op. cit., s. 374. 
13 Ibidem.
14 RGO i rząd polski ściśle współpracowały z wieloma amerykańskimi instytucjami do-

broczynnymi. Był to głównie Amerykański Wydział Ratunkowy, który od marca 1919 r. do 
połowy 1922 r. działał w Polsce. Poza nim pomocy udzielały Amerykański Czerwony Krzyż 
i Polsko-Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom. Zadaniem tych organizacji było dostarczanie 
głównie żywności, ubrań, butów, leków i środków finansowych na pokrycie najpilniejszych 
wydatków, związanych z działalnością szpitali, sierocińców, kuchni, a także różnych akcji 
pomocowych. Rady opiekuńcze powiatowe i samorządy miały za zadanie zorganizowanie 
transportu, zakładanie kuchni na miejscu oraz rozdzielanie dostarczonej przez Ameryka-
nów pomocy. Polsko-Amerykański Komitet Pomocy Dzieciom angażował się także w akcje 
dożywiania dzieci na koloniach letnich. Akcja ta była organizowana na terenie całego kraju, 
w tym w powiecie tomaszowskim. Była przeznaczona dla dzieci najuboższych i objętych 
opieką zakładową. PAKPD prowadziła ją we współpracy z komisjami ds. kolonii letnich, 
które znajdowały się przy każdym Urzędzie Wojewódzkim. Kolonie cieszyły się dużym za-
interesowaniem, także ze względu na to, że PAKPD zwalniała z opłat za wyżywienie około 
20% instytucji, które wysyłały dzieci na kolonie. Zob. J. K a z i m i e r c z y k, op. cit., s. 55, 66;  
M. B a l c e r e k, Rozwój opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918–1939, Warszawa 1978, s. 80; 
„Ziemia Tomaszowska”, R. 2, 1923, nr 4, s. 16.
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wość powstania w 1922 r. w Tomaszowie szpitalika dla dzieci repatrio-
wanych ze wschodu. Z kolei powiatowa Komisja Sanitarna zwracała się 
z prośbą o dofinansowanie szpitala epidemicznego oraz łaźni i kamery 
dezynfekcyjnej dla repatriantów, którzy „licznie” napływali do powiatu 
tomaszowskiego15. Duże znaczenie miała także akcja dożywiania dzieci 
repatriantów. W roku 1922 zostało nią objętych około 600 dzieci. Punkty 
dożywiania były prowadzone m.in. w Tomaszowie, Tarnawatce, Telatynie, 
Jarczowie i Poturzynie16.

Wsparciem dla samorządów, zwłaszcza w pierwszych latach po 
odzyskaniu niepodległości, były powiatowe rady opiekuńcze, będące 
terenowymi oddziałami Rady Głównej Opiekuńczej17. Wynikało to z fak-
tu, iż struktury państwowe oraz samorządowe dopiero się kształtowały 
i państwo nie było w stanie zorganizować pełnej pomocy dla instytucji 
opieki społecznej. W Tomaszowie powiatowa rada opiekuńcza powstała 
w kwietniu 1919 r.18 Jej prezesem został ziemianin Aleksander Szeptycki, 
wiceprezesem zaś notariusz Antoni Hornowski19. Oprócz opieki nad 
ochronką dla sierot i przytułku dla starców powiatowa rada opiekuńcza 
prowadziła jadłodajnie dla dzieci. W roku 1920 korzystało z nich w całym 
powiecie niemal 1000 dzieci dziennie20.

15 „Ziemia Tomaszowska”, R. 1, 1922, nr 2, s. 28.
16 „Ziemia Tomaszowska”, R. 1, 1922, nr 4, s. 3.
17 Rada Główna Opiekuńcza miała charakter centralnej organizacji pomocy społecznej, 

która swym działaniem obejmowała teren całego Królestwa, Małopolski i Kresów Wschodnich. 
U progu niepodległości w listopadzie 1918 r. RGO opiekowała się 125,7 tys. dziećmi w 1430 
placówkach. Jej poprzedniczką był założony w 1915 r. Centralny Komitet Obywatelski. Zor-
ganizował on 250 ochron dla blisko 20 tys. dzieci, 3,7 tys. dzieciom zapewnił opiekę w 108 
schroniskach, a także udzielił pomocy finansowej i w formie dożywiania blisko pół miliona 
dzieciom i dorosłym. W 1920 r., po zlikwidowaniu RGO, powstał Komitet Opieki nad Dziećmi 
i Młodzieżą. Równolegle z malejącą rolą RGO rosła pomoc państwa. W listopadzie 1918 r. 
powstało Ministerstwo Zdrowia Publicznego i Opieki Społecznej, a od 1920 r. działało Mini-
sterstwo Pracy i Opieki Społecznej. Równolegle z RGO na terenie okupacji austro-węgierskiej 
działał Główny Komitet Ratunkowy w Lublinie oraz wiele innych organizacji pomocowych. 
Z większych należy wymienić utworzony w Galicji Krakowski Biskupi Komitet Pomocy dla 
Dotkniętych Klęską Wojny (zwany też Książęco-Biskupim Komitetem w Krakowie). W Poznaniu 
powstał Komitet Niesienia Pomocy Królestwu Polskiemu (Komitet Poznański). Z zagranicznych 
organizacji ważną rolę pełnił, powstały w szwajcarskim Vevey, Komitet Generalny Pomocy 
dla Dotkniętych Klęską Wojny (Komitet Veveyski), w którym aktywną rolę odgrywał przyszły 
premier Ignacy Jan Paderewski. Zob. J. K a z i m i e r c z y k, op. cit., s. 44; M. i M. P r z e n i o s ł o, 
Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918–1921, Kielce 2018, s. 231.

18 Wraz z radą opiekuńczą w Tomaszowie Lubelskim w tym samym czasie powstały rady 
powiatowe w Chełmie, Dąbrowie Górniczej, Hrubieszowie, Jędrzejowie, Kielcach, Lublinie, 
Piotrkowie Trybunalskim i Zamościu. Zob. M. i M. P r z e n i o s ł o, op. cit., s.131.

19 Ibidem, s. 160.
20 Ibidem, s. 203.
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OKOLICZNOŚCI I MIEJSCE POWSTANIA  
SEJMIKOWEGO DOMU SIEROT

Ochronka i Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim były jed-
nymi z wielu istniejących sierocińców na terenie województwa lubelskiego. 
W latach dwudziestych liczba zakładów zamkniętych w województwie 
wahała się w okolicach 40. W roku 1921 było ich 47 z 2878 dziećmi21. Ze 
spisu z 1921 r. mamy informację o 127 tys. sierot w całym wojewódz-
twie22. Dysproporcja między liczbą sierot umieszczanych w zakładach 
a tą rzeczywistą była więc ogromna. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy 
była opieka nad sierotami sprawowana przez dalszą rodzinę23. Pomoc 
szła też od instytucji społecznych, które wspierały sieroty doświadczone 
stratą jednego z rodziców24. W roku 1928 liczba zakładów spadła do 41 
z 2636 dziećmi25. W 1936 r. w zakładach zamkniętych było 1890 dzieci26. 
Zmniejszenie się liczby sierot wynikało z faktu, iż w latach trzydziestych 
nastąpiła zmiana trendów w opiece nad sierotami. Stopniowo odchodziło 
się od opieki w zakładach zamkniętych na rzecz opieki otwartej, głównie 
w rodzinach zastępczych. Malała także liczba sierot całkowitych, których 
los był bezpośrednio związany z latami wojny27.

Mianem zakładu opieki zamkniętej określano taki, w którym dzieci 
miały zapewnioną całodobową opiekę wychowawców, wyżywienie, ubra-
nie, leczenie i edukację w podstawowym zakresie. W województwie były 
33 zakłady prowadzone przez samorządy, z czego większość stanowiły 
zakłady opieki zamkniętej28. Jednymi z nich były ochronka i Sejmikowy 
Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim.

Geneza niesienia pomocy sierotom w powiecie tomaszowskim pod-
czas I wojny światowej sięga okupacji austriackiej w 1915 r. Wówczas 
w październiku tego roku powstał Powiatowy Komitet Ratunkowy, który 
za nadrzędny cel postawił „ratowanie dzieci”29. Konkretnym przejawem 
tych deklaracji było powstanie wspomnianej już ochronki. Inicjatorem 
jej powołania był w 1916 r. Kazimierz Ligowski, późniejszy burmistrz 
Tomaszowa Lubelskiego. Rada Główna Opiekuńcza podjęła się obowiąz-

21 J. K a z i m i e r c z y k, op. cit., s. 24–25.
22 Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej…, s. 98.
23 Informacja zaczerpnięta ze wspomnień rodzinnych autorki tekstu.
24 J. K a z i m i e r c z y k, op. cit., s. 44.
25 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (dalej: 

UWL), Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia, sygn. 97, k. 66.
26 Ibidem, k. 1.
27 J. K a z i m i e r c z y k, op. cit., s. 29–42.
28 Ibidem.
29 J. M a z u r e k, „Powiat tomaszowski w latach międzywojennych 1918–1939”, rkps, 

zbiory Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, s. 2. 
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ku finansowania tego projektu30. W ochronce umieszczane były dzieci 
w wieku 3–7 lat, opuszczone przez rodziców w czasie wojny. W roku 1919 
opiekę nad ochronką przejął od RGO samorząd powiatu tomaszowskiego. 
Zakład był oficjalnie własnością Powiatowego Związku Komunalnego oraz 
Fundacji Marii i Maurycego Ordynata Zamojskich, prowadzony zaś był 
przez Wydział Powiatowy31.

Dom sierot mieścił się wraz z przytułkiem dla starców przy ulicy 
Brygada32. Obydwa zakłady znajdowały się w drewnianych budynkach 
dawnego szpitala kozackiego, zakupionych przez Sejmik od Ordynacji 
Zamojskiej33. Były usytuowane na obrzeżach zachodniej części miasta, 
w okolicy spokojnej i otoczonej lasami34.

LICZBA SIEROT

Z danych źródłowych wynika, że w domu sierot wychowywało się 
rocznie średnio od 50 do 70 dzieci. Jest to liczba bardzo mała, biorąc 
pod uwagę fakt, iż w powiecie tomaszowskim było ponad 6,5 tys. sierot. 
Nie mamy niestety szczegółowych danych, ile sierot przebywało w nim 
w pierwszych latach po odzyskaniu niepodległości. Byłaby to niewątpliwie 
bardzo ważna informacja. Można jedynie przypuszczać, że liczba ta nie była 
znacząco większa od stanu liczebnego w latach późniejszych. Poważnymi 
ograniczeniami były bowiem koszty utrzymania.

Czasami faktyczna liczba sierot przebywających w zakładzie była inna 
od tej deklarowanej w oficjalnych raportach. Tak było np. w roku 1929. 
Wówczas, jak podano w sprawozdaniu: „W zakładzie przebywało do 
dnia 1 kwietnia 71 dzieci. Z tej liczby wysłano do zakładu w Witkowicach 
i Stradomiu 31 dzieci, chorych na jaglicę, i 9 dzieci, które przekroczyły 16 
rok życia, a ustalone zostało, że posiadają dalszych lub bliższych krewnych, 
wysłano z zakładu pod opiekę tych krewnych. Skutkiem tego pozostało 
w zakładzie 31 dzieci – 16 dziewcząt i 15 chłopców w wieku szkolnym”35.

30 APL, UWL, Wydział Ogólny, sygn. 873, Sprawozdanie z przeprowadzonej w miesiącu 
styczniu inspekcji Starostwa w Tomaszowie Lubelskim przeprowadzonej przez Inspektora 
Starostwa A. Wiszniewskiego, k. 63. 

31 APL, UWL, Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, Sprawozdanie 
zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą Sejmikowy Dom Sierot za okres 
od 1 kwietnia 1934 r. do 31 marca 1935 r., k. 1.

32 APL, UWL, Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, karta rejestra-
cyjna nr 30, k. 1.

33 J. M a z u r e k, „Dzieje miasta Tomaszowa Lubelskiego od 1827 do 1938 roku”, rkps, 
zbiory Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, s. 9.

34 APL, UWL, Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, karta rejestra-
cyjna nr 30, k. 3.

35 APL, UWL, Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, Sprawozda-
nie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Tomaszowskiego w dziale opieki 
społecznej, k. 3.
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Sejmikowy Dom Sierot był oficjalnie przeznaczony dla sierot z powiatu 
tomaszowskiego, jednak z 1923 r. posiadamy informację, że w zakładzie 
przebywało 18 sierot spoza powiatu, co stanowiło 30% ogółu wszystkich 
sierot36. 

Szczegółowy stan liczebny sierot przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Liczba wychowanków Sejmikowego Domu Sierot

Wychowankowie 
domu sierot

Rok

1923 1926 1929 1931/1932 1932/1933 1934/1935 1935/1936

Liczba dzieci 60 75 71 69 51 51 51

Chłopcy 35 b.d. b.d. b.d. 28 33 33

Dziewczęta 25 b.d. b.d. b.d. 23 18 18

Źródło: „Ziemia Tomaszowska” 1924, R. 3, nr 1, s. 5; APL, UWL, Wydział Ogólny, sygn. 
873, Protokół lustracyjny powiatu tomaszowskiego z dn. 27 kwietnia 1926 r.; APL, UWL, Wydz. 
Pracy, Opieki i Zdrowia, sygn. 22, karta rejestracyjna nr 43, Rejestr zakładów opiekuńczych 
nad dziećmi i dorosłymi za rok 1931/32; ibidem, karta rejestracyjna nr 40, Rejestr zakładów 
opiekuńczych nad dziećmi i dorosłymi za rok 1932/33; ibidem, Wydział Pracy, Opieki i Zdro-
wia, sygn. 97, Opieka zakładowa nad dziećmi i młodzieżą w roku 1934/35, k. 1; ibidem, Wydz. 
Pracy, Opieki i Zdrowia, sygn. 22, karta rejestracyjna nr 39, Rejestr zakładów opiekuńczych 
nad dziećmi i dorosłymi za rok 1935/1936; ibidem, Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie 
Lubelskim, sygn. 90, Sprawozdanie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku 
Tomaszowskiego w dziale opieki społecznej, k. 3.

W tomaszowskim zakładzie wychowywały się sieroty wyznania rzym-
skokatolickiego, obojga płci i zdrowe. Według oficjalnych dokumentów 
mogły przebywać w nim sieroty w wieku 4–14 lat37. Jednak w rzeczywi-
stości przebywały tam dzieci od 3. roku życia oraz dorosła młodzież do 21 
lat38. Poniższa tabela przedstawia liczbę dzieci w poszczególnych grupach 
wiekowych wg stanu za rok 1934/1935.

Tabela 2. Liczba wychowanków Sejmikowego Domu Sierot z podziałem według płci 
i wieku (dane za rok 1934/1935)

Wychowankowie  
domu sierot

Wiek

1–3 lata 3–7 lat 7–14 lat 14–18 lat 18–21 lat

Chłopcy 0 6 18 6 3

Dziewczęta 0 2 14 2 0

Źródło: APL, UWL, Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia, sygn. 97, k. 1.

36 „Ziemia Tomaszowska”, R. 3, 1924, nr 1, s. 5.
37 Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą 

Sejmikowy Dom Sierot za okres od 1 kwietnia 1934 r. do 31 marca 1935 r., k. 1. 
38 APL, UWL, Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim, karta rejestracyjna nr 30, 

k. 2.
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PERSONEL

Personel Sejmikowego Domu Sierot składał się z dwóch osób personelu 
wychowawczego i pięciu osób służby. Personel żeński należał do zgro-
madzenia Sióstr Służebniczek NMP (siostry starowiejskie). Siostry z tego 
zgromadzenia były również pracownicami szpitala miejskiego oraz pro-
wadziły sąsiadujący z sierocińcem dom starców39. Personel męski zakładu 
stanowili dr Janusz Peter oraz ogrodnik. Wieloletnią kierowniczką zakładu 
była s. Stanisława Wójtowicz40. W latach trzydziestych, z nieokreślonych 
bliżej powodów (być może chodziło o brak kwalifikacji i podejścia do 

39 APL, UWL, Sprawa Sejmikowego Domu Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, 
Sprawozdanie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Tomaszowskiego w dziale 
opieki społecznej [1929 r.], k. 4. 

40 W opracowaniach (patrz A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, 
s. 180) pojawia się imię Stefania, jednak w źródłach zapisane jest w paru miejscach imię Sta-
nisława. I to imię należy uznać za właściwe.

Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim. Źródło: Zbiory Muzeum  
Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
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dzieci) kierowniczki zakładu zmieniane były nader często. Były to siostry: 
Henryka Wiśniewska (1931), Seweryna Zającówna (1932) oraz Bernarda 
Wiluszówna (1935)41.

W lustracji przeprowadzonej na przełomie 1924 i 1925 r. figuruje jako 
pracownik zakładu kasjer Leszczyński, z rocznym uposażeniem 795 zł42. 
W późniejszym okresie stanowisko kasjera zakładowego zostało zlikwi-
dowane na skutek przejęcia finansów sierocińca przez biuro ds. finansów 
Wydziału Powiatowego.

W spisie pracowników ochronki i Sejmikowego Domu Sierot nie wid-
nieją tomaszowski aptekarz i działacz społeczny Emil Franke ani miejsco-
wy lekarz dr Stefan Cybulski. Byli to społecznicy, którzy nie pobierając 
wynagrodzenia, angażowali się w pomoc sierotom. Emil Franke od 1921 r. 
był członkiem społecznej komisji powołanej przez Sejmik, która miała za 
zadanie rozdzielać przyznane przez samorząd środki finansowe na rzecz 
sierocińca. Komisja ta w swoim założeniu miała być kilkuosobowa, jednak 
tak naprawdę przez wiele lat Franke był jedynym opiekunem ochronki 
i domu sierot43. Dr Stefan Cybulski często udzielał sierotom pomocy  
medycznej44.

Zarobki pracowników domu sierot zostały uwzględnione w spisach 
znajdujących się w urzędowych dokumentach i nie odbiegały zbytnio od 

41 APL, UWL, Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia, sygn. 22, Wykaz zakładów opiekuńczych 
nad dziećmi i starcami na rok 1931/32, karta rejestracyjna nr 43.

42 APL, UWL, Wydział Ogólny, sygn. 876, Sprawozdanie z lustracji biura i działalności 
gospodarczej Tomaszowskiego Związku Komunalnego przeprowadzonej w grudniu i styczniu 
1924/25 przez Inspektora Wojewódzkiego A. Wiszniewskiego, k. 31.

43 APL, UWL, APL, UWL, Wydział Ogólny, sygn. 873, Sprawozdanie z lustracji biura 
i działalności gospodarczej Tomaszowskiego Związku Komunalnego, przeprowadzonej w grud-
niu i styczniu 1924/25 przez Inspektora Wojewódzkiego A. Wiszniewskiego, k. 30; E. Franke 
bardzo angażował się w działania na rzecz społeczności Tomaszowa. Oprócz członkostwa 
w powiatowej komisji społecznej Franke był także od 1928 r. członkiem Miejskiej Komisji 
Opieki Społecznej, która powołana została przez Magistrat. Liczyła ona sześciu członków, po 
trzech z Rady Miejskiej i trzech działaczy społecznych. Członkowie tej komisji byli narodowości 
polskiej i żydowskiej. Zajmowała się ona szeroko pojętą pomocą najuboższej ludności miasta, 
w tym sierotom przyjmowanym przez przytułek, prowadzony przez Towarzystwo Miłosierdzia 
Chrześcijańskiego św. Wincentego à Paulo. Zob. A. M i s i u r a, op. cit., s. 178–180.

44 L. P i ą t k o w s k i, op. cit., s. 373.
45 Patrz Aneks 2. Średnio nauczycielki w przedwojennej Rzeczypospolitej zarabiały 13 zł 

tygodniowo. Kierowniczka sierocińca pobierała 16 zł tygodniowo, a wychowawczyni 12 zł, 
podobne uposażenie pobierał dr Janusz Peter. Ze względu na posiadane kwalifikacje zawodowe 
zarówno gospodyni, jak i krawczyni pobierały podobne uposażenie co personel nauczycielski 
i niewiele mniejszy od rocznego uposażenia dr. Petera. Zarobki służby także były podobne 
do średniej krajowej. Wynosiły 7,5 zł tygodniowo, podczas gdy średnio kobiety na podob-
nych stanowiskach w Polsce zarabiały 7,6 zł. Stosunkowo najwięcej zarabiał ogrodnik – 25 zł 
tygodniowo, podczas gdy średnio mężczyźni robotnicy zarabiali 23,9 zł. Dane za: Przeciętne 
zarobki tygodniowe robotników objętych ubezpieczeniem emerytalnym w Z.U.S. wg płci i gałęzi pracy 
w 1935 r. Zob. Mały rocznik statyczny 1939 r., s. 270.
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średniej arytmetycznej płac osób na podobnych stanowiskach w całym 
kraju45.

EDUKACJA I KWESTIA WYCHOWANIA SIEROT

Spośród wszystkich dzieci zamieszkujących Sejmikowy Dom Sierot 
najwięcej uczęszczało do szkoły powszechnej. Te, które były szczególnie 
uzdolnione, kierowano do szkoły zawodowej lub ogólnokształcącej45. Nie 
posiadamy wzmianki o tym, żeby któryś z wychowanków ukończył studia 
wyższe. W latach trzydziestych podział wychowanków według uczęsz-
czania do poszczególnych rodzajów szkół wyglądał następująco (tab. 3).

Tabela 3. Podział wychowanków Sejmikowego Domu Sierot według uczęszczania do 
poszczególnych rodzajów szkół

Rodzaje szkół

Wiek

4–7 lat 7–14 lat 14–18 lat 18–21 lat

chłopcy dziewcz. chłopcy dziewcz. chłopcy dziewcz. chłopcy dziewcz.

Przedszkole 6 2       

Szkoła powszechna   19 14     

Szkoła średnia     2 0 2 0

Szkoła zawodowa     2 2   

Warsztat rzemieślniczy       1 0

Razem 8 33 6 3

Źródło: APL, UWL, Sprawa Sejmikowego Domu Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, 
Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą Sejmikowy Dom 
Sierot za okres od dnia 1 kwietnia 1934 r. do 31 marca 1935 r., k. 10.

Dzieci, oprócz wiedzy gromadzonej w szkole, nabywały także inne 
ważne umiejętności, które potrzebne były, aby móc funkcjonować w spo-
łeczeństwie. Uczyły się pracy, odpowiedzialności, uczciwości, zwyczajów 
świątecznych, praktyk religijnych. W ten sposób dom sierot zastępował dom 
rodzinny, a wychowawczynie próbowały stworzyć atmosferę sprzyjającą 
przekazywaniu tych wartości i umiejętności. Ponieważ był to sierociniec 
prowadzony przez siostry zakonne, bardzo ważnym elementem życia 
wychowanków były praktyki religijne. W sierocińcu była kaplica, w której 
dzieci codziennie się modliły. Wychowawczynie prowadziły też pogadanki 
na tematy związane z wiarą i moralnością. Wychowankowie brali również 
udział w praktykach religijnych w kościele (rekolekcje, spowiedź, msza św.).

45 APL, UWL, Sprawa Sejmikowego Domu Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, 
Sprawozdanie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Tomaszowskiego w dziale 
opieki społecznej, k. 4.
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Kadra wychowawcza dbała o rozwój fizyczny sierot. Zgodnie z zasadą 
„w zdrowym ciele zdrowy duch” duże znaczenie miała gimnastyka i ruch 
na świeżym powietrzu. Ulubionymi dyscyplinami sportowymi dzieci były 
siatkówka i piłka nożna. Codziennie w zakładzie odbywały się zajęcia 
gimnastyczne. W miesiącach letnich dzieci uczestniczyły w wycieczkach 
krajoznawczo-przyrodniczych. W roku sprawozdawczym 1934/1935 było 
ich cztery. Niestety z powodu braku dostatecznych środków finansowych 
wychowankowie domu sierot nie jeździli na kolonie letnie.

Mimo że w zakładzie nie było żadnych organizacji młodzieżowych 
(np. harcerstwo), dbano o to, żeby dzieci miały przestrzeń do rozwijania 
umiejętności społecznych oraz swoich talentów. Największą dumą zakładu 
był chór składający się z 25 członków. Jedynym instrumentem, przy którym 
dzieci uczyły się śpiewu, była fisharmonia. W sierocińcu działało też koło 
teatralne, które wystawiało w ciągu roku aż sześć przedstawień dla toma-
szowskiej publiczności. Przejawem dbałości o wychowanie patriotyczne było 
umieszczenie na ścianach domu sierot wizerunków zasłużonych osób, a także 
obrazków przedstawiających najważniejsze wydarzenia z historii Polski.

Rozrywki przeznaczone dla dzieci były mocno ograniczone. Zakład nie 
posiadał biblioteki i czytelni, dlatego wychowankowie korzystali z biblio-
teki szkolnej. Poza tym nie organizowano wyjść lub wyjazdów do kina, 
teatru i na koncerty. Jedynym „oknem na świat” było słuchanie radia, 
które znajdowało się w domu sierot. W wolnych chwilach dziewczynki 
zajmowały się robótkami ręcznymi46.

Ważnym aspektem funkcjonowania zakładu był fakt, iż przez długi 
czas nie posiadał on regulaminu, na co zwracały uwagę lustracje sierociń-
ca47. Został on zatwierdzony dopiero 30 listopada 1930 r.48 Niestety tego 
dokumentu nie znajdziemy w zbiorach archiwalnych. Jednak za sprawą 
sprawozdań z funkcjonowania zakładu w latach 1934/1935 oraz 1935/1936 
możemy poznać zarys jego organizacji. Według tych dokumentów dzie-
ci nie były podzielone na grupy wiekowe, bawiły się i spędzały czas 
razem – młodsze dzieci ze starszymi, przy czym starsi mieli obowiązek 
opiekować się młodszymi. Dzieci pełniły w zakładzie dyżury, które wy-
znaczała wychowawczyni. Codziennie wieczorem odbywał się apel. Starsi 
wychowankowie mogli w razie potrzeby wychodzić z zakładu na kilka 
godzin. Natomiast wszystkie dzieci, które miały jednego bądź obydwoje 
rodziców (!), mogły opuszczać zakład w ważniejsze święta49. Dzieci miały 

46 Ibidem, k. 12–13.
47 Ibidem, Sprawozdanie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Toma-

szowskiego w dziale opieki społecznej [1929 r.], k. 4.
48 Ibidem, Sejmikowy Dom Sierot, karta rejestracyjna nr 30, k. 1.
49 W tomaszowskim zakładzie najwięcej było dzieci posiadających jednego rodzica, jednak 

dwóch chłopców posiadało oboje rodziców. Problem ten będzie szerzej opisany w następnym 
rozdziale.
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przydzielone stałe miejsca przy stole, w jadalni i podczas zajęć, wszędzie 
chodziły parami. Konsekwencją złego zachowania było pozbawienie 
przyjemności. W zakładzie nie było samorządu ani żadnych organizacji 
młodzieżowych. Z oceny zachowania wychowanków wynika, że 19 dzieci 
zachowywało się bez zarzutu, 24 dostatecznie, a 8 było „uciążliwych”50. 
Problemy wychowawcze z dość dużą liczbą sierot miały złożony charakter. 
Siostry zakonne, będące wychowawczyniami, nie posiadały dostateczne-
go wykształcenia pedagogicznego i wynikającego z tego odpowiedniego 
podejścia do dzieci. Sieroty zaś, i tak doświadczone przez los brakiem 
ciepła rodzinnego i niekiedy przeżyciami wojennymi, były podatne na złe 
wpływy otoczenia. W czasie wolnym dzieci bawiły się na świeżym powie-
trzu oraz pracowały w przyzakładowym ogrodzie warzywnym. W zimie 
wychowankowie spędzali czas głównie w zakładzie, na organizowanych 
przez siostry zabawach i słuchając audycji radiowych51.

Przyjrzyjmy się jeszcze, jak wyglądał codzienny plan dnia. Dzieci wsta-
wały o godzinie 6. Do godziny 8 miały czas na poranną toaletę, ścielenie 
łóżek, gimnastykę i modlitwę ze śpiewem w zakładowej kaplicy. O 8 jadły 
śniadanie, po śniadaniu starsze dzieci szły do szkoły. O 13.30 jadły obiad, 
potem miały godzinę wolną. Między 15 a 17 przygotowywały się do zajęć 
szkolnych. Następnie był czas na podwieczorek, spełnianie dyżurów, gry 
i zabawy na świeżym powietrzu. O 19 była kolacja i wieczorna toaleta, 
o 20 wieczorna modlitwa i kładzenie się do łóżek52.

Nie posiadamy zbyt wielu wspomnień dotyczących atmosfery, jaka 
panowała w sierocińcu, i stosunków panujących między wychowankami 
a siostrami zakonnymi. W materiałach źródłowych znajdują się dwa róż-
niące się od siebie opisy. W artykule „Ziemi Tomaszowskiej” znajduje się, 
nieco subiektywna, pisana z perspektywy gazety samorządowej, ocena 
stosunków panujących w zakładzie: „Postępy dzieci świadczą o wielkiej, 
wytężonej pracy P. P. Wychowawczyń, którym udało się z materiału 
bardzo surowego, nieraz zupełnie niekulturalnego, stworzyć gromadkę 
dzieci schludnych, obyczajnych, inteligentnych. Jeszcze więcej niż sam 
popis [występ artystyczny dzieci w dn. 30 lipca 1922 r.], mówi o obecnym 
stanie ochronki […] świetny wygląd dzieci i miły nastrój towarzyski, nie-
mal rodzinny: nie widać twarzyczek zalęknionych, zahukanych, obłudnie 
pokornych, z grymasem utajonej złości i cierpienia – wszystkie dzieci, 

50 Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą Sej-
mikowy Dom Sierot za okres od dnia 1 kwietnia 1934 r. do 31 marca 1935 r., k. 12–13; Ibidem, 
Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą Sejmikowy Dom 
Sierot za okres od 1 kwietnia 1936 r. do 31 lipca 1936 r., k. 19.

51 Ibidem, Sprawozdanie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Toma-
szowskiego w dziale opieki społecznej [1929 r.], k. 4.

52 Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą 
Sejmikowy Dom Sierot za okres od 31 marca 1934 r. do 1 kwietnia 1935 r., k. 12. 
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młodsze i starsze, są uśmiechnięte, wesołe, śmiałe, garną się do starszych 
osób z zaufaniem. Świadczy to o tym, że wychowuje się je tam po rodzi-
cielsku, że dba się o ich rozwój moralny i fizyczny. Ochronka nie jest dla 
dzieci tych więzieniem, pełnem cierpień i smutku, lecz domem rodzinnym, 
w którym wszystkim jest dobrze. Widać też z wszelkich oznak, że dba się 
tam bardzo o to, by dzieci były zajęte i uczyły się pracować”53.

Inaczej stosunki panujące w sierocińcu przedstawia urzędowy doku-
ment. W jednym z pism zwracano uwagę na niewystarczający czas po-
święcany dzieciom i skupianie się personelu żeńskiego bardziej na życiu 
prywatnym54. Notatkę tę należy traktować jako jednostkową uwagę, która 
zapewne została uwzględniona przez personel wychowawczy. Nie pojawia 
się ona w innych podobnego typu dokumentach. Ogólna ocena atmosfery 
panującej w zakładzie wypada mimo wszystko pozytywnie. Dzieci miały 
zapewnioną opiekę, siostry starały się wypełniać czas wolny różnymi 
aktywnościami, dbały o ich edukację. Nie brakowało jednak problemów 
natury wychowawczej, a także tych generowanych przez sam personel.

SYTUACJA RODZINNA WYCHOWANKÓW I KONTAKT Z RODZINĄ

W Sejmikowym Domu Sierot przeważająca liczba wychowanków była 
półsierotami, posiadającymi matkę lub ojca. W ostatnich latach funkcjono-
wania zakładu na 51 dzieci aż 39 były to półsieroty, 10 sieroty całkowite,  
a 2 dzieci posiadało obydwoje rodziców55. Spośród półsierot najwięcej było 
tych posiadających tylko matkę (ojciec nieznany lub zmarły): 23 chłopców 
– 4 (4–7 lat), 16 (7–14 lat), 2 (14–18 lat) i 1 (18–21 lat) oraz 11 dziewczynek 
– 1 (4–7 lat) i 10 (7–14 lat). Półsierot mających tylko ojca było 5: 2 chłopców 
(4–7 lat) i 3 dziewczynki – 1 (4–7 lat), 1 (7–14 lat) i 1 (14–18 lat). Spośród 
sierot całkowitych należy rozróżnić te, które miały krewnych, i ci intere-
sowali się losem wychowanków oraz utrzymywali z nimi kontakt, a także 
sieroty, które nie posiadały nikogo. Tych pierwszych było 3 chłopców  
– 2 (14–18 lat) i 1 (18–21 lat). Sierot nieposiadających żadnej rodziny było 7: 
3 chłopców – 2 (7–14 lat) i 1 (14–18 lat) oraz 4 dziewczynki – 2 (7–14 lat) i 2 
(14–18 lat). Dwóch chłopców zamieszkujących sierociniec miało obydwoje 
rodziców – 1 (14–18 lat) i 1 (18–21 lat). Co do jednej dziewczynki (14–18 
lat) nie posiadamy żadnych informacji na temat jej sytuacji rodzinnej56.

53 „Ziemia Tomaszowska”, R. 1, 1922, nr 7, s. 14
54 APL, UWL, Sprawa Sejmikowego Domu Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, 

Sprawozdanie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Tomaszowskiego w dziale 
opieki społecznej [1929 r.], k. 4.

55 Ibidem, Sejmikowy Dom Sierot, karta rejestracyjna nr 30, k. 2.
56 Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą 

Sejmikowy Dom Sierot za okres od dnia 1 kwietnia 1934 r. do 31 marca 1935 r., k. 8.
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Wszystkie dzieci przebywające w zakładzie były wyznania rzymsko- 
katolickiego i z takich rodzin też pochodziły. Jednak z inspekcji zakładu 
z lat trzydziestych wynika, że na 51 wychowanków 19 było dziećmi nie-
ślubnymi, 32 to dzieci pochodzące z małżeństw. Dzieci nieślubne stanowiły 
więc spory odsetek (około 37%) wszystkich sierot. 34 sieroty pochodziły 
z rodzin robotniczych i służby domowej (66% ogółu wszystkich sierot), 
8 dzieci pochodziło z rodzin o niewiadomych zawodach (prawdopodobnie 
bezrobotni albo najemna służba sezonowa). Co ciekawe, aż 6 dzieci pocho-
dziło z rodzin, gdzie rodzice wykonywali prace o charakterze umysłowym. 
Tylko 3 pochodziło z rodzin chłopskich (2 spośród robotników najemnych 
i 1 dziecko gospodarza)57.

Podsumowując, w latach trzydziestych przeważająca liczba dzieci po-
chodziła z rodzin ubogich lub wręcz biednych, które nie posiadały środków 
na ich utrzymanie. Znaczna część sierot miała jednego rodzica. W latach 
dwudziestych przeważały sieroty, których rodzice zginęli podczas wojny 
lub zmuszeni byli do porzucenia dzieci z powodów ekonomicznych. Ten 
schemat powielał się w całej Polsce. Dotknął też ochronkę i Sejmikowy 
Dom Sierot, a konsekwencją podążania za ogólnokrajowym trendem była 
likwidacja zakładu, o czym będzie szerzej mowa w następnym rozdziale.

Jeśli chodzi o kontakt wychowanków z rodziną, to był on możliwy 
w różnych formach i z różną częstotliwością. Dłużej dzieci mogły widy-
wać się ze swoją rodziną w większe święta (Boże Narodzenie, Wielkanoc). 
Wtedy wychowankowie posiadający rodzica/rodziców bądź krewnych 
wyjeżdżali do domu rodzinnego. Dwa razy w miesiącu można było przyj-
mować w zakładzie odwiedziny. Poza tym dopuszczona była korespon-
dencja między wychowankami a rodziną. Była ona także informowana 
o chorobie dziecka. Jeśli wychowanek opuszczał zakład, to miał prawo 
utrzymywać kontakt z wychowawcami poprzez korespondencję, a także 
osobiste wizyty w zakładzie58.

FINANSOWANIE SEJMIKOWEGO DOMU SIEROT

Samorząd powiatu tomaszowskiego, przejmując w 1919 r. od Rady 
Głównej Opiekuńczej ochronkę, zobowiązywał się do jej całkowitego 
finansowania i utrzymywania. Sprawa sierot w pierwszych latach po od-
zyskaniu niepodległości była palącym problemem, dlatego nie można było 
zbagatelizować opieki nad nimi. Analizując coroczne projekty budżetowe 
Wydziału Powiatowego w pierwszej połowie lat dwudziestych, widać, że 
utrzymanie sierocińca i przytułku dla starców było jedną z ważniejszych 

57 Ibidem.
58 Ibidem, k. 13.
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pozycji w wydatkach na cele społeczne, stanowiła ona 4,6%59. Koszty 
utrzymania ochronki/domu sierot stale rosły. W okresie po hiperinflacji 
roczny wzrost wydatków przedstawiał się następująco: 18 tys. zł w 1924 r.60, 
43 tys. zł w 1927 r., 54 914 zł w latach 1929/193061.

Najtrudniejszym okresem w finansowaniu ochronki i domu sierot były 
lata do 1924 r., czyli do momentu wejścia w życie reformy walutowej 
Grabskiego. Rosnąca hiperinflacja stale weryfikowała plany budżetowe 
na najbliższy rok i trzeba było szukać dodatkowych źródeł na utrzymanie 
zakładu. Na przykład w 1922 r. preliminowano na ochronkę 5 mln marek, 
by w budżecie dodatkowym zwiększyć go o kolejne 3 mln mk. Hiperinflacja 
rosła tak szybko, że dodatkowe 1 226 972 mk pochodziło od osób prywat-
nych, instytucji dobroczynnych oraz z dofinansowania Wydziału Opieki 
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie62.

Z roku 1922 pochodzi bardzo szczegółowy wykaz wydatków ponie-
sionych na rzecz ochronki63. Budynek przeszedł wówczas gruntowny re-
mont. Dach został pokryty papą, wstawiono nowe okna, a piece kaflowe 
kompletnie wymieniono lub wyremontowano, pomieszczenia wewnątrz 
pomalowano. Sieroty otrzymały nowe ubrania letnie i zimowe, a także 
buty. Na podstawie powyższego spisu możemy prześledzić, na co najwięcej 
wydatkowano pieniędzy. Dwie najważniejsze pozycje zajęły wyżywienie 
oraz opał i światło. Po nich na liście znalazły się: administracja, utrzymanie 
czystości i inwentarz ruchomy. Spis zamykała opieka lekarska, pomoce 
naukowe i wydatki kancelaryjne. Dzienny koszt utrzymania jednego dziec-
ka wynosił wówczas 450 mk64. W latach trzydziestych, według wyliczeń 
Wydziału Pracy, Opieki i Zdrowia, średni koszt utrzymania dziecka w za-
kładzie zamkniętym finansowanym przez samorząd wynosił 1 zł 19 gr65.

Finansowanie ochronki i Sejmikowego Domu Sierot było od początku 
ich istnienia jednym z głównych problemów. Samorząd w latach dwudzie-
stych, czyli w okresie najtrudniejszym dla sierot, starał się przeznaczać 
dość duże kwoty na opiekę społeczną. Jednak z upływem lat priorytety się 
zmieniły. Coraz większe znaczenie w wydatkach samorządowych zaczęły 

59 „Ziemia Tomaszowska”, R. 3, 1924, nr 7, s. 11. Dla porównana w budżecie z 1924 r. 
procentowy udział w wydatkach budżetu przedstawiał się następująco: 48,7% komunikacja, 
11,8% utrzymanie własnych przedsiębiorstw, 8,3% administracja, 6,8% bezpieczeństwo pu-
bliczne, 6,1% służba zdrowia, 1,4% oświata, 1,3% kultura, 0,8% rolnictwo. Zob. ibidem.

60 „Ziemia Tomaszowska”, R. 3, 1924, nr 2, s. 5.
61 Ibidem; „Ziemia Tomaszowska”, R. 4, 1927, nr 18, s. 4; APL, UWL, Sejmikowy Dom 

Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, Sprawozdanie z lustracji gospodarki Wydziału 
Powiatowego Sejmiku Tomaszowskiego w dziale opieki społecznej [1929 r.], k. 2. 

62 „Ziemia Tomaszowska”, R. 1, 1923, nr 22, s. 3–4.
63 Patrz Aneks 1.
64 Ibidem.
65 APL, UWL, Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia, sygn. 97, Koszt utrzymania w zakładach 

opiekuńczych dla dzieci i dorosłych – stan z 1 stycznia 1936 r., k. 3.
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odgrywać oświata czy służba zdrowia. W połowie lat trzydziestych zakład 
przestał się po prostu opłacać i został rozwiązany.

WARUNKI LOKALOWE

Budynek, gdzie mieściła się ochronka i dom sierot, wraz z okolicą 
zostały wydzierżawione przez miasto od Ordynacji Zamojskiej. Nie był 
on w ogóle przystosowany do funkcji, jaką pełnił przez wszystkie lata 
istnienia zakładu. Od samego początku warunki lokalowe były bardzo 
złe: „Urządzenie wewnętrzne zakładu jest więcej niż prymitywne. Ogólne 
wrażenie zakładu pozostawia wiele do życzenia. Przede wszystkim wpływa 
na to sam wygląd budynku, który jest w stanie ruiny, a następnie brak 
odpowiednich urządzeń Zakładu”66.

Opinię tę pisali inspektorzy, którzy odwiedzili zakład w roku 1929, 
czyli w 10 lat od momentu przejęcia sierocińca przez sejmik tomaszowski. 
Można więc domyślać się, jak katastrofalna musiała być sytuacja w pierw-
szych latach po zakończeniu wojny. Ogrom potrzeb pokazuje chociażby 
wspomniany już raport z wydatków poniesionych na rzecz sierocińca 
w roku 1922.

Niewątpliwym plusem, jeśli chodzi o lokalizację zakładu, był fakt, iż 
leżał on na obrzeżach miasta, w pobliżu lasu. Dzieci mieszkały w okolicy 
cichej i spokojnej. Zakład posiadał przy tym własny ogród (o powierzchni 
14 817 m2) i boisko (o powierzchni 8603 m2)67. Niedaleko mieścił się przy-
tułek dla starców, który był w jeszcze gorszym stanie niż zakład dla sierot.

Budynek sierocińca przez cały okres swojego istnienia był obiektem 
drewnianym i parterowym. Poza tym można wyodrębnić dwa okresy 
w rozwoju infrastruktury sierocińca: pierwszy do końca lat dwudziestych 
i drugi od początku lat trzydziestych do momentu zamknięcia w 1935 r. 
W pierwszym okresie zakład nie był przede wszystkim skanalizowany. 
Raport z 1929 r. tak przedstawia tę sytuację: „Zakład nie posiada wodo-
ciągu w budynku, tak że woda dostarczana jest ze studni mieszczącej się 
na podwórku […] Miejsca ustępowe są w dość znacznym oddaleniu od 
głównego budynku, co uznać należy za wielką niewygodę, zwłaszcza 
w zimie, kiedy dzieci mogą być narażone na częste przeziębienia. […] 
Łazienki zakład nie posiada również. Umywalnia dla dzieci urządzona jest 
b. prymitywnie. Dzieci myją się w miednicach, których jest b. ograniczona 

66 APL, UWL, Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, Sprawozda-
nie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Tomaszowskiego w dziale opieki 
społecznej [1929 r.], k. 3–4.

67 Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą 
Sejmikowy Dom Sierot za okres od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1935 r., k. 2.
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ilość, nic też dziwnego, że prawie 50% dzieci jest w zakładzie zajagliczo-
nych i przebywa obecnie w zakładach jagliczych”68. 

W lustracjach pochodzących z lat trzydziestych jest już wzmianka 
o skanalizowaniu zakładu. W łazience znajdowało się pięć kranów, jeden 
prysznic, trzy wanny i sześć miednic. Wewnątrz budynku znajdowały się 
cztery toalety, dwie były na podwórzu69. W pierwszych dziesięciu latach 
istnienia sierocińca liczba pomieszczeń sypialnych była mniejsza, mimo 
to że dzieci było wówczas więcej. Dzieci spały w trzech ciasnych salach, 
przy czym najmniejsze dzieci spały po dwoje na jednym łóżku70. W spra-
wozdaniu za lata 1934/1935 mowa jest o pięciu salach sypialnianych. 
Podkreślono w nim, że każde dziecko śpi w oddzielnym łóżku. W tamtym 
okresie liczba dzieci spadła do 51, więc warunki zdecydowanie się popra-
wiły71. We wcześniejszych lustracjach inspektorzy zwracali uwagę na braki 
w kompletach pościeli, zwłaszcza poduszek. Ogólnie jednak podkreślano, 
że w sypialniach jest czysto i schludnie72.

68 Ibidem, Sprawozdanie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Toma-
szowskiego w dziale opieki społecznej [1929 r.], k. 3–4. 

69 Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą 
Sejmikowy Dom Sierot za okres od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1935 r., k. 6–7.

70 W 1926 r. było zarejestrowanych w zakładzie 75 dzieci. Dane za: APL, UWL, Wydział 
Ogólny, sygn. 873, Protokół lustracyjny powiatu tomaszowskiego z dn. 27 kwietnia 1926 r., 
k. 2.

71 APL, UWL, Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, Sprawozdanie 
zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą Sejmikowy Dom Sierot za okres 
od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1935 r., k. 6–7.

72 Ibidem, Sprawozdanie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Toma-
szowskiego w dziale opieki społecznej [1929 r.], k. 3–4. 

Budynek ochronki w Tomaszowie Lubelskim. Źródło: „Kronika” Jana Mazurka, zbiory 
Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
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Poza pomieszczeniami sypialnymi w domu sierot była jeszcze jedna 
izba jadalna, jedna izba, w której dzieci się uczyły, kaplica, jedno pomiesz-
czenie przeznaczone do mycia dzieci, kuchnia, spiżarnia, magazyn, pralnia, 
pokoje dla wychowawców i służby gospodarczej oraz szatnia. W latach 
trzydziestych pojawia się też pokój izolacyjny dla chorych dzieci73. Brakuje 
natomiast (do końca istnienia zakładu) gabinetu lekarskiego i świetlicy, 
gdzie dzieci mogłyby się bawić. Apteczka lekarska mieściła się w łazience, 
co było przedmiotem dużej krytyki ze strony inspektorów74. Zakład od 
początku był zelektryfikowany i ogrzewany piecami kaflowymi75.

WARUNKI HIGIENICZNE, OPIEKA LEKARSKA  
I STAN ZDROWIA WYCHOWAŃCÓW

Z warunkami lokalowymi sierocińca nierozerwalnie powiązany był 
problem warunków higienicznych. W latach dwudziestych zakład nie 
był skanalizowany, a ustępy znajdowały się poza zakładem. Inspektorzy 
zwracali uwagę na to, że wychodzenie „za potrzebą”, zwłaszcza zimą, 
powoduje liczne przeziębienia, szczególnie wśród najmłodszych wycho-
wanków76. Podkreślano też niedostateczną wentylację pomieszczeń i dającą 
się odczuć stęchliznę77.

Lekarz przychodził do zakładu regularnie raz w miesiącu lub gdy 
został wezwany w pilnych przypadkach. Każdy wychowanek posiadał 
swoją kartę zdrowia, w ostatnim roku funkcjonowania zakładu została 
wprowadzona karta ambulatoryjna. Dzieci miały zapewnione szczepienia 
ochronne. W przypadku wystąpienia choroby zakaźnej każde dziecko było 
oddawane do szpitala, a zakład dezynfekowany. Niestety dzieci, które 
miały kontakt z zarażonym dzieckiem, nie były izolowane, co sprzyjało 
dalszemu rozprzestrzenianiu się chorób. Pomoc dentystyczna, jak w wielu 
tego typu placówkach w Polsce, była udzielana poza zakładem.

Dzieci kąpały się raz w tygodniu, myły zaś codziennie przed spaniem. 
Każdy wychowanek posiadał swoją szczoteczkę do zębów, ręcznik i chus-
teczkę do nosa. Bieliznę osobistą wychowankowie zmieniali raz w tygodniu 

73 Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą 
Sejmikowy Dom Sierot za okres od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1935 r., k. 2.

74 Ibidem, Sprawozdanie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Toma-
szowskiego w dziale opieki społecznej [1929 r.], k. 3–4. 

75 Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą 
Sejmikowy Dom Sierot za okres od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1935 r., k. 6–7. 

76 Ibidem, Sprawozdanie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Toma-
szowskiego w dziale opieki społecznej [1929 r.], k. 3–4. 

77 Ibidem, k. 2.



106

J. Dziura Rocznik Tomaszowski 9

lub według potrzeby. Nie wszystkie dzieci miały koszule do spania. Dzieci 
były ważone dwa razy do roku.

Z założenia Sejmikowy Dom Sierot był przeznaczony dla dzieci zdrowych 
fizycznie i psychicznie, toteż dzieci chorych przewlekle było stosunkowo 
niewiele. W roku 1935 na 51 wychowanków było jedno dziecko z wadą 
serca (w wieku powyżej 15 lat), jedno z wątłością i anemią (z przedziału 
wiekowego 7–15 lat) oraz jedna dziewczynka niesłysząca. Poza tym było 
w sierocińcu dwóch chłopców upośledzonych umysłowo oraz jeden chłopiec 
i jedna dziewczynka „trudni do prowadzenia”78. Najczęstszymi chorobami, 
które wówczas występowały wśród dzieci, były jaglica (choroba oczu) 
i gruźlica. W roku 1922 wszystkie dzieci (było ich w ciągu roku od 54 do 
60) były chore na jaglicę. Sytuacja zdrowotna sierot była na tyle zła, że 
w tym samym roku zarejestrowano w sierocińcu jeden przypadek śmier-
telny79. W roku 1929 na 71 wychowanków aż 31 było chorych na jaglicę80. 
W ostatnim roku funkcjonowania zakładu było to tylko dwoje dzieci. Na 
gruźlicę, w tymże samym roku, chorowało troje dzieci: jedno na gruźlicę 
kości i stawów oraz dwoje na gruźlicę gruczołów chłonnych (wszystkie 
dzieci z przedziału wiekowego 7–15 lat). Z lat trzydziestych nie ma danych 
o przypadkach śmierci któregoś z wychowanków81.

Ogólny stan zdrowia wychowanków Sejmikowego Domu Sierot był 
w dużej mierze powiązany z warunkami, w jakich dzieci żyły. W latach 
dwudziestych, czyli w okresie trudnych warunków lokalowych sierocińca 
(brak kanalizacji, przepełnione sale), zachorowalność była większa. Dotyczy 
to głównie zachorowań na jaglicę i częstych przeziębień zimą. W latach 
trzydziestych, kiedy zakład został skanalizowany, poprawiły się warunki 
sanitarne i zmniejszyła się liczba dzieci, zachorowalność spadła. W ostat-
nim roku funkcjonowania sierocińca aż 86% dzieci zakwalifikowano jako 
zdrowe82.

78 Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą 
Sejmikowy Dom Sierot za okres od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1935 r., k. 10; 
Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą Sejmikowy 
Dom Sierot za okres od 1 kwietnia 1936 r. do 31 lipca 1936 r., k. 17.

79 „Ziemia Tomaszowska”, R. 2, 1923, nr 22, s. 3.
80 APL, UWL, Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, Sprawozda-

nie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Tomaszowskiego w dziale opieki 
społecznej [1929 r.], k. 3. 

81 Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą 
Sejmikowy Dom Sierot za okres od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1935 r., k. 10; 
Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą Sejmikowy 
Dom Sierot za okres od 1 kwietnia 1936 r. do 31 lipca 1936 r., k. 17.

82 Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą 
Sejmikowy Dom Sierot za okres od 1 kwietnia 1936 r. do 31 lipca 1936 r., k. 18–19.
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WYŻYWIENIE

Kwestia wyżywienia sierot była kolejną bolączką, z którą musiał się 
mierzyć personel Sejmikowego Domu Sierot. W sprawozdaniach znajdują 
się informacje o „dostatecznym”, a nawet „miernym” odżywianiu dzieci83. 
Ostatnia ocena wynikała z faktu, iż dzieci jadły za mało mięsa i piły zbyt 
mało mleka, które dodawane było tylko do kawy i herbaty. Duże znaczenie 
w dostarczaniu wychowankom świeżych warzyw miał przyzakładowy 
ogródek. Dzieci uprawiały go wraz z wychowawcami na własne potrze-
by. Na początku istnienia Sejmikowego Domu Sierot w pomieszczeniu 
gospodarskim obok ochronki były także hodowane dwie świnie „w celu 
tańszego otrzymywania tłuszczów”84.

Dzieci jadły dziennie cztery posiłki, przygotowywane w kuchni miesz-
czącej się na terenie sierocińca. Ilość produktów przeznaczonych na jedno 
dziecko dziennie przedstawiała się następująco: 40 dkg chleba, 20 dkg 
mięsa, 4 dkg tłuszczu, 3 dkg cukru, 30 dkg jarzyn, ½ l mleka, przy czym 
dzieci słabsze otrzymywały dodatkowe porcje85. Była to norma, która od-
powiadała wytycznym Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej86. Dotyczy 
ona lat trzydziestych, kiedy sytuacja sierocińca była już ustabilizowana. 
W latach dwudziestych wyżywienie dzieci pozostawiało wiele do życzenia 
i zaspokajało jedynie elementarne potrzeby żywieniowe dzieci.

ZAMKNIĘCIE SEJMIKOWEGO DOMU SIEROT

Sejmikowy Dom Sierot od początku borykał się z różnymi problemami. 
Napoważniejszy z nich dotyczył wciąż zbyt małych środków finansowych 
w stosunku do rosnących potrzeb sierocińca. Oprócz tego w latach trzy-
dziestych pojawił się w Polsce nowy trend w sprawowaniu opieki nad 
sierotami. Zaczęto wówczas stopniowo odchodzić od opieki w zakładach 
zamkniętych i stosować tzw. opiekę otwartą w rodzinach zastępczych. 
Wynikało to poniekąd z faktu, iż liczba sierot malała, skutki wojny nie 
były już tak dotkliwie odczuwane i można było podejść do kwestii opieki 
nad sierotami w sposób bardziej pedagogiczny. Duże znaczenie w rozwoju 

83 APL, UWL, Wydział Ogólny, sygn. 873, Protokół lustracyjny powiatu tomaszowskiego 
z dn. 27 kwietnia 1926 r., k. 1. 

84 Sprawozdanie z działalności Wydziału Powiatowego za rok 1923, „Ziemia Tomaszowska”, 
R. 3, 1924, nr 1, s. 5.

85 APL, UWL, Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, Sprawozdanie 
zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą Sejmikowy Dom Sierot za okres 
od dnia 1 kwietnia 1934 r. do 31 marca 1935 r., k. 8.

86 Ibidem, Sprawozdanie z lustracji gospodarki Wydziału Powiatowego Sejmiku Toma-
szowskiego w dziale opieki społecznej [1929 r.], k. 2.
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koncepcji wychowawczych dotyczących sierot mieli m.in. Janusz Korczak 
i Kazimierz Jeżewski87.

Pierwsze wzmianki o zamknięciu zakładu pochodzą z czerwca 1935 r. 
Wówczas Powiatowy Związek Komunalny w Tomaszowie Lubelskim, 
zgodnie z preliminarzem zatwierdzonym przez Urząd Wojewódzki, wydał 
decyzję o zamknięciu sierocińca88. Powiatowy Związek Komunalny zamie-
rzał przeprowadzić likwidację stopniowo, a reorganizacja miała przebie-
gać w sposób następujący: półsieroty miały być oddawane rodzicom na 
dalsze wychowanie, przy czym zapewniano im comiesięczną zapomogę 
w wysokości 15 zł. W przypadku sierot całkowitych, a także tych, których 
rodzice bądź dalsza rodzina nie chcieli zabrać, zastosowano inne rozwią-
zanie. Jedne z nich miały trafić do rodzin zastępczych, dla innych wyzna-
czone były miejsca w zakładach zamkniętych Wojewódzkiego Związku 
Międzykomunalnego Opieki Społecznej w Lublinie. Urząd Wojewódzki 
w odpowiedzi na propozycje Powiatowego Związku Komunalnego zwra-
cał szczególną uwagę na nadzór nad procesem przekazywania dzieci do 
rodzin zastępczych, począwszy od wyboru odpowiedniej rodziny, aż po 
ustanowienie kuratorów, którzy mieliby sprawować opiekę nad rodziną89.

Los dzieci w tej sytuacji był bardzo niepewny. Nie wszystkie miały to 
szczęście, żeby znaleźć opiekę w rodzinie. W dokumentacji Sejmikowego 
Domu Sierot opisana jest tragiczna wręcz sytuacja czwórki dzieci Felicji 
Cholewy. Matka, mimo zapewnionej zapomogi na każde dziecko w wy-
sokości 15 zł, zdecydowała się zabrać z zakładu tylko dwoje. Pozostałe 
trafiły ponownie do innego sierocińca90. Sieroty całkowite oczekiwały ze 
strachem na informację, gdzie zostaną przydzielone – do rodziny zastęp-
czej czy kolejnego zakładu. Niewątpliwie była to dla nich trudna sytuacja, 
która odcisnęła swoje piętno na ich dalszym rozwoju.

Ostatecznie zakład przestał funkcjonować w sierpniu 1935 r. Ze staty-
styk końcowych wynika, że opiekę w rodzinach znalazło 21 chłopców i 10 
dziewczynek (60% ogółu sierot), w zakładach umieszczono 13 chłopców 
i 7 dziewczynek (40% ogółu sierot). Co ciekawe żadne dziecko nie znalazło 
miejsca w rodzinie zastępczej. W źródłach nie znajdziemy niestety przy-
czyny tego stanu rzeczy. Była to w jakimś stopniu porażka Powiatowego 
Związku Komunalnego, któremu, jak wynika ze źródeł, zależało, by część 
sierot została objęta tą formą opieki91.

87 J. K a z i m i e r c z y k, op. cit., s. 29–42.
88 APL, UWL, Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, W sprawie 

likwidacji sierocińca w Tomaszowie Lubelskim, do Urzędu Wojewódzkiego (Wydział Pracy, 
Opieki i Zdrowia w Lublinie), pismo z dn. 28 VI 1935 r.

89 Ibidem, W sprawie likwidacji sierocińca w Tomaszowie Lubelskim, Do Pana Przewod-
niczącego Wydziału Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

90 Ibidem, W sprawie likwidacji sierocińca w Tomaszowie, Do Urzędu Wojewódzkiego 
(Wydział Pracy, Opieki i Zdrowia w Lublinie), pismo z dn. 28 VI 1935 r.

91 Ibidem, Sprawozdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą 
Sejmikowy Dom Sierot za okres od 1 kwietnia 1936 r. do 31 lipca 1936 r., k. 16.
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PODSUMOWANIE

Ochronka i Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim były 
jednymi z wielu podobnych instytucji pomocowych dla sierot w woje-
wództwie lubelskim. Forma opieki zakładowej, zwanej przez niektórych 
współczesnych „koszarowym wychowaniem”, była powszechna w bada-
nym okresie. Na przykładzie działalności tomaszowskiego domu sierot jak 
w soczewce odbija się model opieki nad sierotami występujący w całym 
kraju. Ochronka powstała w czasie wojny i była oczywistą odpowiedzią 
społeczeństwa na los sierot wojennych. Po jej zakończeniu problem sieroc-
twa nie zniknął, tylko jego przyczyny były już inne. W młodym państwie 
polskim, które dopiero dźwigało się z lat zaborów i wojny, powszechne było 
zjawisko ubóstwa, zwłaszcza wśród biedoty robotniczej i najemnej służby. 
To spośród nich pochodziło najwięcej sierot tomaszowskiego sierocińca. 
Większość z nich miała jednego rodzica bądź krewnych, z którymi był 
utrzymywany stały kontakt. Potem, podobnie jak w całym kraju, zaczęto 
rezygnować z zakładowego wychowania. Jednak decydującą przyczyną 
zamknięcia zakładu były oszczędności poczynione w budżecie Sejmiku. 
W Tomaszowie, z niewiadomych powodów, nie udała się niestety próba 
umieszczenia choć części sierot w rodzinach zastępczych. Wychowankowie 
zostali oddani rodzinie bądź rozesłani do innych sierocińców.

Tomaszowski zakład, mimo że przez cały okres swego istnienia zmagał 
się z brakami finansowymi, to spełniał swoje zadanie. Patrząc z dzisiejszej 
perspektywy, można polemizować z takim podejściem do wychowywania 
sierot, ale na tamte czasy najważniejsze było zapewnienie elementarnych 
potrzeb dzieci: dachu nad głową i wyżywienia. Ze źródeł wyłania się także 
troska o rozwój dzieci – edukacja w podstawowym zakresie, nauka pracy 
w przyzakładowym ogrodzie czy wspieranie talentów poprzez działalność 
chóru i teatru. Poważnym utrudnieniem był natomiast brak dostatecznego 
wykształcenia pedagogicznego wśród sióstr wychowujących dzieci i wy-
nikające z tego problemy wychowawcze.

Los sierot nie był obojętny tomaszowskim społecznikom. Zaangażowani 
w opiekę nad nimi byli Janusz Peter, Stefan Cybulski czy Emil Franke. 
Mieszkańcy Tomaszowa wielokrotnie wspierali sierociniec finansowo. Były 
to jednak sytuacje wyjątkowe (np. okres szalejącej hiperinflacji), pomoc 
nie miała systematycznego charakteru. Pozyskiwaniu choć skromnych 
środków finansowych służyły wystawiane przez sieroty przedstawienia 
teatralne. Występy te były organizowane nader często i stanowiły niejako 
przypomnienie tutejszej społeczności o problemach istniejącego sierociń-
ca. Rola samorządu ograniczała się do wyznaczania określonych kwot 
na utrzymanie zakładu. Jeśli na początku istnienia sierocińca wydatki 
na opiekę społeczną przewyższały chociażby te przeznaczane na oświatę 
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czy kulturę, to z czasem te proporcje zaczęły ulegać zmianie, aż w końcu 
w połowie lat trzydziestych Sejmik Powiatowy doszedł do wniosku, że 
nie opłaca się już dłużej utrzymywać zakładu.

Ochronka i Sejmikowy Dom Sierot, mimo że zapewniały podstawę 
egzystencji przebywającym tam sierotom, były jednak kroplą w mo-
rzu potrzeb sierot ziemi tomaszowskiej. Na ten stan składało się wiele 
czynników. Przede wszystkim nie było tylu środków finansowych na 
zapewnienie opieki wszystkim potrzebującym dzieciom i powstanie sie-
rocińców na wsiach, gdzie sierot było najwięcej. Poza tym zakłady opieki 
zamkniętej były w społecznym odbiorze miejscami wykluczonymi, a do 
sierot odnoszono się w sposób raczej litościwy. Przez długi czas brakowało 
programu wsparcia dla sierot (ten został wprowadzony w życie dopiero 
w latach trzydziestych XX w.)92. Ze wspomnień tomaszowian dotyczących 
okresu międzywojennego wyłania się też obraz często niesprawiedliwego 
traktowania sierot przez opiekującą się nimi rodzinę. Traktowane były jak 
darmowa siła robocza i wykorzystywane do ciężkich prac w gospodarstwie93. 
Te z nich, które nie miały się gdzie podziać, często ulegały demoralizacji94. 
Nie wszystkie dzieci miały więc szczęście wychowywać się w szczęśliwej 
i dobrze je traktującej przybranej rodzinie.

Z jednej strony można powiedzieć, że dom sierot w Tomaszowie był 
potrzebnym elementem funkcjonującej tu opieki społecznej i wiele osób 
ofiarnie angażowało się w to, by mógł funkcjonować. Z drugiej jednak 
strony nie był w stanie pomóc wszystkim potrzebującym sierotom.

ANEKS 1. SZCZEGÓŁOWY WYKAZ WYDATKÓW  
PONIESIONYCH NA RZECZ OCHRONKI POCHODZĄCY Z 1922 R.

1. Na remont nieruchomości przeznaczono 1 255 690 mk. Z tych pie-
niędzy:

– postawiono komórki drewniane i pokryto je papą,
– dach mieszkalny budynku wyremontowano papą,
– pół dołu kloacznego przemurowano, wycementowano i pokryto 

klapą drewnianą obitą papą,
– wstawiono ramy do 21 okien zimowych,
– dwa piece kaflowe kompletnie przerobiono, zaś sześć kaflowych 

wyremontowano i przystosowano do palenia węglem (wstawiono ruszt 
i małe drzwiczki), przerobiono piec z kotłem w kuchni,

92 J. K a z i m i e r c z y k, op. cit., s. 92–94.
93 Relacja pochodząca ze wspomnień rodzinnych autorki tekstu.
94 J. K a z i m i e r c z y k, op. cit., s. 92.
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– zrobiono cementową podłogę w kuchni,
– wyremontowano ściany i wymalowano cztery korytarze i sześć pokoi,
– przerobiono studnię, ustawiając nowe rury, cylinder i tłok.
2. Na odzież i obuwie preliminowano 2 883 430 mk. Z tych pieniędzy:
– zrobiono 60 palt zimowych, 40 serdaków bajowych, 14 ubranek 

bajowych dla najmłodszych dzieci i sześć sukienek bajowych,
– kupiono 64 fartuszki, 64 berety i 60 czapek sukiennych,
– przerobiono 16 par butów i 18 par trzewików, zrobiono 10 par no-

wych butów.
3. Poza tym wydatkowano:
– na produkty spożywcze… 2 608 556 mk,
– na opał i światło… 1 090 695 mk,
– na administrację… 761 750 mk,
– na utrzymanie czystości… 226 095 mk,
– na inwentarz ruchomy… 160 650 mk,
– na pomoc lekarską… 161 000 mk,
– na pomoce naukowe… 149 946 mk,
– na wydatki różne… 70 160 mk,
– na wydatki kancelaryjne… 9000 mk.
Źródło: „Ziemia Tomaszowska” 1923, R. 1, nr 22, s. 3–4

ANEKS 2. SPIS PRACOWNIKÓW ZAKŁADU  
WRAZ Z FUNKCJAMI, POSIADANYMI KWALIFIKACJAMI  

ORAZ ROCZNYM UPOSAŻENIEM (STAN ZA ROK 1934/1935)

– Stanisława Wójtowicz – kierownik, kurs pedagogiczno-wychowawczy, 
mieszka w zakładzie, uposażenie roczne 768 zł,

– Janusz Peter – lekarz, uposażenie 600 zł,
– Rita Pawlaczyk – wychowawczyni, seminarium ochroniarskie, mieszka 

w zakładzie, uposażenie 576 zł,
– Maria Doruk – gospodyni, kurs gospodarczy, mieszka w zakładzie, 

uposażenie 576 zł,
– Augustyna Sroka – krawczyni, 3-letnia szkoła zawodowa kroju 

i szycia, uposażenie 576 zł,
– Maria Baszak – kucharka, uposażenie 360 zł,
– Daniela Baśko – praczka, uposażenie 360 zł,
– Antoni Malus – ogrodnik, uposażenie 1200 zł.
Źródło: APL, UWL, Sejmikowy Dom Sierot w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 90, Sprawo- 

zdanie zakładu opieki zamkniętej dla dzieci i młodzieży pod nazwą Sejmikowy Dom Sierot 
za okres od dnia 1 kwietnia 1934 r. do dnia 31 marca 1935 r., k. 2.
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ABSTRACT

Joanna Dziura

THE ACTIVITY OF OCHRONKA CHILD CARE CENTRE  
AND THE LOCAL GOVERNMENT-RUN ORPHANAGE  
IN TOMASZÓW LUBELSKI IN THE YEARS 1916–1935

The present article portrays the activity of Ochronka child care centre and the local  
government-run orphanage in Tomaszów Lubelski, which functioned in the years 1916–1935. 
The Ochronka child care centre was established at the end of WWI by Central Welfare Council, 
and then in 1919 it was taken over by the local poviat office with the official name of Local 
Government-run Orphanage being used since 1923. The institution devoted itself to the care 
of christian orphans of both sexes from the age of 4 to14 year old, however, in reality, the 
age span was 3–21. The number of children accommodated in the orphanage varied between 
50–70 each year. The institution wrestled with a variety of obstacles with financial challenges 
to satisfy the most basic needs being the worst, as was the case with all such welfare institu-
tions in the Second Polish Republic. The orphanage was located in a low, unsuitable for such 
functions building, as it had been neglected and dilapitaded for many years. The orphanage 
abutted the almshouse, which was in an even worse condition. In the beginning of the 1920s 
the building was renovated so it could function more or less properly; however, the sewage 
system, which was a nightmare, had not been installed until 1930s. Due to such poor sanitation, 
many infectious diseased were spread, and not only were the children infected by trachoma 
and TB, but also having to use an outdoor cesspit they were often affected by cold. The of-
ficial doctor who took care of the children was M.D. Janusz Peter, however, no less engaged 
was M.D. Jan Cybulski. The man appointed to exercsise authority was Emil Franke, who, as 
a member of a social committee created by the local government, watched over obtaining 
funds to keep the institution functioning. The children were fed meagerly, enough to satisfy 
the bare minimum, however, especially in the 1920s, more often than not, the children did 
not have any milk. Some vegetables were grown in its own garden, which was of great help. 
Also, the children in the orphanage were tended by Servant Sisters of the Blessed Virgin Mary, 
who instilled moral, social and religious upbringing. There was also a choir and a theatre 
club. As there was a playground and the forest nearby, the children could enjoy some open 
air activities. Most children attended the primary school, the most talented of who continued 
their education in vocational or high schools.

Actually, most children were half-orphans coming from impoverished working class and 
servants, they could be regularly visited by their remaining family. Due to financial strains 
the orphanage was closed in August, 1935. Some children were welcomed back by their 
families, some were placed in other orphanages. No child was adopted despite such plans by 
Communal Union of Local Governments.

Key words: Ochronka child care centre, local government-run orphanage, orphans,  
Tomaszów Lubelski
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Ks. Krzysztof Grzesiak
Archidiecezja Lubelska

DZIAŁALNOŚĆ KOŚCIOŁA NARODOWEGO  
NA TERENIE MIĘDZYWOJENNEGO  

POWIATU TOMASZOWSKIEGO

Południowa część międzywojennego województwa lubelskiego, pokrywająca się w zasad-
niczym kształcie z obszarem diecezji lubelskiej, stała się od połowy lat dwudziestych XX w. 
terenem intensywnej akcji Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego (założonego w USA 
przez Franciszka Hodura, który oderwał się od Kościoła katolickiego) oraz denominacji, które się 
zeń później wyłoniły. Są one najczęściej określane zbiorowo jako Kościół narodowy. Najwięcej 
zwolenników zdobył on w powiecie krasnostawskim, co przełożyło się na liczbę powstałych 
placówek duszpasterskich. Nieco mniej parafii powołano do życia w powiecie chełmskim, 
zamojskim, a także na terenach powiślańskich. Działalność misyjna Kościoła narodowego była 
prowadzona także wśród ludności prawosławnej, zamieszkującej wschodnią połać wojewódz-
twa. Jej owocem były ośrodki terenowe z obrządkiem wschodnim (bizantyjskim), z których 
większość istniała w powiecie hrubieszowskim.

Powiat tomaszowski znajdował się na peryferiach aktywności Kościoła narodowego.  
Jedyna placówka z obrządkiem zachodnim powstała w Starej Wsi. Istniała ona przez trzy lata. 
W Nowosiółkach, Zubowicach, Suścu i Gródku odnotowano wyraźne ślady oddziaływania 
nowego wyznania. Ośrodki zachowujące obrządek wschodni funkcjonowały w Tarnawatce, 
Komarowie, Perespie, Posadowie, Witkowie i być może w Podlodowie. Jednak do końca okresu 
międzywojennego nie istniał już żaden z nich.

Słowa kluczowe: Kościół narodowy, powiat tomaszowski, dwudziestolecie międzywojenne

WSTĘP

Wschodnia połać Lubelszczyzny, rozumianej jako teren położony mię-
dzy środkowymi biegami Wisły i Bugu, w zasadniczym kształcie tożsamy 
z terytorium międzywojennego województwa lubelskiego, odznaczała się 
od zarania swoich dziejów pluralizmem wyznaniowym. Przynależność re-
ligijna jej mieszkańców była przez stulecia powiązana z ich narodowością. 
Polacy reprezentowali katolicyzm w obrządku łacińskim, Rusini (Ukraińcy) 
byli – w zależności od przedziału czasowego – prawosławnymi lub greko-
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katolikami (unitami), z kolei społeczność żydowska wyznawała judaizm. 
Dopiero w wieku XX pojawiły się nowe denominacje wyznaniowe, które 
dążyły do zdobycia zwolenników i założenia stałych placówek. Jedną 
z nich był Polski Narodowy Kościół Katolicki (PNKK), zwany powszech-
nie Kościołem narodowym, chociaż w ten sposób określano także kilka 
innych, pokrewnych związków wyznaniowych. Wiernych PNKK nazywano 
narodowcami lub hodurowcami, co miało związek z założycielem tego 
Kościoła w USA, biskupem Franciszkiem Hodurem1.

Akcja misyjna narodowców na ziemiach polskich, mająca na celu ode-
rwanie od Kościoła katolickiego i przyciągnięcie do PNKK jak największej 
liczby wyznawców, rozpoczęła się po zakończeniu I wojny światowej. 
Lubelszczyzna, a ściślej jej południowa część, pokrywająca się zasadniczo 
z terenem katolickiej diecezji lubelskiej, należała do tych regionów Polski, 
w których rozwój nowego wyznania cechował się największą dynamiką. 
Propagowaniem Kościoła narodowego zajęli się gorliwie lokalni działacze 
lewicowych stronnictw politycznych (PPS, PSL Wyzwolenia i innych lewi-
cowych frakcji ruchu ludowego, a nawet komuniści). Osłabienie pozycji 
rzymskiego katolicyzmu, będącej istotnym elementem krytykowanego przez 
nich porządku społecznego, stanowiło ważny punkt programu politycznego 
polskiej lewicy. Od końca roku 1925 powstało na terenie województwa 
szereg placówek: Piaski (powiat lubelski) – 1925 r., Zamość, Tarnogóra 
(powiat krasnostawski) – 1926, Gorzków (powiat krasnostawski), Grabówka 
(powiat janowski), Szewnia (powiat zamojski) – 1927, Chmielek (powiat 
biłgorajski), Majdan Leśniowski (powiat chełmski), Podwysokie (powiat 
zamojski), Prawno (powiat puławski), Świeciechów (powiat janowski), 
Turowiec (powiat chełmski) – 1928, Chełm, Gródki (powiat krasnostaw-
ski), Lipa (powiat janowski), Sawin (powiat chełmski) – 1929, Horodło, 

 1 Właściwie jedyne publikacje, które dotyczą działalności Kościoła narodowego na mię-
dzywojennej Lubelszczyźnie, wyszły spod ręki piszącego te słowa: K. G r z e s i a k, Kościół 
narodowy jako problem duszpasterski diecezji lubelskiej za czasów biskupa Mariana Leona Fulmana, 
[w:] Pater Ecclesiae Lublinensis. Studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana 
(1866–1945), red. J.R. Marczewski, Lublin 2010, s. 77–146; idem, Diecezja lubelska wobec Kościoła 
narodowego w okresie międzywojennym, Lublin 2019 (dalej: DN). Spośród innych autorów, po-
dejmujących tematykę Kościoła narodowego w odniesieniu do całej Polski lub też innych jej 
regionów warto wymienić następujących: K. A d a m u s - D a r c z e w s k a, Kościół polskokatolicki, 
Warszawa 1968; K. B i a ł e c k i, Kościół Narodowy w Polsce w latach 1944–1965, Poznań 2003; 
B. D o m a g a ł a, Polski Narodowy Kościół Katolicki – herezja, ruch narodowy czy ruch społeczny, 
Kraków 1996; I. S a d o w s k i, Polski Narodowy Kościół Katolicki: wewnętrzne i zewnętrzne warunki 
jego rozwoju, „Seminare. Poszukiwania naukowe” 1985, 7, s. 177–220; E. W a r c h o ł, Ideologia 
społeczno-polityczna Kościoła polskokatolickiego w propagandzie duchownych polskokatolickich, „Roczniki 
Nauk Społecznych KUL”, 16–17 (1988–1989), s. 345–359; idem, Polski Narodowy Kościół Katolicki 
w Polsce (1922–1952), Radom 1995; idem, Społeczno-religijne uwarunkowania rozwoju Kościoła 
polskokatolickiego na terenie diecezji sandomierskiej w l. 1929–1939, „Roczniki Nauk Społecznych 
KUL” 1980, 8, s. 193–258.
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Krasnystaw, Maciejów (powiat krasnostawski) – 1930, Chłaniów (powiat 
krasnostawski), Kolonia Rudno (powiat chełmski), Kosarzew (powiat lu-
belski), Stara Wieś (powiat lubelski) – 1931, Ruda Huta (powiat chełmski) 
– 1932, Harasiuki (powiat biłgorajski), Potok Górny (powiat biłgorajski), 
Surhów (powiat krasnostawski) – 1933, Dąbrówka (powiat janowski) –  1936, 
Lublin – 1937. Wymienione parafie istniały przez co najmniej kilka lat, 
większość z nich przetrwała do końca interesującego nas okresu, niektóre 
zaś funkcjonują do dzisiaj. Z kolei ośrodki w Chmielu (powiat lubelski), 
Dubience (powiat hrubieszowski), Łanach (powiat lubelski), Rudniku 
(powiat krasnostawski), Sławęcinie koło Hrubieszowa, Starej Wsi (powiat 
tomaszowski) miały charakter efemeryczny2.

Mocniejsze lub słabsze ślady agitacji Kościoła narodowego odnotowano 
też w wielu innych miejscowościach Lubelszczyzny. Nie przyniosła ona 
tam jednak trwalszych sukcesów i nie przełożyła się na powstanie ośrod-
ków duszpasterskich.

Specyficzną cechą działalności Kościoła narodowego w województwie 
lubelskim było tworzenie placówek duszpasterskich ze wschodnim (bi-
zantyjskim) obrządkiem liturgicznym. Akcja ta, obliczona na pozyskanie 
wyznawców prawosławia, licznie zamieszkujących wschodnie obszary 
naszego województwa, zaowocowała powstaniem kilkudziesięciu ośrod-
ków, z których większość znajdowała się w powiecie hrubieszowskim. 
Mimo początkowo obiecujących perspektyw rozwoju do roku 1939 nie 
przetrwał żaden z nich3.

Cieniem na egzystencji PNKK w opisywanym okresie położyły się 
ustawiczne tarcia i konflikty wśród jego duchowieństwa oraz laikatu. 
Do najbardziej brzemiennego w skutki rozłamu doszło we wrześniu 
1931 r., kiedy to od jedności z F. Hodurem odszedł wraz z częścią parafii 
konsekrowany przez niego biskup Marcin Władysław Faron, rezydujący 
w Zamościu. Podział ten spowodował zahamowanie rozwoju Kościoła, 
stając się jedną z przyczyn mocnego spadku jego popularności, nie tylko 
na naszym terenie4.

Międzywojenny powiat tomaszowski, w przeciwieństwie przykładowo 
do powiatu krasnostawskiego, nie był terenem szczególnej aktywności 
Kościoła narodowego. Nieliczne akcje misyjne, przedsięwzięte na jego te-
rytorium, zakończyły się fiaskiem. Dotyczyło to zarówno prób powołania 
do życia placówek z obrządkiem zachodnim, jak i powstałych tu kilku 
ośrodków kultywujących obrządek wschodni. Niniejsza publikacja ma na 
celu opisanie tejże aktywności z uwzględnieniem specyficznego kontekstu 
każdego jej lokalnego przejawu.

 2 DN, s. 33–86.
 3 Ibidem, s. 86–103.
 4 Ibidem, s. 20–30.
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AKCJA W OBRZĄDKU ZACHODNIM

Nowosiółki
Czynnikiem, który bardzo ułatwiał propagatorom Kościoła narodowe-

go zdobywanie zwolenników, było niezadowolenie lokalnej społeczności 
katolickiej z jakości pracy lub postawy moralnej duchowieństwa. Taka 
sytuacja wystąpiła w czerwcu 1926 r. w położonych na wschodnim krańcu 
powiatu tomaszowskiego Nowosiółkach. Była to miejscowość zamieszkana 
w zdecydowanej przewadze przez wyznawców prawosławia. Przy rekon-
cyliowanym kościele pounickim, stanowiącym świątynię filialną parafii 
w Rzeplinie, gromadzili się nieliczni miejscowi katolicy, w tym mieszkańcy 
nowo założonych kolonii. W tym czasie do biskupa lubelskiego Mariana 
Leona Fulmana napłynęła niepokojąca informacja, że niektórzy z nich zbierają 
podpisy pod petycją do kierownictwa PNKK w Krakowie o delegowanie 
do nich duchownego tegoż wyznania. Stało się to w następstwie niewła-
ściwego zachowania rezydującego przy kościele ks. Laurentego Bolesława 
Jabłońskiego. Był on niegdyś zakonnikiem, franciszkaninem reformatą, który 
w roku 1920 przeszedł do diecezji lubelskiej, zaś w 1924 r. objął rektorat 
kościoła w Nowosiółkach oraz nauczanie religii w okolicznych szkołach. Po 
kilku miesiącach, wiosną 1925 r., kierownik szkoły w Poturzynie skierował 
do biskupa skargę na duchownego. Zarzucał mu wiele nieprawidłowości, 
w tym zaniedbania w pracy szkolnej, a także skandale obyczajowe z udzia-
łem kobiety, którą przedstawiał jako swą kuzynkę. Trudno po wielu latach 
ocenić stopień prawdziwości tych zarzutów. Ks. L.B. Jabłoński stanowczo 
uznawał je za fałszywe, wyrażając żal, że biskup, łamiąc zasadę audiatur 
et altera pars, zdawał się dawać im wiarę5.

Do eskalacji napięcia doszło, jak wiadomo, rok później. Tym razem 
autorem alarmującego listu do biskupa był proboszcz z Rzeplina. To on 
ustalił, że koloniści zebrali już sporo podpisów pod wspomnianą petycją. 
Kapłan obawiał się, że zwolennicy PNKK mogą nawet siłowo zawładnąć 
kościołem, albowiem „ksiądz z Nabroża zaprosił ks. Jabłońskiego na za-
stępstwo i podczas jego nieobecności w Nowosiółkach mogą opanować tę 
placówkę na rzecz kościoła narodowego. Trzeba, by ksiądz to zaproszenie 
cofnął. Czas nagli, należy działać szybko i stanowczo”. W dalszej kolejności 
proboszcz postulował jednak usunięcie ks. L.B. Jabłońskiego z placów-
ki: „Trzeba dać takiego tęgiego kapłana, który by podjął przeciwakcję. 
Nieobecność, nawet krótka, jest niedopuszczalna”6.

Z kolei ordynariusz lubelski, który wcześniej zasięgnął opinii dziekana, 
nie uważał sytuacji za szczególnie groźną. W danej proboszczowi odpo-

 5 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie (dalej: AAL), Rep 60 B IIb J32, Pismo kierownika 
szkoły w Poturzynie do biskupa lubelskiego, 5 IV 1925 r.

 6 AAL, Rep 61 B XIII 1, k. 24.
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wiedzi pisał: „Nie możemy dać do Nowosiółek tęgiego księdza, bo tu nie 
ma utrzymania, lecz jest do wyboru – albo kościółek zostawić bez rektora, 
albo jeszcze jakiś czas cierpieć pobyt ks. Jabłońskiego. Sekciarze nie mogą 
prawnie zająć kościoła, bo za to byliby prawnie sądzeni”7. Biskup ponadto 
wytknął proboszczowi, że nie wyjaśnił, dlaczego katolicy, mając księdza, 
zwracają się ku hodurowcom: „Co takiego robi Jabłoński, że Ksiądz nalega 
na jego usunięcie? […] Zresztą jest on już zwolniony i mieszka tam dlate-
go, że nie ma się gdzie podziać”. Zalecił też proboszczowi, aby osobiście 
zajął się filią, „bo jest wielki brak księży i nie można liczyć na przysłanie 
na tę placówkę”8.

Nie ma dokumentów świadczących o tym, że akcja zwolenników 
Kościoła narodowego była kontynuowana. Niewykluczone, że problem 
rozwiązało przeniesienie kontrowersyjnego kapłana. Jednak po kilku latach, 
w maju 1930 r., do lubelskiej Kurii Biskupiej wpłynęło pismo katolików 
z Nowosiółek i okolic. Zawierało ono prośbę o ustanowienie przy kościele 
samodzielnej parafii. Miało to zapobiec przejęciu obiektu przez prawosław-
nych, a także szerzeniu się popularności Kościoła narodowego: „Kościół 
narodowy zyskuje na liczbie, niedawno liczył tylko jednego zwolennika, 
teraz ma ich w siedmiu rodzinach, a zwolennicy ci noszą się z projektem 
utworzenia Kościoła narodowego. Rośnie nienawiść prawosławnych do 
wszystkiego, co polskie i katolickie. Grozi nam zabranie kościoła […]” – 
donosili zaniepokojeni wierni9. Jednak samodzielna parafia w Nowosiółkach 
powstała dopiero osiem lat później, w zupełnie innych okolicznościach. 
Ostatecznie nie doszło do założenia w miejscowości placówki narodowej, 
zaś pounicki kościółek pozostał w posiadaniu katolików. Do stabilizacji 
nastrojów przyczyniła się poprawna postawa kapłańska następcy ks. L.B. 
Jabłońskiego na stanowisku rektora kościoła w Nowosiółkach – ks. Józefa 
Bednarczyka, który w roku 1938 został proboszczem erygowanej tam  
samodzielnej parafii.

Zubowice
Sytuacja, do której doszło w Nowosiółkach, nie była jedynym przykładem 

konsekwencji poważnego problemu, z którym diecezja lubelska borykała 
się niemal do końca interesującego nas przedziału czasowego, a którym 
był niedobór ilościowy duchowieństwa. Przekładał się on na trudności 
związane z należytą obsługą duszpasterską kościołów filialnych, a także 
mniejszych parafii. Zdarzały się nawet przerwy w obsadzie stanowisk 
proboszczów lub rektorów filii. W roku 1924, po dłuższych perturbacjach, 
został rekoncyliowany pounicki kościół w Zubowicach, należący do parafii 

 7 Ibidem, k. 25.
 8 Ibidem, k. 25.
 9 AAL, Rep 61 B IVb 84, Pismo wiernych z Nowosiółek, 5 V 1930 r.
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w Dubie. Od tego czasu miejscowi katolicy, stanowiący mniejszość wśród 
wyznawców prawosławia, podejmowali starania o utworzenie osobnej pa-
rafii. Rozbijały się one o niezbyt wielką liczbę wiernych, którzy ciążyliby 
do ewentualnej placówki, a także o wspomniane braki kadrowe w diecezji. 
Chcąc przynajmniej częściowo sprostać oczekiwaniom zubowickich wiernych, 
biskup lubelski delegował do miejscowości emeryta, ks. Jana Sztormkego, 
który osiadł przy kościele. Katolicy nie byli jednak ukontentowani stylem 
jego posługi. Zarzucano mu zaniechanie nauczania religii w szkole, czym 
duchowny niekorzystnie wyróżniał się na tle bardzo aktywnego na tym polu 
kapłana prawosławnego, który dojeżdżał z Tyszowiec, a także niesprecyzo-
wane bliżej mankamenty moralne. W kolejnych pismach kierowanych do 
lubelskiej władzy diecezjalnej podkreślano, że osobowość ks. J. Sztormkego 
stanowi przeszkodę w oddziaływaniu na prawosławnych, z których wielu 
miało wyrażać zainteresowanie konwersją na katolicyzm, „gdyby był dobry 
ksiądz”. Wreszcie w sierpniu 1930 r. sformułowano groźbę, że jeśli biskup 
nie zabierze z Zubowic tego kapłana, mieszkańcy są gotowi sprowadzić 
do siebie duchownego narodowego.

Tymczasem ks. J. Sztormke wkrótce zmarł, w wyniku czego kościół 
pozostał bez kapłana. Nie mogąc doczekać się nowego duszpasterza, zu-
bowiczanie udali się do Zamościa, aby – w zmienionych okolicznościach 
– zrealizować swoją groźbę. Z niezbyt jasnej relacji, którą 10 października 
1930 r. złożył w tej sprawie biskupowi dziekan tyszowiecki i zarazem pro-
boszcz w Wożuczynie ks. Andrzej Gryczyński, wynika, że katolicy liczyli, 
iż osiądzie u nich ks. Jan Mazur, wikariusz parafii Wożuczyn. Kapłan ten 
został jednak przeniesiony na probostwo w Mirczu. Taki obrót sprawy 
spowodował rozgoryczenie wiernych do tego stopnia, że zrezygnowali 
z planowanej na 19 października uroczystej mszy świętej połączonej 
z poświęceniem dzwonu, którego miał dokonać dziekan. Warto dodać, 
że ks. A. Gryczyński mimo wszystko uważał zubowickich katolików za 
pobożnych i religijnych.

Nie wiadomo, jak przebiegała wizyta delegacji w Zamościu i czy w ogóle 
doszło do jej spotkania z duchownymi PNKK. Najprawdopodobniej żaden 
z nich nie zjawił się w Zubowicach. Opisane działania świadczą jednak o tym, 
że idea Kościoła narodowego nie była tu nieznana, co z kolei wskazuje na 
spory zasięg propagandy wyznania F. Hodura. Wypada nadmienić, że po 
pewnym czasie do miejscowości został posłany nowy rektor, ks. Stanisław 
Kozyra. Do ustanowienia parafii doszło jednak dopiero wiosną 1939 r.10

10 AAL, Rep 61 B IVb 252a, Korespondencja w sprawie ks. J. Sztormkego, Korespondencja 
w sprawie obsadzenia filii w Zubowicach po śmierci ks. J. Sztormkego; AAL, Rep 61 B XIII 1, 
k. 354.
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Susiec
Akcja duchownych narodowych w Suścu jest dobrze znana dzięki 

szczegółowemu sprawozdaniu, jakie przesłał do biskupa M.L. Furmana 
proboszcz parafii susieckiej ks. Jan Majsterski. Do nabożeństwa narodowego 
doszło w niedzielę, 11 października 1931 r. Zostało ono zorganizowane 
przez 42-letniego mieszkańca Suśca, Macieja Skrobana, na posesji nale-
żącej do sołtysa w Skwarkach. Jeden z trzech duchownych narodowych 
(niewymienionych z nazwisk) odprawiał mszę świętą, drugi zaś wygłosił 
kazanie. Mówca ostro krytykował duchowieństwo katolickie, szczególnie 
zaś papieża. Zarzucił mu odejście od naśladowania Chrystusa, a konkretnie 
zamieszkiwanie w pałacu o wielkiej ilości pokoi. Kaznodzieja poinformo-
wał słuchaczy, że sam był onegdaj księdzem katolickim, jednak nie mógł 
wytrzymać „zdzierstwa rzymskich księży” i przeszedł do Kościoła naro-
dowego, „gdzie się znajduje rzetelna prawda i prawdziwe apostolstwo”11.

Frekwencja na wspomnianym nabożeństwie nie była wysoka, mimo iż 
wspomniany Maciej Skroban, wziąwszy rower od jednego z przybyłych 
kapłanów, objechał nim cały Susiec, a także sąsiednią wieś Oseredek, 
która należała do parafii Majdan Sopocki. Z kolei jego ojciec „wpadł roz-
gorączkowany do kościoła na Mszę św., a potem pracował nad tem, aby 
jak najwięcej ludzi skierować na Skwarki, chociaż nie bardzo mu się to 
udawało”12.

Relacja ks. J. Majsterskiego zawiera także charakterystyki obu zwolenni-
ków Kościoła narodowego. Zdziwienie proboszcza wzbudziła postawa ojca, 
liczącego około 70 lat życia. Był on bowiem znanym w okolicy tercjarzem, 
niecieszącym się jednak najlepszą opinią u parafian susieckich. Niektórzy 
z nich utrzymywali, że utrata przez niego jednej z rąk (podczas wypadku 
przy młocce maszyną) stanowiła Bożą karę za wcześniejsze niemoralne 
życie. Uczestnictwo w nabożeństwie narodowym nie przeszkadzało mu 
w regularnym uczęszczaniu do kościoła na nabożeństwa różańcowe. 
Proboszcz nie omieszkał udzielić mu stanowczej reprymendy i nakazał, aby 
udał się do dziekana w Tomaszowie Lubelskim dla uzyskania rozgrzesze-
nia z popełnionego występku. Mężczyzna przyjął zalecenie duszpasterza, 
zarazem zaprzeczając – wbrew ustaleniom ks. J. Majsterskiego – jakoby 
odwodził katolików od uczestnictwa we mszy świętej i zachęcał do udziału 
w nabożeństwie hodurowskim.

Więcej informacji dotyczy jego syna, Macieja, głównego organizatora 
nabożeństwa narodowego. Mężczyzna ów, mając 18 lat, ożenił się i do-
czekał potomka. Po pewnym czasie opuścił swoją rodzinę i udał się do 
Prus, korzystając z uzyskanego uprzednio w Galicji fałszywego dowodu 

11 Ibidem, k. 512.
12 Ibidem, k. 512.
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tożsamości wystawionego na nazwisko Maksa Podkościelnego. Przebywając 
w Niemczech, został wcielony do wojska. Brał udział w działaniach militar-
nych I wojny światowej i dostał się do niewoli rosyjskiej. Po dość długiej 
tułaczce powrócił do rodzinnego Suśca. W czasie jego nieobecności żona 
powróciła z dzieckiem do swojej miejscowości, po czym wyemigrowała do 
Ameryki, skąd – za pośrednictwem polskich służb konsularnych – przez 
pewien czas poszukiwała męża. Były to wysiłki skazane na niepowodzenie, 
ponieważ mężczyzna ciągle żył pod przybranym nazwiskiem jako Maks 
Podkościelny. Po pewnym czasie, jak dowiedział się proboszcz, wyszła ona 
ponownie za mąż, biorąc ślub – jak krążyła fama – w kościele katolickim.

Tymczasem Maciej Skroban, powróciwszy do domu, podjął starania 
o stwierdzenie nieważności swojego małżeństwa. Wyrok sądu duchow-
nego w Lublinie był jednak dlań niekorzystny. Mimo realnych nadziei na 
uzyskanie oczekiwanego werdyktu w sądzie kościelnym drugiej instancji 
M. Skroban zrezygnował z dalszej procedury. Poznał bowiem rezydującego 
w Zamościu biskupa PNKK, Władysława Marcina Farona, który za cenę 
300 zł udzielił mu rozwodu, a następnie dał ślub ze starszą odeń kobietą, 
która zresztą już spodziewała się z M. Skrobanem dziecka13. W roku 1929 
podjął pracę listonosza w miejscowym tartaku należącym do Żydów. 
Korzystając z nawiązanych kontaktów, propagował pismo PNKK „Polska 
Odrodzona” i szerzył wśród mieszkańców okolic idee Kościoła narodowe-
go. Zorganizowane w październiku 1931 r. nabożeństwo miało stanowić 
moment przełomowy, konsolidujący zwolenników nowego wyznania, 
a zarazem punkt wyjścia do organizacji w Suścu jego stałej placówki. 
Ponieważ organizatorzy spotkania nie postarali się o stosowne zezwolenie 
od władz lokalnych, wkrótce po jego zakończeniu zjawili się w Skwarkach 
funkcjonariusze policji, którzy spisali protokół, a następnie dostarczyli go 
do komendy powiatowej w Tomaszowie. Jak donosił dziekan, duchowni 
narodowi byli wezwani na przesłuchanie, jednak nie stawili się14.

Akcja narodowców w parafii Susiec nie znalazła dla siebie korzystnego 
podłoża i – według wszelkiego prawdopodobieństwa – nie była konty-
nuowana. Jak oceniał ks. J. Majsterski, „Praca to bezowocna – bo trafił 
[Skroban] na żywioł ciemny z dawien dawna, apatyczny na sprawy tego 
rodzaju, a przytem nie skory, aby finansować utworzenie najskromniejszej 
budy hodurowskiej. Lęk przed jakimiś podpisami – które Skroban usiło-
wał zebrać – powstrzymuje ludzi od angażowania się w jakąś niejasną 
dla nich sprawę. […] nie przewiduję tej ewentualności, aby hodurowcy 
mogli tu stworzyć stałą placówkę i na niej się utrzymać. Dlaczego? Oto 
dla tej przyczyny, że ofiar na zorganizowanie swojej parafii wśród tutejszej 

13 Proceder masowego udzielania przez W.M. Farona płatnych rozwodów, nielegalnych 
z punktu widzenia prawa państwowego, został omówiony w DN, s. 203–205.

14 AAL, Rep 61 B XIII 1, k. 509–515v.
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ludności nie wydobędą – chyba że sami zechcą na tę akcję rzucić swoje 
grosze, w które, jak słychać, nie obfitują wobec powstałego rozłamu między 
Faronem i Hodurem i innymi biskupami amerykańskimi”15.

Niezależnie od wyrażonej opinii proboszcz podjął kroki na rzecz za-
bezpieczenia społeczności parafialnej od niebezpieczeństwa płynącego ze 
strony agitacji narodowców i innych grup wyznaniowych. W następną 
niedzielę urządził uroczyste poświęcenie nowego dzwonu, w którym brał 
udział dziekan tomaszowski ks. Julian Bogutyn oraz ks. Feliks Woźniak, 
proboszcz parafii Podhorce. Pierwszy z nich przewodniczył okolicznościo-
wej sumie, drugi zaś wygłosił podniosłe kazanie, którego tematem było 
ustanowienie prymatu św. Piotra, dzieje Apostoła aż do męczeńskiej śmier-
ci, a także trwanie Piotrowego prymatu w Kościele katolickim. Kazanie, 
wypowiedziane w sposób obrazowy i ciekawy, wywarło duże wrażenie 
na licznie zebranych uczestnikach nabożeństwa16.

Stara Wieś
W Starej Wsi (parafia Nabróż), leżącej na skraju ówczesnego powia-

tu tomaszowskiego, istniała jedyna na jego terenie placówka Kościoła 
narodowego z obrządkiem zachodnim. O okolicznościach jej powstania 
dowiadujemy się z listu, który 12 lutego 1932 r. przesłał do biskupa lubel-
skiego M.L. Fulmana dziekan tyszowiecki. Inicjatorem sprowadzenia do 
miejscowości duchownego narodowego był mieszkaniec tej miejscowości, 
nazwiskiem Nowosad, który nieco wcześniej chciał zawrzeć małżeństwo 
z nieletnią dziewczyną, niemającą ukończonych 16 lat. Proboszcz parafii 
Nabróż, ks. Władysław Jacniacki, stojąc na gruncie prawa państwowego 
i kościelnego, stanowczo odmówił pobłogosławienia związku. Wówczas 
niedoszły nupturient urządził w swoim domu kaplicę, w której sprawo-
wał nabożeństwa zaproszony przezeń kapłan narodowy. On też udzielił 
Nowosadowi i owej nieletniej dziewczynie ślubu. Dziekan informował, że 
fakt ten przyprawił jej matkę o atak serca i ciężkie schorzenie nerwowe.

W prowizorycznej kaplicy gromadziło się 12 zwolenników Kościoła 
narodowego oraz pewna grupa zainteresowanych samym nabożeństwem, 
którzy jednak nie wyrażali chęci zmiany wyznania. Jak sugerował dziekan, 
przed złożeniem podpisów powstrzymywała ich obawa ponoszenia kosz-
tów utrzymania duchownego, który zażądał dla siebie po garncu zboża od 
każdej morgi ziemi należącej do wiernych tworzącej się parafii17.

Pierwszym duchownym narodowym w Starej Wsi został Szczepan 
Kolonko (w niektórych źródłach figurujący jako Kolanko), który urodził się 
22 października 1909 r. jako syn Piotra i Franciszki w Lipinach na Śląsku, 

15 Ibidem, k. 509–515v.
16 Ibidem, k. 509–515v.
17 AAL, Rep 61 B XIII 2, k. 3v.
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a następnie mieszkał w Rybniku. W początkach 1931 r. pełnił funkcję kapelana 
W.M. Farona w Zamościu, potem był na placówce PNKK w Białobrzegach 
(województwo lwowskie). Archiwalia z października 1931 r. mówią o nim 
jako o proboszczu w Tarnogórze. Był to w dziejach tej parafii moment 
kryzysowy, na tle rozłamu w PNKK, którego dokonał biskup W.M. Faron, 
zrywając więź z F. Hodurem i pociągając za sobą pewną ilość parafii. 
Tarnogórscy narodowcy podzielili się na zwolenników obu frakcji, przy 
czym wielu z nich powróciło do Kościoła katolickiego. Placówką wstrząsały 
ponadto skandale obyczajowe z udziałem jej czołowych świeckich liderów. 
Duchowny S. Kolonko opowiedział się za W.M. Faronem, natomiast na 
czele zwolenników F. Hodura stanął dawny proboszcz Stanisław Piekarz. 
W grudniu doszło do publicznej, wulgarnej awantury między kapłanami 
z udziałem stronników obydwu. Ostatecznie parafia tarnogórska pozostała 
w obediencji hodurowskiej. W styczniu 1932 r. S. Kolonko przebywał przez 
krótki czas na placówce w Kosarzewie18.

Osiadłszy w Starej Wsi, S. Kolonko usiłował oddziaływać na okoliczne 
miejscowości. Z końca lutego 1932 r. pochodzi informacja proboszcza parafii 
Mircze ks. Jana Mazura o spotkaniu, które duchowny zorganizował dnia 
25 tegoż miesiąca w Kolonii Borsuk, zyskując czterech sympatyków. Nie 
wiadomo natomiast, czy doszło do kolejnej wizyty kapłana narodowego 
w tej wsi, zapowiadanej przezeń na 4 marca. Biskup lubelski, dziękując 
ks. J. Mazurowi za przekazanie „smutnej wiadomości”, mając świadomość 
pewnych wad proboszcza, uwrażliwiał go na potrzebę dawania „dobrego 
przykładu, który w łączności z gorliwą pracą apostolską może być wałem 
obronnym przeciwko zalewowi sekciarstwa”. Nie ma informacji, że akcja 
S. Kolonki w Kolonii Borsuk była kontynuowana19.

Źródła, tak kościelne (katolickie), jak i państwowe, milczą na temat 
funkcjonowania placówki starowiejskiej w kolejnych miesiącach. Ten fakt 
pozwala domniemywać, że nie przyciągnęła ona zbyt wielu mieszkańców 
tej i okolicznych wsi. Nie wiemy, kiedy opuścił ją S. Kolonko, natomiast 
wiadomo, że wiosną i latem 1933 r. był na placówce w Rozkopaczewie, 
gdzie wszedł w konflikt z organami władzy państwowej z powodu niele-
galnej budowy kaplicy20. Niezbyt wiarygodnie brzmi informacja zawarta 
w dokumencie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z roku 1934, jakoby 
ośrodek w Starej Wsi, podległy jurysdykcji W.M. Farona, liczył 150 człon-
ków, w tym 120 Polaków i 30 Rusinów. Należy pamiętać, że niektóre liczby 

18 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Starostwo Powiatowe Krasnostawskie 
(dalej: SK), sygn. 195, k. 160, 167, 191; Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Ministerstwo 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP), sygn. 1414, k. 312; DN, 
s. 41, 44.

19 AAL, Rep 61 B XIII 2, k. 7n.
20 AAN, MWRiOP, sygn. 1424, k. 18; APL, Urząd Wojewódzki w Lublinie, Wydział Spo-

łeczno-Polityczny (dalej: UWL WSP), sygn. 852, k. 192–195.
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podane w tym dokumencie są przeszacowane, zaś dwa z wymienionych 
ośrodków (Krzeszów, Krzczonów) w ogóle nie istniały21. Rekord nierzetel-
ności pobiło natomiast źródło z roku 1938, według którego parafia Kościoła 
narodowego w Starej Wsi miała 720 wiernych, mimo, że od trzech lat już 
jej nie było22. Oto bowiem w styczniu 1935 r. starosta tomaszowski poinfor-
mował wojewodę lubelskiego o likwidacji ośrodka, podając towarzyszące 
jej okoliczności. 16 listopada uciekł z gminnej „kozy” osadzony tam dzień 
wcześniej duchowny Władysław Woźniacki, mający odbyć karę czterech 
tygodni aresztu. Podejrzewano, że kapłan ukrywa się w Zamościu. Byli 
zwolennicy placówki postanowili rozebrać wzniesiony własnym sumptem 
dom modlitwy, a z uzyskanego budulca zbudować remizę strażacką23.

Pismo starosty nie zawiera wyjaśnienia, za jakie wykroczenie został 
skazany W. Woźniacki. Skądinąd wiadomo, że nie była to postać wolna 
od poważnych przywar. Z rozproszonych źródeł wynika, że we wrześniu 
1930 r. bezskutecznie próbował, wraz z subdiakonem Jerzym Czerwińskim, 
reaktywować wegetującą od kilku miesięcy placówkę narodową w Dubience. 
Kapłan wsławił się wówczas głoszeniem pod gołym niebem kazań o an-
tykatolickiej i antyklerykalnej wymowie. Podjęte wysiłki w kierunku zbu-
dowania kaplicy we wsi Rogatka nie powiodły się z uwagi na ubóstwo 
znikomej grupy sympatyków. Czynnikiem dodatkowo zniechęcającym 
była konieczność łożenia na utrzymanie duchownego i jego gospodyni. 
Po pewnym czasie obaj mężczyźni uciekli w porze nocnej, pozostawia-
jąc po sobie szereg nieuregulowanych rachunków. W tej sytuacji ostatni 
zwolennicy Kościoła narodowego „pojednali się” z proboszczem parafii 
katolickiej, a nawet włączyli się aktywnie w jej życie24.

Pół roku później, w kwietniu 1931 r., odnotowano W. Woźniackiego 
na placówce w Krasnymstawie25. Z kolei w styczniu 1932 r. kuria lwowska 
zwróciła się do swojej lubelskiej odpowiedniczki z prośbą o informacje do-
tyczące tegoż kapłana, pochodzącego z Milatyna Nowego. Prawdopodobnie 
pytanie miało związek z jego pojawieniem się na terenie rodzinnej archidie-
cezji lwowskiej. Na prośbę M.L. Fulmana opinię o W. Woźniackim wydał 
ks. Piotr Stodulski, proboszcz parafii Piaski, który stwierdził, że przebywał 
on w Piaskach już w roku 1930. Już wtedy zdradził ks. P. Stodulskiemu 
zamiar opuszczenia Kościoła narodowego i prosił o poparcie jego starań 
o posadę w urzędzie pocztowym. Ponownie pojawił się w osadzie w końcu 
1931 r.: „Od niejakiej Anny Omelańczuk wyłudził 300 złotych pod pretek-

21 APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 208n.
22 K. B i a ł e c k i, op. cit., s. 16.
23 APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 209.
24 APL, Starostwo Powiatowe Hrubieszowskie (dalej: SH), sygn. 515, k. 91n, 229n; AAL, 

Rep 61 B XIII 1, k. 347, 356.
25 AAL, Rep 61 B XIII 1, k. 460.
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stem zawarcia z nią ślubu (starsza kobieta, mająca 4 dzieci). Dziś [5 lu-
tego] zgłosiła się do mnie poszkodowana z prośbą o radę w tej sprawie. 
W dniu 21 stycznia Woźniacki wyjechał o godzinie 11 w niewiadomym 
kierunku i gdzie obecnie przebywa, nie udało mi się ustalić” – donosił 
do zwierzchności kościelnej dziekan piasecki26. Nie wiemy, kiedy kapłan 
przybył do Starej Wsi. Natomiast z września 1936 r. pochodzi informacja, 
że z miejscowości Potok Górny wyjechał do Warszawy – po około rocznym 
pobycie – W. Woźniacki, ostatni duchowny tamtejszej placówki Kościoła 
narodowego odłamu W.M. Farona, która przestała istnieć, straciwszy resztę 
zwolenników27.

Gródek
Inicjatywa, którą podjął w czerwcu 1932 r. w Gródku duchowny 

Szczepan Kolonko, została opisana w relacji przesłnej do Kurii Biskupiej 
w Lublinie, a także do dziekana tomaszowskiego przez proboszcza 
tamtejszej parafii katolickiej. 19 czerwca, w niedzielę, zjawił się on w tej 
miejscowości w towarzystwie dziesięciu śpiewaków, przywieziony przez 
jednego z miejscowych gospodarzy. Przybysze zatrzymali się u Józefa 
Kaczkowskiego. W czasie gdy w kościele była sprawowana msza święta, 
duchowny narodowy odprawił swoje nabożeństwo z długim kazaniem 
pod krzyżem katolickim, na stole, który został użyczony przez wyznawcę 
prawosławia Antoniego Płodzidyma. Uczestniczyła w nim spora grupa 
ludzi, przeważnie takich, którzy – jak zauważył proboszcz – nigdy do 
kościoła nie chodzili. Duszpasterz wymienił ich nazwiska: Zadorożny, 
Witkowski, Prus, Kaczkowski, Kłak, Łyska, Kuśmierczyk, a także prawo-
sławni Jałowiccy. Było także kilkanaście osób z sąsiednich wsi. Proboszcz 
ponadto ustalił, że S. Kolonko trafił do Gródka za pośrednictwem miesz-
kanki Kolonii Mołożów Franciszki Kiecanówny, niecieszącej się – według 
niego – dobrą reputacją.

Po południu, w czasie nieszporów, duchowny narodowy wszedł do 
kościoła katolickiego w towarzystwie nieznanego mężczyzny, co zauwa-
żył kościelny nazwiskiem Grzyb. Gdy zaś S. Kolonko, wyszedłszy przed 
świątynię, zaczął wyrażał się obraźliwie o Kościele katolickim, kościelny 
wypchnął go za teren cmentarza kościelnego, przy czym doszło do wyzwisk. 
Wezwana policja wylegitymowała intruza i ustaliła jego tożsamość, a także 
to, że duchowny dysponował zaświadczeniem od biskupa W.M. Farona 
z Zamościa. Około godziny 5 kapłan wyjechał z Gródka, zapowiadając 
ponowne przybycie za dwa tygodnie.

Relacjonujący wydarzenie proboszcz zaznaczył, że przygotowanie do 
wizyty duchownego narodowego odbywało się w tajemnicy. Dopiero 

26 AAL, Rep 61 B XIII 2, k. 4n.
27 APL, UWL WSP, sygn. 2406, k. 115.
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w sobotę wieczorem dowiedział się od parafian o mającej nastąpić w dniu 
jutrzejszym akcji. Nie miał zatem możliwości przedsięwzięcia jakichś środ-
ków zaradczych. Uczynił to dopiero w niedzielę: „Z ambony uprzedziłem 
parafian, że jest to heretyk, a udział w jego nabożeństwie jest grzechem 
przeciw wierze”28.

Do sytuacji odniósł się z całą powagą ordynariusz lubelski. W piśmie, 
skierowanym do proboszcza zawarł następujące słowa: „Raport bardzo nas 
zasmuca. Należy wytężyć pracę duszpasterską, aby ochronić ludność od 
zatraty wiary. Jeśli dawno nie było misji, trzeba je w tym roku urządzić. 
Nauczać o Kościele katolickim z ambony i w organizacjach – to bardzo 
ważne. O dalszych zakusach trzeba pilnie informować”29.

Opisany przebieg wizyty duchownego S. Kolonki sprawia wrażenie, że 
podłoże dla propagandy Kościoła narodowego w Gródku było korzystne. 
Nie ma jednak informacji, jakoby kontynuował on akcję misyjną w tej 
miejscowości. Należy przypuszczać, że gdyby doszło do zapowiadanej 
powtórnej obecności S. Kolonki, a tym bardziej do dalszych kroków 
z jego strony, proboszcz miejscowej parafii katolickiej natychmiast poin-
formowałby o tym lubelską kurię. Warto natomiast nadmienić, że istnieją 
ślady działalności PNKK w Gródku w marcu 1946 r. Do kurii udały się 
wówczas dwie delegacje parafian w sprawie miejscowego proboszcza 
ks. Franciszka Zenty. Nie stawiano mu żadnych zarzutów moralnych, 
wskazywano jednak na poważny brak sił fizycznych i wynikające z tego 
faktu zaniedbania w pracy kapłańskiej. „Gródkiem zaczynają interesować 
się hodurowcy, najeżdżając Gródek i urządzając tam nawet swoje nabo-
żeństwa” – pisano z kurii do dziekana tomaszowskiego, któremu zlecono 
udzielenie wsparcia zagrożonej parafii. Ustalono, że duchownym, który 
podejmował działalność w Gródku, był Jerzy Czerwiński z placówki PNKK 
w Horodle. Wykorzystał on tę okoliczność, iż mieszkała tutaj jego siostra. 
Jak jednak wkrótce doniesiono, akcja zakończyła się fiaskiem30.

PLACÓWKI Z OBRZĄDKIEM WSCHODNIM

Tarnawatka
Korzystnym podłożem dla propagandy Kościoła narodowego w tej 

miejscowości i jej okolicach była frustracja tamtejszych prawosławnych, 
którzy po I wojnie światowej stracili na rzecz katolików swoją cerkiew. 
W latach dwudziestych podejmowali oni bezskuteczne działania na 
rzecz odzyskania obiektu, czemu przeciwstawiała się, będąca w liczebnej 

28 AAL, Rep 61 B XIII 2, 57, k. 60.
29 Ibidem, k. 58.
30 AAL, Rep 60 B IVb 58, k. 223–224.
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przewadze, miejscowa społeczność katolicka. Na czele niezadowolonych 
stanęli dwaj miejscowi włościanie – Marcin Kupicz i Józef Matwiejczuk 
(w niektórych dokumentach figurujący jako Matwiejszyn), którzy przeko-
nali wielu swoich współwyznawców do pomysłu sprowadzenia kapłana 
PNKK zachowującego obrządek wschodni31.

Pierwsza w porządku chronologicznym informacja o początkach 
placówki narodowej z obrządkiem wschodnim w Tarnawatce pochodzi 
z 4 listopada 1929 r. Tego dnia proboszcz tamtejszej parafii katolickiej, 
ks. Feliks Zacharski, wysłał do biskupa lubelskiego raport o sytuacji na 
swoim terenie. Zawiadamiał w nim, że do wsi przyjechał z Zamościa 
duchowny narodowy z żoną, dwojgiem dzieci i rzeczami osobistymi. 
Rodzina zamieszkała u prawosławnego włościanina nazwiskiem Szum. 
W miejscowym posterunku policji duchowny okazał pisemne upoważnienie 
od W.M. Farona, tytułującego się biskupem diecezji wschodniej Polskiego 
Kościoła Narodowego, do organizowania parafii narodowej. Proboszcz 
przekazał też kilka informacji o dotychczasowych kolejach życia duchow-
nego Sergiusza Szwedki, niezbyt – jak się potem okazało – ścisłych.

Już w pierwszych dniach swojego pobytu S. Szwedko zdobył przy-
chylność ²⁄³ prawosławnych mieszkańców Tarnawatki, co przekładało się 
na około 40 rodzin. Spore zainteresowanie wykazywali też wyznawcy 
prawosławia z sąsiednich wiosek. Zwolennicy nowej placówki złożyli sto-
sowne podpisy oraz zebrali po 5 zł na utrzymanie kapłana, zobowiązując 
się ponadto do przekazywania mu po kwintalu pszenicy, żyta i kartofli 
od każdego gospodarstwa. Pomyślne perspektywy odrodziły ich nadzieję 
na odzyskanie dawnej cerkwi. W rozmowach z katolikami zapowiadali, że 
wkrótce w świątyni nabożeństwa będą odprawiane w sposób przemien-
ny: w jedną niedzielę nabożeństwo prawosławne (właściwie narodowe 
w obrządku wschodnim), a w drugą katolickie. Katolicy ich jednak wy-
śmiewali. Innym projektem było przeniesienie na plac pounicki drewnianej 
cerkiewki z cmentarza, czemu usiłował zapobiec ks. F. Zacharski. Starosta 
tomaszowski przyznał, że istotnie był u niego S. Szwedko z delegacją w tej 
sprawie, ale została ona załatwiona odmownie. Bezskutecznie starano się 
też o wypożyczenie z cmentarnej świątyni utensyliów liturgicznych. Gdy 
zaś S. Szwedko zwrócił się o pozwolenie na odprawianie nabożeństw na 
placu pounickim pod krzyżem, starosta, powołując się na przepisy prawa, 
zabronił mu organizowania modlitw pod gołym niebem, a także procesji na 

31 K. Grzesiak, Sieć parafialna Kościoła prawosławnego w międzywojennym powiecie tomaszowskim, 
„Rocznik Tomaszowski” 2016, t. 5, s. 165–166. Wojewoda lubelski w 1930 r. pisał do MWRiOP, 
że katolicy w Tarnawatce przejęli także – obok nowej, murowanej – dawną, drewnianą cerkiew, 
która po wzniesieniu nowego obiektu została przeniesiona na cmentarz. Ten fakt nie znajduje 
jednak potwierdzenia w innych źródłach. Być może cerkiew cmentarna w Tarnawatce należała 
do grupy cerkwi zamkniętych. Nie są znane jej dalsze losy. Zob. APL, UWL WSP, sygn. 851, 
k. 86; APL, UWL WSP, sygn. 870, k. 35, 178.
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cmentarze katolicki i prawosławny. Jednocześnie urzędnik poinformował 
duchownego, że może odprawiać nabożeństwa w domach prywatnych, 
z tym że powinien wcześniej podawać dzień i godzinę planowanego 
zgromadzenia32.

Ks. F. Zacharski wyrażał obawę, aby w miejscowości nie pojawił się kapłan 
narodowy obrządku zachodniego: „Wprawdzie moi parafianie są dobrymi 
katolikami, ale to wyzwoleńcy, a jeszcze więcej stronnictwo chłopskie, a jak 
to na wsi bywa, złe prędko się przyjmuje, więc może byliby jacyś chwiejni. 
Ja do tego żadną miarą nie dopuszczę” – zapewniał biskupa proboszcz 
tarnawacki. Podzielił się on również swoim pomysłem na rozwiązanie 
problemu starej cerkiewki cmentarnej, którą uważał za zarzewie stałego 
niepokoju, w nawiązaniu do niedawnych wydarzeń z okolicy: „albowiem 
jednej nocy znikła cerkiew w Komarowie, Dubie, a policja ma polecenie 
badać tak, aby nie zbadała. Przyznaję się Ekscelencji, i mnie żyłka korci, 
aby tak samo znikła cerkiew na cmentarzu i aby ślad po niej zaginął”33.

Kolejna relacja proboszczowska dotyczyła pobytu w Tarnawatce bi-
skupa W.M. Farona. Wizyta w nowo utworzonej placówce miała miejsce 
w niedzielę 17 listopada: „Przyjechał autem, banderia prawosławnych go 
otaczała, w domu zamienionym na cerkiew narodową był przez popa 
i prawosławnych przyjmowany. Jakieś pieśni śpiewali i Faron wszedł 
do tej chałupy, ubrał się i dawał jakieś błogosławieństwo, do którego nie 
wszyscy Rusini podchodzić chcieli, lecz jedni drugich ciągnęli. Strój był 
identyczny ze strojem naszych biskupów. Powinien być za to pociągnięty 
do odpowiedzialności, aby nie bałamucił ludzi. Sutanna czarna z wypust-
kami, oblamowaniem i guzikami fioletowymi, pas, piuska, biret i mucet 
i rokieta fioletowe, infuła – wszystko czysto katolickie”34.

Nader długi passus poświęcił proboszcz kazaniu W.M. Farona, wy-
głoszonemu z ustawionej na zewnątrz ambony. Większa jego część była 
poświęcona krytyce Kościoła katolickiego, a w mniejszym stopniu pra-
wosławnego. Mówca atakował papieża i głosił, że Kościołem katolickim 
rządzą burżuazja, kłamstwo, fałsz i obłuda. Odnosił się też do sytuacji 
miejscowych prawosławnych, którym „wrogowie” zabrali cerkiew, co miał 
zaakceptować metropolita Dionizy. W dalszej części przemówienia W.M. 
Faron wzywał słuchaczy do posłuszeństwa i szacunku wobec przysłanego 
przezeń duszpasterza, ale także władzy państwowej i prawa: „Macie ubo-
gą kapliczkę, z której będą się naśmiewać i krytykować, ale wy bądźcie 

32 AAL, Rep 61 B XIII 1, k. 280–281; APL, UWL WSP, sygn. 851, k. 86.
33 AAL, Rep 61 B XIII 1, k. 281–283. Ks. F. Zacharski nawiązuje, niezbyt jednak rzetelnie, 

do samowolnego rozebrania przez katolików zamkniętej pounickiej cerkwi w Dubie w roku 
1923 oraz dawnej cerkwi cmentarnej w Komarowie, która była w roku 1919 rekoncyliowana 
na kościół; K. G r z e s i a k, Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918–1939, Lublin 2010, 
s. 220–224.

34 AAL, Rep 61 B XIII 1, k. 290.
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z niej dumni, bo Chrystus narodził się w ubogiej stajence, a nie w pałacu. 
[…] Potem wznosił Faron okrzyki na cześć Rzeczypospolitej, Mościckiego, 
Piłsudskiego, wojewody, starosty, nowego proboszcza, ale gdy Szwedko 
wzniósł okrzyk za biskupa – nie było odpowiedzi”35.

Ks. F. Zacharski stwierdził, że miejscowi Rusini w 40% zajmowali po-
stawę przychylną wobec Kościoła narodowego, pozostali zaś okazywali 
bierność. W wydarzeniu uczestniczyli – raczej z ciekawości – niektórzy 
katolicy. Jak poinformował go komendant miejscowej policji, grupka ka-
tolików, głównie kobiety, była gotowa zakłócić spotkanie, do czego jednak 
nie doszło. Taka postawa była prawdopodobnie owocem słowa, które 
proboszcz skierował do swoich parafian podczas niedzielnej mszy świętej, 
do czego poczuł się zobligowany, ponieważ organizatorzy spotkania za-
powiadali katolikom, że do Tarnawatki przybędzie biskup „polski”: „[…] 
ja w niedzielę dałem parafianom wyjaśnienie w kościele, lecz trochę się 
zapaliłem, bo powiedziałem, ze jest to biskup samozwańczy, były ksiądz 
katolicki, wikary z Wiśnicza, który za swoje sprawki, o których tu mówić 
nie mogę, został zasuspendowany i siedział kilka tygodni na rekolekcjach 
u misjonarzy. Ponieważ się nie poprawił, został wyrzucony i przystał do 
Hodura. To jest wprawdzie prawda, ale byłem na sekciarza zażarty, więc 
to wszystko powiedziałem. Skutek tego taki, że moi parafianie plują na 
niego i powiedzieli, że jak jeszcze raz przyjedzie do Tarnawatki, to go nie 
wpuszczą. […] Ekscelencjo, proszę o wskazówki. Moi parafianie trzymają 
się mocno, lecz w razie, gdyby tam chodzić chcieli, czy im zabraniać, czy 
nic nie mówić, bo mogą się zrobić bardzo podejrzliwi. Ja sądzę, że najlepiej 
jest to zbagatelizować, bo dziś nawet i letni katolicy urągają z nich i nawet 
jawnie się śmieją” – kończył swoje sprawozdanie ks. F. Zacharski36.

Na temat późniejszego funkcjonowania parafii narodowej źródła w za-
sadzie milczą. Wiadomo, że jej członkowie gromadzili się w drewnianej 
kaplicy przerobionej z domu mieszkalnego. Nosiła ona wezwanie Kazańskiej 
Ikony Matki Bożej, czczonej w rosyjskim prawosławiu. Według oświadczenia 
S. Szwedki w początkach 1931 r. placówka miała liczyć aż 4600 wiernych. 
Liczba ta wydaje się bardzo przesadzona, przewyższa bowiem znacznie 
liczbę prawosławnych, którzy żyli wówczas w Tarnawatce i okolicy. Nieco 
później, na wiosnę, było ich jakoby 2200. Także i ta informacja jest mało 
wiarygodna, ponieważ wiadomo, że w tym okresie placówka czas świet-
ności miała już za sobą37. Być może najbliżej prawdy był ks. F. Zacharski, 
który w marcu 1931 r. skierował do biskupa M.L. Fulmana kolejny raport. 
Czytamy w nim między innymi: „Początkowo było ich może że 1500, bo 

35 Ibidem, k. 291.
36 Ibidem, k. 296.
37 AAN, MWRiOP, sygn. 1414, k. 312; AAN, MWRiOP, sygn. 1423, k. 19; APL, UWL WSP, 

sygn. 852, k. 5. 
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zjeżdżali się z dalekich okolic. Obecnie jest najwyżej do 700. Zbudowali 
sobie wbrew ogółowi dom drewniany na wygonie, blachą kryty, na którym 
dziś długi ciążą”. Proboszcz donosił o krążących pogłoskach, że S. Szwedko 
nawiązał kontakt z greckokatolickim metropolitą Andrzejem Szeptyckim ze 
Lwowa, rzekomo za radą biskupa lubelskiego, w co jednak nie wierzono. 
„Sekta ta dziś maleje, wielu odeszło z powrotem do prawosławia, wielu 
jest takich, co ani tu, ani tam. Sekta widoków nie ma, a że upada, to jest 
widoczne”. Duszpasterz tarnawacki zapewniał, że odpowiednio zabez-
pieczył swoją parafię od wpływów narodowców: „By zaraza ta mnie się 
nie chwyciła, od razu, w związku ze spadkiem cen na zboże, obniżyłem 
stopniowo iura stolae. Chociaż miałem 3 razy Farona, ubranego w szaty 
katolickie, nie udało mu się nic zrobić. […] Mam do dziś dnia swoich mę-
żów zaufania, co prawda opłaconych, których pouczyłem, co mają robić, 
co głosić… całą prawdę o Hodurach. Zaprenumerowałem dla nich Prawdę 
Katolicką, która wiele działa”38.

Stosunkowo dużo informacji dotyczy wymienianego powyżej kapłana 
S. Szwedki. Już w grudniu 1927 r. z kurii biskupiej podlaskiej nadeszła 
do biskupa M.L. Fulmana prośba o wydanie opinii o duchownym, któ-
ry – podając się za prawosławnego diakona z Hrubieszowa – zgłosił się 
z prośbą o przyjęcie do Kościoła katolickiego. Nie ulega wątpliwości, że 
sprawa miała związek z rozpoczynającą się wówczas w diecezji podlaskiej 
akcją neounijną, do której angażowano także duchownych porzucających 
Kościół prawosławny. Biskup lubelski, zasięgnąwszy zapewne zdania 
osób znających opiniowanego, odpisał: „Szwedko nie zasługuje na zaufa-
nie. Pozostawał w ostrym zatargu ze swym prawosławnym dziekanem, 
donosi niektóre wiadomości ze swego środowiska i jego chęć przejścia 
należy tłumaczyć sobie względami natury materialnej”39. Natomiast trzy 
lata później to Kuria Biskupia w Lublinie indagowała podlaską władzę 
diecezjalną w sprawie kilku duchownych, w tym właśnie S. Szwedki. 10 
stycznia 1931 r. nadeszła odpowiedź, że z uwagi na negatywną opinię 
z Lublina nie został on w roku 1927 przyjęty do pracy duszpasterskiej40. 
Oto bowiem w końcu 1930 r. S. Szwedko, będąc na placówce PNKK 
w Tarnawatce, zwrócił się do biskupa M.L. Fulmana z gotowością przy-
jęcia wiary katolickiej. Z załączonego życiorysu wynika, że urodził się on 
w roku 1893 w Wilnie jako syn Konstantego i Marii z Makarewiczów, 
która była katoliczką. W roku 1903 wstąpił do prawosławnego semina-
rium duchownego w Wilnie, ukończył je jednak dopiero po ośmiu latach. 
Następnie został uczniem szkoły wojskowej w Petersburgu, którą opuścił 
w randze porucznika w 1913 r. jako radiotelegrafista. W roku 1916 zaślubił 

38 AAL, Rep 61 B XIII 1, k. 428.
39 AAL, Rep 61 B XII 5, k. 212.
40 Ibidem, k. 274–275.
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Raisę Parmiokownę, z którą miał dwoje dzieci: Jerzego, mającego lat 12, 
i czteroletnią Helenę. Do kwietnia 1922 r. przebywał w Rosji, po czym – po 
wielkich staraniach – przybył do Polski. Przez trzy lata pełnił obowiązki 
psalmisty w Wilnie, Lidzie i Wołczynie, zaś w roku 1925 został wyświęcony 
na diakona przez metropolitę Dionizego i skierowany do Hrubieszowa. 
Rok później (1926) przeniesiono go na stanowisko protodiakona do bisku-
pa Antoniusza (Marcenki), zaś w roku 1927 posługiwał przy metropolicie 
Dionizym (Waledyńskim). „Gdy w 1929 roku cerkiew prawosławna za-
częła upadać i między hierarchią był rozłam, zmuszony byłem przejść do 
Kościoła narodowego. Jestem proboszczem w Tarnawatce. Będąc w Kościele 
narodowym, z czysto idejnych [sic!] przekonań nie mogąc znaleźć spokoju 
swej duszy tylko w Kościele rzymskokatolickim, z którego pochodzi moja 
rodzona Matka”. Do pisma S. Szwedko dołączył swoją fotografię, której 
autentyczność potwierdził wójt gminy Tarnawatka41.

Kuria podlaska nie była jedyną instytucją, do której zwrócił się w sprawie 
tarnawackiego duchownego ordynariusz lubelski. W tym samych czasie 
nadeszła do Lublina opinia ks. F. Zacharskiego, który pisał: „Szwedko 
to osoba nieokreślona i nadzwyczaj przebiegła, toteż różne o nim wersje 
krążą. Podobno, jak się meldował w gminie tutejszej, to w paszporcie 
miał napisane, że był ogrodnikiem na Wołyniu. Był podobno diakonem 
w Nabrożu i tam pożyczył pewną sumę od swego proboszcza, wyjechał 
i nie zwrócił. Pop Boniecki z Tomaszowa mówił nauczycielom, że Szwedko 
był u Mariawitów w Płocku. Obecnie ma mieć sprawę sądową o krzy-
woprzysięstwo. Lubi zaglądać głęboko do szkiełka, a w Tomaszowie lubi 
z chłopami w szynku popijać. Wartość jego dla Kościoła żadna. Nie wierzę 
w szczerość jego nawrócenia”. Jednocześnie proboszcz zwracał uwagę na 
postępujący rozpad placówki narodowej: „Narodowcy w Tarnawatce podzie-
lili się na dwa obozy, ze Szwedką pokłócili się. Obóz większy pojechał do 
Farona do Zamościa, że Szwedki nie chcą. Sam na własne oczy widziałem 
pismo Farona do Starosty, że Szwedko został zawieszony w czynnościach 
w Tarnawatce, a przydziela ks. Kostiuka (podobno kowala). Coś się musiało 
wydarzyć między Szwedką a Faronem, bo onegdaj Faron go tu przysłał 
jako przyszłego biskupa obrządku wschodniego. I tylko to popchnęło go 
do skierowania prośby o przyjęcie go do Kościoła katolickiego”42. Obrazu 
moralnego i osobowościowego S. Szwedki dopełnia pismo proboszcza 
Rachanie, który poznał go w roku 1928, będąc wcześniej w Nabrożu: 
„[…] kilkakrotnie usiłował widzieć się ze mną, ale tego spotkania unika-
łem, w końcu jednak udało mu się, złożył mi wizytę. Powiedział, że jest 
dopiero diakonem. Był aspirantem seminarium unickiego w Albertynie. 
Od jezuitów przekonałem się, że był tam rzeczywiście, ale nie wiem jak 

41 Ibidem, k. 279–280.
42 Ibidem, k. 282–283.
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długo. Powiedział, że przyjechał do Nabroża, by całą parafię przeciągnąć 
na unię z Rzymem i że w tym duchu pracuje. Prosił o napisanie podania 
do Nuncjusza w sprawie jego przyjęcia do Kościoła katolickiego. Oznajmił, 
że jest żonaty. Widziałem go w towarzystwie młodej pani, która miała być 
jego żoną. Prosił o pożyczenie 100 złotych na podróż do Nuncjusza, a nie 
chciał narażać się swym parafianom, prosząc o pieniądze. Pożyczyłem mu 
50 zł, które miał oddać za tydzień. Tymczasem, jak wyjechał, tak go nie 
ma”43. Proboszcz rachański ustalił ponadto, że w roku 1929 S. Szwedko 
przeszedł do mariawitów, u których otrzymał święcenia kapłańskie. 
Z podsumowania zebranych wiadomości wynikało, że kontrowersyjny 
duchowny był w ciągu ostatnich trzech lat diakonem prawosławnym, 
alumnem w Albertynie u jezuitów, diakonem prawosławnym w Nabrożu, 
kapłanem mariawickim, proboszczem PNKK w Tarnawatce, a aktualnie 
starał się o powtórne przyjęcie do Kościoła katolickiego. „Moim zdaniem 
jest to szantażysta, niewierzący prawdopodobnie w nic, a służy temu, 
u którego spodziewa się większego zysku. Przyjęcie takiego osobnika 
byłoby zniewagą Boga i krzywdą dla Kościoła katolickiego. Człowiek 
przewrotny” – konkludował swoją relację proboszcz z Rachań44. Barwny 
życiorys S. Szwedki uzupełniła informacja, którą zdobył wojewoda lubelski, 
o tym, że duchowny miał na sumieniu kradzież utensyliów cerkiewnych 
podczas swojego pobytu w Wilnie45. Nic zatem dziwnego, że w sierpniu 
1931 r. M.L. Fulman, donosząc do wizytatora akcji neuonijnej o braku 
odpowiednich kadr w diecezji lubelskiej, stwierdził, nie przebierając w sło-
wach: „Zgłosili się byli hodurowcy Szwedko i Bober, ale takich śmieci ja 
przecież nie mogę przyjąć do kapłaństwa”46.

S. Szwedko podejmował też działalność misyjną poza Tarnawatką. 
Wiadomo, że przyczynił się do powstania placówek narodowych w nie-
odległym Komarowie oraz w Perespie. Został też przez W.M. Farona 
mianowany dziekanem okręgu tomaszowskiego47. Z kolei z 23 lipca 1930 
r. pochodzi informacja o akcji duchownego w okolicach Hrubieszowa. 
Tego dnia pojawił się on wraz z innym duchownym w Dziekanowie, gdzie 
usiłował namawiać miejscowych prawosławnych do przejścia do Kościoła 
narodowego, krytykując zdzierstwo i inne nadużycia praktykowane przez 
kler katolicki i prawosławny. „Zainteresowanie ludności było słabe. Więc 
około 10.00 opuścili Dziekanów i udali się do Grudka i Czerniczyna. 
Zapowiedzieli nabożeństwo w Dziekanowie na 3 sierpnia” – raportował do 

43 Ibidem, k. 367.
44 Ibidem, k. 281, 367.
45 APL, UWL WSP, sygn. 851, k. 86; APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 5; AAN, MWRiOP, 

sygn. 1423, k. 12–14.
46 AAL, Rep 61 B XII 5, k. 368.
47 APL, UWL WSP, sygn. 870, k. 35, 178.
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starostwa hrubieszowskiego posterunek policji w Moniatyczach. Doniesiono 
też, że o niepowodzeniu przedsięwzięcia zdecydowała zła sława S. Szwedki 
jako „nałogowego pijaka” z niedawnych czasów, gdy pracował w parafii 
prawosławnej w pobliskim Hrubieszowie48.

Koniec roku 1930 przyniósł nie tylko wspomniane napięcia między 
S. Szwedką a jego przełożonym, ale także niesnaski wewnętrzne w pla-
cówce tarnawackiej. Popularność duchownego gwałtownie słabła wskutek 
zwiększania przezeń opłat za posługi. Jego zwolennicy zorientowali się, 
że akta stanu cywilnego, które wystawiał, były nieważne w świetle pra-
wa państwowego49. Do zerwania między W.M. Faronem a S. Szwedką 
doszło oficjalnie w kwietniu 1931 r. Rezydujący w Zamościu ówczesny 
zwierzchnik PNKK w Polsce poinformował wojewodę lubelskiego o swojej 
decyzji, zapewniając, że podlegające mu parafie obrządku wschodniego 
mają pracować w duchu polskim. „Ponieważ zaś obecny duchowny 
w Tarnawatce, Szwedko, nie pracuje w tym duchu, a nawet wrogo się 
odnosi do polskości, został zwolniony z Kościoła Narodowego i za jego 
czyny nie odpowiadam. Zechcą władze zdjąć mu suknię duchowną”50. 
Delegowany przez niego nowy duchowny, Aleksander Kondratow, nie 
został przyjęty w Tarnawatce, zaś wszyscy sympatycy nowego wyznania 
powrócili na łono prawosławia. Dzień 10 maja 1931 r. starosta tomaszowski 
uznał za definitywny kres opisywanej placówki51.

W odniesieniu do dalszych losów S. Szwedki wypada stwierdzić, że 
minął się z prawdą starostwa tomaszowski, który pisał do wojewody, iż 
kapłan ten, wraz z Teodorem Czystowskim z Komarowa, przeszedł do 
Kościoła katolickiego, na neounię, chociaż – jak wiadomo – obaj złożyli 
taką deklarację. Biskup lubelski stanowczo odmówił im powierzenia jakie-
gokolwiek stanowiska duszpasterskiego w razie konwersji, do której nie 
doszło. Według pewnego źródła w kwietniu 1932 r. S. Szwedko był na 
placówkach PNKK w Piaskach i Konnych na Grodzieńszczyźnie, w obe-
diencji F. Hodura52.

48 APL, SH, sygn. 515, k. 78, 85.
49 APL, UWL WSP, sygn. 870, k. 178.
50 APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 51.
51 APL, UWL WSP, sygn. 870, k. 178. Według W.M. Farona duchowny Aleksander Kondra-

tow, któremu udzielił święceń kapłańskich, wywodził się z Kaukazu i był wcześniej diakonem 
prawosławnym. Wyrażano jednak wątpliwości odnośnie do jego pochodzenia i przynależ-
ności do stanu duchownego. W czerwcu 1931 r. koordynował działalność placówek PNKK 
obrządku wschodniego w powiecie hrubieszowskim, dążąc do uzyskania sakry biskupiej. 
Rok później, już pod nazwiskiem Kondratowicz, będąc w obediencji F. Hodura, przebywał 
na placówce w Majdanie Leśniowskim. Zob. DN, s. 88, 208; http://www.polskokatolicki.pl/
RODZINA/2011_08/WysoczanskiW_R2011_08_fragm.htm [dostęp: 25 III 2020].

52 http://www.polskokatolicki.pl/RODZINA/2011_08/WysoczanskiW_R2011_08_fragm.
htm [dostęp: 25 III 2020]. Warto też dodać, iż osoba o tym samym imieniu i nazwisku figuruje 
w innym źródle jako duchowny Kościoła ewangelicko-reformowanego, https://semper.istore.
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Komarów
Okoliczności powstania parafii PNKK obrządku wschodniego w Koma- 

rowie nie zostały – w porównaniu z podobną placówką w Tarnawatce 
– dokładnie opisane w archiwaliach. Wypada się domyślać, że miały one 
duży związek z sytuacją nielicznej ludności prawosławnej w Komarowie 
i najbliższych miejscowościach. W roku 1919 katolicy przejęli obie tamtej-
sze cerkwie pounickie – murowaną i drewnianą, pełniącą funkcję świątyni 
cmentarnej. Po zakończeniu budowy nowej świątyni parafialnej obiekty te 
przestały być potrzebne parafii katolickiej, zatem w czerwcu 1928 r. wy-
znawcy prawosławia starali się, przez pośrednictwo wojewody, o przejęcie 
jednego z nich. Sprawę wspierał proboszcz etatowej parafii prawosławnej 
w Cześnikach, który chciał przeniesienia jej siedziby właśnie do Komarowa. 
Spotkało się to z negatywną odpowiedzią strony katolickiej, a także nie-
korzystną opinią starosty, który zwracał uwagę na niewielką liczbę pra-
wosławnych w okolicy, nieprzekraczającą 300 osób. Jesienią 1929 r. obie 
dawne cerkwie zostały rozebrane. Prośba prawosławnych o przekazanie 
materiału z drewnianej świątyni na wzniesienie kaplicy również została 
odrzucona. Rozgoryczenie prawosławnych potęgowało twierdzenie władz, 
że o rezygnacji z założenia placówki filialnej w Komarowie zdecydował 
sam metropolita Dionizy, który jednakże temu zaprzeczał53.

Wszystko to sprzyjało rozwojowi agitacji Kościoła narodowego, za którą 
stał duchowny S. Szwedko z położonej dość blisko Tarnawatki. W kwietniu 
1930 r. W.M. Faron powiadomił Urząd Wojewódzki, iż 11 marca powstała 
parafia PNKK obrządku wschodniego w Komarowie, a jej proboszczem został 
mianowany Teodor Czystowski54. O jej funkcjonowaniu niewiele wiadomo, 
a konkretne informacje pochodzą dopiero z roku 1931. W kwietniu tegoż 
roku władze państwowe szacowały liczbę wiernych na 13255. Ta wielkość 
stoi w rażącej sprzeczności z danymi zawartymi w dokumencie MWRiOP 
z początku 1931 r., który mówi o aż 483 wiernych i 1000 sympatykach 
parafii PNKK w Komarowie56. Nie ulega wątpliwości, że te ostatnie są 
znacznie przesadzone, jako że kilkakrotnie przewyższają liczbę okolicznych 
prawosławnych, potencjalnie ciążących do komarowskiej placówki. Z kolei 
w kwietniu 1934 r. proboszcz miejscowej parafii katolickiej w raporcie do 
lubelskiej kurii podał, że spośród 302 narodowców 205 zamieszkiwało 
Komarów Wieś, zaś 97 Wolicę Brzozową: „Z początku hodurowcy płacili 
składkę duchownemu, obecnie nie chcą płacić, więc chce on wyjechać 

pl/pl/p/Slownik-biograficzny-duchownych-ewangelicko-reformowanych.-Jednota-Malopolska- 
i-Jednota-Warszawska/23076147 [dostęp: 25 III 2020].

53 K. G r z e s i a k, Sieć parafialna…, s. 167–168.
54 APL, UWL WSP, sygn. 851, k. 82, 86.
55 APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 7.
56 AAN, MWRiOP, sygn. 1414, k. 312–314.
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z Komarowa. Teodor Czystowski przyszedł do mnie z prośbą, bym się 
zwrócił do biskupa lubelskiego, by go przyjął do Kościoła katolickiego, 
lecz nie warto przyjmować; był popem prawosławnym, księdzem grec-
kokatolickim, a teraz hodurowskim obrządku wschodniego”57. Placówka 
dysponowała kaplicą o wymiarach 5 na 4 m, urządzoną w domu Teodora 
Tymczuka w Komarowie Wsi. Funkcję diaka (psalmisty) pełnił Michał 
Mazur, z kolei starostą był Julian Obuchowski, obaj pochodzący z powyższej 
miejscowości. W opinii proboszcza ośrodek tracił na popularności: „Sekta 
maleje, jedni mają zamiar zostać katolikami, ci, co chodzą do kościoła 
w niedziele i święta, drudzy chcą wrócić do cerkwi prawosławnej. Nikt 
z katolików do Hodurów nie należy”58.

Źródła archiwalne zawierają nieco danych o wspomnianym duszpa-
sterzu komarowskiej placówki narodowej. W początkach roku 1931 kuria 
podlaska, zapytywana przez swoją lubelską odpowiedniczkę, informowała, 
że T. Czystowski przeszedł na katolicyzm z prawosławia w archidiecezji 
wileńskiej, nie był jednak inkardynowany do diecezji siedleckiej. Spełniał 
czasowo obowiązki duszpasterskie na placówce neounickiej w Kostomłotach 
do czasu, gdy w 1927 r. powrócił do wiary prawosławnej. Po kilku mie-
siącach znów prosił o przyjęcie do Kościoła katolickiego. W listopadzie 
kongregacja rzymska zezwoliła na przyjęcie go wyłącznie jako człowieka 
świeckiego. „Otrzymywał jako świecki nawet zapomogi, ale upijał się czę-
sto i był monitowany”59. W roku 1928 znowu przeszedł do prawosławia 
i zaraz potem prosił ponownie o uznanie go za katolika. We wrześniu 
tegoż roku sprawa została przesłana do Stolicy Apostolskiej. Tymczasem 
w marcu 1929 r. T. Czystowski wszedł w kontakt z mariawitami, zaś we 
wrześniu 1929 r. znów zjawił się w kurii podlaskiej. Tym razem odesłano 
go do diecezji mu właściwej, czyli do Wilna60. Osobą duchownego intere-
sowały się też władze państwowe, które ustaliły, iż w roku 1928 ukradł 
3 tys. zł, otrzymanych od biskupa podlaskiego Henryka Przeździeckiego 
na remont cerkwi w Kostomłotach61.

Przebywając na placówce PNKK w Komarowie, T. Czystowski, wraz 
z S. Szwedką, wpadł na pomysł nawiązania kontaktów z biskupem  
M.L. Fulmanem62. W grudniu 1930 r. przesłał do lubelskiego hierarchy swój 
okrojony życiorys. Wynika zeń, iż urodził się 8 czerwca 1884 r. we wsi 
Sinozierie na terenie Łotwy w rodzinie prawosławnej o tradycjach unickich, 
jako syn kapłana Dymitra i jego żony Olgi. Wykształcenie duchowne odebrał 

57 AAL, Rep 61 B XIII 1, k. 466.
58 Ibidem, k. 466.
59 AAL, Rep 61 B XII 5, k. 274–275.
60 Ibidem, k. 275.
61 APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 50.
62 Ibidem, k. 49.
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w Połocku i w Witebsku. W roku 1907 został kierownikiem dwuklasowej 
szkoły ludowej, wtedy też ożenił się. 8 lipca 1913 r. został wyświęcony na 
kapłana przez biskupa połockiego Włodzimierza Putiatę. Był początkowo 
proboszczem w parafii Woroń, zaś w roku 1915 – w Orzechowie, powie-
cie witebskim. Po I wojnie światowej znalazł się, wraz ze swoją parafią, 
w granicach Polski. W końcu 1919 r. T. Czystowski został przyjęty przez 
biskupa Eleuteriusza do diecezji wileńskiej. Był najpierw proboszczem 
w Stefanpolu koło Dzisny, w 1921 r. został przeniesiony do Hołomyśli, 
a pięć lat później otrzymał stanowisko dziekana dziśnieńskiego. W roku 
1927 po raz pierwszy przeszedł na neounię63.

Jak wiadomo, w początkach 1931 r. biskup lubelski odrzucił prośbę 
T. Czystowskiego, godząc się co najwyżej na przyjęcie go w charakterze 
laika. O machinacjach duchownego dowiedzieli się jednak jego dotych-
czasowi zwolennicy, których chciał on bezskutecznie pozyskać do unii. 
Podjęli oni starania o nowego duchownego. Sytuacja zamętu ułatwiła dzia-
łalność proboszczowi prawosławnej parafii w Cześnikach, ks. Mikołajowi 
Laszczukowi, wskutek której ogół wiernych placówki narodowej powrócił 
do macierzystego wyznania64. W październiku 1931 r. proboszcz katolicki 
z Komarowa przesłał do Lublina wiadomość o likwidacji placówki PNKK. 
W istniejącej nadal kaplicy regularne nabożeństwa odprawiał w tym cza-
sie ks. M. Laszczuk65. Wkrótce powstała przy niej nieetatowa placówka 
prawosławna obsługiwana przez własnego duchownego66. Natomiast 
T. Czystowski udał się do Sahrynia (powiat hrubieszowski), gdzie stanął 
na czele placówki obrządku wschodniego w obediencji faronowskiej. Mylił 
się zatem starosta tomaszowski, który w tym samym czasie utrzymywał, że 
duchowny ten był, podobnie jak S. Szwedko, przeciwnikiem W.M. Farona67. 
Placówka narodowa w Sahryniu upadła wiosną roku 193468.

Perespa
Dane o placówce PNKK obrządku wschodniego w tej miejscowości są 

dość skąpe, a przy tym wzajemnie sprzeczne. Proboszcz miejscowej para-
fii katolickiej przesłał do Kurii Biskupiej informację, że 8 czerwca 1930 r. 

63 AAL, Rep 61 B XII 5, k. 277.
64 APL, UWL WSP, sygn. 870, k. 36, 178.
65 AAL, Rep 61 B XIII 1, k. 486.
66 K. G r z e s i a k, Sieć parafialna…, s. 167–169.
67 APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 118, 139. Jesienią 1933 r. duchowny prawosławny z Sahry-

nia, noszący nazwisko Czystowski, nawiązał kontakt z ordynariuszem diecezji łuckiej, którego 
prosił o przyjęcie do akcji neounijnej. Biskup Adolf Piotr Szelążek jednak odpowiedział, aby 
podjął starania u biskupa diecezji lubelskiej, na terenie której się znajduje. Ten ostatni został 
zresztą poinformowany o całej sprawie. Nie był to jednak znany nam T. Czystowski, nosił 
bowiem imię Rafael i – jak wynika z treści pisma – był odeń dużo młodszy. Zob. AAL, Rep 
61 B XII 5, k. 522–523.

68 DN, s. 93.
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osiadł w Perespie duchowny narodowy Michał Wojtowicz, były nauczyciel, 
pochodzący z Komarowa. Jak zaznaczył proboszcz, działalność propagan-
dowa, którą podjął ten kapłan, była skierowana nie tylko do wyznawców 
prawosławia, ale i katolików. M. Wojtowicz zamieszkał w domu należą-
cym do włościanina wyznania prawosławnego, natomiast nabożeństwa 
odprawiał w kaplicy umieszczonej w dawnym dworze, który został potem 
zaadaptowany na młyn parowy. Właścicielem tego obiektu był Aleksander 
Bober, który również został wyświęcony przez W.M. Farona na kapłana. 
Zdaniem proboszcza to właśnie on przyczynił się do powstania placówki 
w Perespie. Przez kolejny rok obaj duchowni działali wspólnie, przy czym 
A. Bober podejmował także inicjatywy misyjne w innych miejscowościach.

Podobnie jak to miało miejsce w Tarnawatce, perspektywy rozwoju 
nowego ośrodka były początkowo dość obiecujące. Proboszcz katolicki 
relacjonował: „Z początku, jako nowość, [placówka] zaciekawiła prawie 
wszystkich prawosławnych, a nawet i niektórych katolików, na pierwszym 
nabożeństwie było dużo ludzi. Po wyświetleniu sprawy z ambony i zmniej-
szeniu się ciekawości obecnie z katolików nie należy nikt. […] Sekta nie 
tylko się cofa, ale są widoki zupełnej likwidacji”. Duszpasterz katolicki 
zwrócił uwagę na niekorzystne dla siebie reperkusje agitacji narodowców: 
„Obecność ich daje się odczuć przy poborach za posługi religijne. Trzeba 
po prostu nie mieć głosu, a zadowalać się łaską wiernych”69.

Jeśli natomiast dać wiarę archiwaliom Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, 
placówka dysponowała kaplicą przerobioną z budynku mieszkalnego wznie-
sionego przez duchownego A. Bobera i jego żonę Julię. Zamiana ta miała 
charakter nielegalny. Jak ustalił wojewoda, 26 września 1930 r. J. Bober 
otrzymała zezwolenie na budowę domu. Jednak zamiast niego budowano 
kaplicę. Po pewnym czasie miejscowy wójt w asyście policji opieczętował 
ją, zaś na J. Boberową nałożono grzywnę w wysokości 10 zł. Tymczasem 
13 marca duchowny A. Bober zerwał pieczęcie i odprawił w budynku 
nabożeństwo. Gdy mu wyjaśniono, że winien uzyskać zezwolenie na bu-
dowę kaplicy, odparł, że nie będzie się o nie starać i że na swoim placu 
pobuduje to, co mu się spodoba. Jednocześnie policja zaprzeczała, że tego 
dnia uniemożliwiła A. Boberowi odprawienie nabożeństwa70.

W początkach kwietnia 1931 r. wojewoda lubelski informował MWRiOP, 
że placówka w Perespie liczy 360 członków71. Za niepoważne wypada uznać 
dane tegoż ministerstwa, które mówią o 460 wiernych i 800 sympatykach 
Kościoła narodowego w początku roku 193172. Bodaj najbliższe prawdy 

69 AAL, Rep 61 B XIII 1, k. 440.
70 AAN, MWRiOP, sygn. 1421, k. 63.
71 APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 5–7. 
72 AAN, MWRiOP, sygn. 1414, k. 312–313.
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są wielkości podane w innym piśmie, które lubelski Urząd Wojewódzki 
skierował do MWRiOP. Wynika z nich, że liczba osób uczęszczających na 
nabożeństwa do kaplicy narodowej spadła z początkowych 60 do 30, co 
W.M. Faron tłumaczył rzekomym naciskiem ze strony czynników pań-
stwowych73. Ta informacja koreluje z raportem proboszcza katolickiego, 
który mówił o 20 rodzinach ciążących do placówki, uznając je za raczej 
chwiejne74. Według informacji posiadanych przez władze wojewódzkie 
duchowny Michał Wojtowicz pochodził z terenu powiatu zamojskiego, 
z rodziny rolniczej. Ukończył zaledwie 4 klasy szkoły rosyjskiej. W roku 
1931 miał 37 lat i był bezdzietny. „Inteligentny mało, społecznie niewy-
robiony, działalności publicznej nie prowadzi. Do państwowości polskiej 
odnosi się nieprzychylnie, co jednak sprytnie ukrywa. Wpływów większych 
nie posiada” – opiniował go wojewoda w piśmie do MWRiOP75.

O A. Boberze wiadomo nieco więcej. W końcu 1930 r. zgłosił się, podobnie 
jak S. Szwedko i T. Czystowski, do biskupa M.L. Fulmana. Z załączonego 
podania dowiadujemy się, że urodził się jako syn Gerazyma (Harasima) 
i Katarzyny z Kozickich w Borowcu (powiat biłgorajski) 16 sierpnia 1898 r. 
Po ukończeniu w roku 1917 szkoły podczas ewakuacji na terenie guber-
ni charkowskiej pełnił przez rok służbę w wojsku rosyjskim jako oficer. 
W roku 1918 powrócił do Polski i do 1922 r. był w armii polskiej. W lutym 
1923 r. ożenił się, zaś w latach 1926–1929 kształcił się w prawosławnym 
seminarium duchownym w Krzemieńcu. Duchowny pominął okoliczności, 
w jakich w roku 1930 przeszedł do PNKK, gdzie został wyświęcony na 
kapłana. Zaraz też przystąpił do organizowania parafii obrządku wschod-
niego w Husynnem koło Hrubieszowa, gdzie mobilizował miejscowych 
Rusinów do działań na rzecz otwarcia nieczynnej cerkwi dla powstającej 
parafii76. Interesujące, że opiekując się obiema założonymi przez siebie 
placówkami, jednocześnie urabiał swych zwolenników w Husynnem 
w kierunku unii z Kościołem katolickim. Świadectwem tej niejasnej gry 
duchownego jest pismo ze stycznia 1931 r., w których wywodzący się 
z prawosławia tamtejsi narodowcy zwrócili się do biskupa M.L. Fulmana 
o przyjęcie do katolicyzmu. Jak wiemy, taką prośbę skierował do ordyna-
riusza lubelskiego sam A. Bober. Podobnie jak S. Szwedko i T. Czystowski, 
otrzymał on odpowiedź, że może zostać członkiem Kościoła katolickiego  
jako świecki77.

Według przytaczanego źródła MWRiOP, rażąco zawyżającego liczby 
wyznawców Kościoła narodowego, kierowana przez A. Bobera placówka 

73 AAN, MWRiOP, sygn. 1421, k. 63.
74 AAL, Rep 61 B XIII 1, k. 440.
75 APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 7.
76 AAN, MWRiOP, sygn. 1423, k. 26.
77 AAL, Rep 61 B XII 5, k. 286–288.
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narodowa w Husynnem miała 635 parafian i 500 sympatyków78. Było ich 
w rzeczywistości znacznie mniej. Już w kwietniu 1931 r. duchowny stracił 
resztę swoich zwolenników. Podjęta przezeń próba znalezienia ich w są-
siednim Kopyłowie nie powiodła się. W tej sytuacji duchowny powrócił 
do Perespy, ale i tamtejsza placówki chyliła się już ku upadkowi79.

W opinii proboszcza katolickiego w Perespie głównym powodem 
stopniowego regresu placówki narodowej był „zastraszająco niski poziom 
moralny i intelektualny ich księży. Zapytany przez jednego z katolików 
Bober, co to jest Kościół narodowy, czy nie jest to zbliżenie do katolicyzmu, 
odpowiedział: Czort znajet, uczyli więcej po polsku (skończył bowiem 
sześciotygodniowy kurs w Krakowie), każetsia, czto nie”80. Również relacje 
z W.M. Faronem, od początku nieszczere, uległy definitywnemu zerwaniu. 
W końcu kwietnia 1931 r. W.M. Faron zawiadomił wojewodę o usunięciu 
z PNKK obu duchownych: A. Bobera i M. Wojtowicza81. Być może już wte-
dy byli oni w kontakcie z kierownictwem macierzystego Kościoła prawo-
sławnego, do którego zostali też wkrótce przyjęci. M. Wojtowicz pracował 
jako duszpasterz nieetatowej placówki prawosławnej w Terebiniu, z kolei 
A. Bober – na podobnej placówce w Szewni. Po kilku latach objął nieeta-
tową parafię w Perespie, która powstała na miejscu zlikwidowanej parafii 
PNKK, przy kaplicy istniejącej w należącym do duchownego budynku82.

Posadów
Upadek placówki obrządku wschodniego (obediencji faronowskiej) 

w Sahryniu zbiegł się w czasie z nowym zadaniem, które wyznaczył 
T. Czystowskiemu jego zwierzchnik. W lutym 1934 r. W.M. Faron zawiadomił 
władze państwowe o wystawieniu duchownemu nominacji upoważniają-
cej go do organizowania parafii Polskiego Kościoła Starokatolickiego (tak 
brzmiała wówczas oficjalna nazwa wyznania W.M. Farona) w powiatach 
biłgorajskim, hrubieszowskim i tomaszowskim83. W maju 1934 r. terenem 
działalności tego kapłana stał się Posadów, gdzie przystąpił do organi-
zowania placówki z obrządkiem wschodnim. Wkrótce doszło do spięć 
pomiędzy zwolennikami T. Czystowskiego a tymi, którzy pozostali przy 
Kościele prawosławnym, wspieranymi przez miejscowe duchowieństwo, 
starające się nie dopuścić do zorganizowania ośrodka. Zaniepokojony sytu-
acją starosta tomaszowski zwrócił się do władz wojewódzkich o wskazówki 
odnośnie do tego, jak traktować to wyznanie i całą akcję. W odpowiedzi 

78 AAN, MWRiOP, sygn. 1414, k. 312–313.
79 APL, SH, sygn. 515, k. 168.
80 AAL, Rep 61 B XIII 1, k. 440.
81 APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 51.
82 Archiwum Metropolii Prawosławnej w Warszawie (dalej: AMP), sygn. 441, Wykazy 

parafii i duchowieństwa z roku 1932; AMP, sygn. 2406, Wykazy parafii i duchowieństwa z lat 
1937 i 1938.

83 APL, UWL WSP, sygn. 2406, k. 11.
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wojewoda odesłał starostę do odpowiedniego okólnika i poinformował go, 
że prokuratora warszawska prowadzi śledztwo przeciw W.M. Faronowi 
z powodu wydawanych przezeń nielegalnych metryk stanu cywilnego84.

Tymczasem napięcie w Posadowie narastało. Jak donosił do wojewody 
lubelskiego metropolita Dionizy, 3 maja T. Czystowski wtargnął do kaplicy 
prawosławnej, rozbijając zamki i uszkadzając drzwi. O wypadku miej-
scowa ludność prawosławna zawiadomiła policję, która spisała protokół. 
Jednak T. Czystowski nie zaprzestał swoich działań, co zmusiło metro-
politę do zwrócenia się do władz państwowych z prośbą o interwencję85. 
Jednocześnie duchowni prawosławni podjęli bezpośrednie działania zapo-
biegawcze. W początkach lipca starosta pisał do wojewody: „W obliczu 
akcji Czystowskiego księża prawosławni urządzili na Posadów formalną 
krucjatę. Michał Boniecki, dziekan z Tomaszowa, Witaliusz Sahajdakowski 
z Grodysławic, Teodozjusz Matwiejczuk ze Szlatyna zjechali w celu od-
prawienia misji, w czasie których głosili, aby bić i pałkami wypędzić 
ks. Czystowskiego, nasłanego przez rząd polski celem spolszczenia pra-
wosławnych. Zwolennicy Czystowskiego w liczbie 20, przypuszczalnie 
za jego namową, wyłamali zamek w kapliczce cmentarnej, wtargnęli do 
wnętrza i odprawili nabożeństwo. Na żądanie Hacia [ks. Maksyma Hacia, 
proboszcza parafii prawosławnej w Telatynie, do której należał Posadów], 
zarządzającego kapliczką, interweniowała policja, usuwając zwolenników 
Czystowskiego z kapliczki. Klucze do niej ma Hać, zaś Czystowski odprawia 
pod kapliczką”86. Przywróciwszy ład prawny, starosta odbył konferencję 
z udziałem duchownych prawosławnych i T. Czystowskiego. Urzędnik 
zakomunikował, że „stan ma pozostać bez zmian, zaś w razie zakłócenia 
porządku lub zgorszenia publicznego przez jakiegokolwiek duchownego 
tenże duchowny jako sprawca moralny zostanie pociągnięty do odpowie-
dzialności karno-sądowej”87.

W końcu sierpnia 1934 r. zwolennicy T. Czystowskiego podjęli w MSW 
starania na rzecz przejęcia cerkwi w Posadowie. Nie jest jasne, o który 
obiekt sakralny chodziło. Z pisma skierowanego do ministerstwa wynika 
raczej, że petenci mieli na myśli cerkiew cmentarną, będącą w dyspozycji 
duchowieństwa prawosławnego, o czym świadczy deklaracja, że nie chcą 
być dalej rusyfikowani. Z kolei władze państwowe zrozumiały, że naro-
dowcy dążą do zagarnięcia dawnej cerkwi pochodzenia unickiego, która 
po I wojnie światowej została wyświęcona na kościół katolicki i jako taka 
nie mogła zostać im przekazana. Zwraca też uwagę wzrost popularności 
T. Czystowskiego wśród prawosławnych mieszkańców Posadowa. O ile na 

84 APL, UWL WSP, sygn. 2405, k. 135–137; AAN, MWRiOP, sygn. 1424, k. 146.
85 Ibidem, k. 146.
86 Ibidem, k. 148.
87 Ibidem.
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pierwszym podaniu podpisało się ich kilkunastu, o tyle na kolejnym widnieje 
już około stu podpisów88. To zjawisko wyjaśniał Urząd Wojewódzki, który 
w korespondencji z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych ujął problem na 
tle szerszej refleksji: „W dotychczasowych latach stwierdzono u ludności 
prawosławnej dwa sposoby prób uzyskania zamkniętych cerkwi. Jeden – 
w dawniejszych latach – deklaracja przejścia na unię, drugi – od niedawna 
– przejście do kościoła narodowego. Chodzi o uzyskanie cerkwi na rzecz 
chwilowo zmienionego wyznania, a potem na rzecz prawosławia. Ludność 
jest przywiązana do prawosławnej formy wyznania i po chwilowem od-
stępstwie wraca do niego pod wpływem misji władzy cerkiewnej. Tak się 
stało z dawnymi placówkami, które na skutek decyzji Farona o połączeniu 
się ze starokatolikami w roku 1932 w liczbie 18 wróciły do cerkwi, zwięk-
szając siłę prawosławia pewną ilością wybudowanych świątyń. Ten stan 
rzeczy spotka może placówkę w Posadowie […] wobec łatwej zmienności 
nastrojów wśród ciemnych mas ludności, przerzucającej się raz do kościoła 
narod., to znowu na unię”89.

Nie są znane dalsze losy posadowskiej placówki narodowej i duchow-
nego. Odosobniona wzmianka o jej istnieniu pochodzi z czerwca 1937 r.90 
Warto natomiast dodać, że w sierpniu 1934 r. T. Czystowski pojawił się 
w Obszy (powiat biłgorajski) celem założenia tam placówki. Jego działal-
ność, która wzbudziła pewien niepokój w starostwie biłgorajskim, mimo 
początkowych sukcesów zakończyła się niepowodzeniem91.

Witków
Jedno z dwóch źródeł potwierdzających istnienie placówki Kościoła 

narodowego z obrządkiem wschodnim w Witkowie pochodzi z czerwca 
1933 r. Jest nim petycja koła niewiast tego Kościoła skierowana w sprawie 
poparcia jego legalizacji do małżonki prezydenta Rzeczypospolitej, zaopa-
trzona w podpisy zaledwie trzech osób, z których jedna miała na imię…
Jan. Z kolei w grudniu 1935 r. starosta zawiadomił władze wojewódzkie, że 
placówka została zlikwidowana, zaś duchowny Jakub Weremko wyjechał 
do powiatu krzemienieckiego92. Brak innych danych pozwala przypuszczać, 
że zainteresowanie działalnością tego efemerycznego ośrodka zdradzała 
znikoma grupa osób.

Podlodów
W czerwcu 1934 r. starosta hrubieszowski, w odpowiedzi na pismo 

z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, poinformował, że duchowny naro-
dowy Anatoliusz Cybulski z placówki obrządku wschodniego w Hołubiu 

88 AAN, MWRiOP, sygn. 1423, k. 57–58.
89 AAN, MWRiOP, sygn. 1424, k. 28.
90 AAN, MWRiOP, sygn. 1425, k. 15.
91 APL, UWL WSP, sygn. 2406, k. 9.
92 AAN, MWRiOP, sygn. 1424, k. 23; APL, UWL WSP, sygn. 852, k. 210.
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porzucił ją, opuszczony przez swoich dotychczasowych zwolenników. 
Nie wiadomo jednak, czy w Podlodowie, dokąd się udał, podejmował 
jakąkolwiek akcję religijną93.

ZAKOŃCZENIE

Chociaż działalność Kościoła narodowego wywarła znaczący wpływ na 
życie religijne i społeczne niektórych rejonów międzywojennej Lubelszczyzny, 
nie ulega wątpliwości, że powiat tomaszowski znajdował się na peryferiach 
jego aktywności misyjnej. Widać to szczególnie na tle prowadzonej z roz-
machem akcji propagandowej wyznania F. Hodura w ówczesnym powiecie 
krasnostawskim, gdzie zaowocowała ona powstaniem największej liczby 
placówek terenowych. Po kilka parafii funkcjonowało również w powiatach 
chełmskim i zamojskim, a także w okolicach nadwiślańskich. Niektóre z nich 
przetrwały do dzisiaj, chociaż skupiają one znacznie mniej wiernych. Jeśli 
chodzi o ośrodki z obrządkiem wschodnim, to większość z nich istniała 
w powiecie hrubieszowskim. Ich żywot był jednak krótkotrwały.

Wypada zarazem stwierdzić, że idee Kościoła narodowego nie były na 
terenie naszego powiatu całkiem obce. Świadczą o tym opisane powyżej 
wydarzenia w Nowosiółkach, Zubowicach, Suścu, Gródku i Starej Wsi. 
W tej ostatniej miejscowości funkcjonowała, przez niespełna trzy lata, 
jedyna placówka narodowa z obrządkiem zachodnim. Większe widoki 
rozwoju zdradzała akcja w obrządku wschodnim. Parafie w Tarnawatce, 
Komarowie i Perespie skupiły w pewnym momencie ogół okolicznych 
wyznawców prawosławia, natomiast w Posadowie i Witkowie było ich już 
mniej. Jednak do końca epoki międzywojennej nie przetrwała żadna z nich.

Propaganda Kościoła narodowego spotkała się ze zdecydowaną kontr-
akcją ze strony Kościołów katolickiego i prawosławnego. Okazała się ona 
skuteczna. Jednak wydaje się, że o całkowitej porażce nowego wyznania 
na omawianym terenie (oraz o miernych, w stosunku do zakładanych, 
efektach akcji w innych stronach) przesądziła mizerna kondycja moralna 
i intelektualna większości jego duchownych liderów. Nie bez znaczenia 
były też polityczne, zdecydowanie lewicowe powiązania tych ostatnich. 
Wszystko to zniechęcało do Kościoła narodowego nawet te środowiska, 
które początkowo zdawały się traktować go z pewną dozą sympatii. 
Wyrazem takiego stanu rzeczy są choćby słowa wojewody lubelskiego, 
które zawarł w piśmie do MWRiOP latem 1930 r.: „W parafiach obrząd-
ku wschodniego są i nieliczni Polacy. Byłoby to może z korzyścią dla 
pogłębienia współżycia między obiema nacjami, gdyby to byli poważni 

93 APL, UWL WSP, sygn. 2406, k. 7–8.
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duchowni, Polacy. Tymczasem są to aferzyści i karierowicze. Tak więc 
cała akcja musi być uznana za szkodliwą, tym bardziej, że jest zarażona 
wpływami komunistycznymi”94.

Opisana akcja Kościoła narodowego nie pozostawiła na terenie powiatu 
tomaszowskiego żadnego trwałego śladu. Dzisiejsi mieszkańcy wymienio-
nych miejscowości – w stopniu, w jakim udało się ustalić piszącemu te 
słowa – nie mają już żadnej wiedzy o wydarzeniach sprzed około 90 lat. 
Może właśnie dlatego było warto utrwalić je w formie niniejszej publikacji.
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ABSTRACT

Rev. Krzysztof Grzesiak

THE ACTIVITY OF POLISH NATIONAL CATHOLIC CHURCH IN THE  
POVIAT OF TOMASZÓW LUBELSKI DURING THE INTERWAR PERIOD

The south part of the District of Lublin during the interwar period, which more or less 
coincided with the Diocese of Lublin. became in the mid 1920s the ground of intensified  
activity of Polish National Catholic Church (established in the U.S by Franciszek Hodur, 
which separated from Catholic Church) and other denominations that morphed from, which 
are generally referred to as National Church. It attracted the greatest number of followers in 
the poviat of Krasnystaw, which translated directly into the number of new pastoral establish-
ments, whereas not so many were established in the counties of Chełm and Zamość, as well as 
Powiśle region. Missionary activities covered also the east part of the District of Lublin where 
Orthodox Church dominated, the fruit of which were local outposts with the Byzantine Rite, 
most of which were located in the poviat of Hrubieszów.

The poviat of Tomaszów was a peripheral ground in terms of missionary activity of the 
National church with the only pastoral establishment in Stara Wieś, which functioned for 
three years. Some traces of the influence of the National Church were recorded in Nowo-
siółki, Zubowice, Susiec and Gródek. Local establishments with Byzantine Rite functioned in 
Tarnawatka, Komarów, Perespa, Posadów, Witków and possibly in Podlodów, however, they 
ceased to exist before the end of the interwar period.

Key words: National Church, poviat of Tomaszów, interwar period
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Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

NAUCZYCIELE HISTORII A EDUKACJA 
PATRIOTYCZNA W PAŃSTWOWYM GIMNAZJUM 

KOEDUKACYJNYM IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO 
W TOMASZOWIE LUBELSKIM W DRUGIEJ 

RZECZYPOSPOLITEJ

W II RP edukacja historyczna i patriotyczna w tomaszowskim gimnazjum realizowana 
była zgodnie z wytycznymi polityki oświatowej państwa. W dwóch kronikach szkolnych 
znajdujemy tego potwierdzenie. Ważne, że obok obchodzenia rocznic i świąt narodowych, 
kultywowano tradycję regionalną, a szkoła aktywnie włączała się w życie kulturalne miasta 
i regionu. Duża była w tym rola nauczycieli historii. Najdłużej pracował przybyły ze Lwowa 
Michał Druszkiewicz, prawdziwy przyjaciel młodzieży. Epizod pracy w Tomaszowie zaznaczył 
późniejszy profesor akademicki Jan Dobrzański. Trzeba także wspomnieć o kontrowersyjnym 
Władysławie Weigerze, który stosował aktywizujące metody nauczania, niestety przesłonił je 
fakt „niemoralnego zachowania się”. Ostatnimi nauczycielami historii byli, mający solidny 
warsztat pracy, Stefan Batko i Feliks Kwiatkowski. Ten ostatni po opuszczeniu Tomaszowa 
zaangażował się w tajne nauczanie. Nauczyciele przez swoją pracę dydaktyczną i wychowawczą 
niewątpliwie wpłynęli na kształtowanie postaw młodzieży szkolnej. Dlatego nie może dziwić, 
że gdy wybuchła wojna, to uczniowie i absolwenci gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim 
głęboko wzięli sobie do serca hasło Honor et Patria, wykute na ścianie frontowej szkoły.

Słowa kluczowe: Gimnazjum Koedukacyjne, Tomaszów Lubelski, nauczyciele historii, 
edukacja historyczna

Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. Bartosza Głowackiego 
w Tomaszowie Lubelskim było jedyną szkołą średnią na terenie powiatu. 
W okresie międzywojennym cały czas się rozwijało, wywierając duży wpływ 
na życie miasta i powiatu. W II RP edukacja historyczna i patriotyczna 
realizowana była zgodnie z wytycznymi polityki oświatowej państwa. 
Po reformie jędrzejewiczowskiej (1932) w edukacji historycznej kładzio-
no nacisk nie tyle na przygotowanie młodzieży do życia w normalnych 
czasach, ile na wpojenie gotowości do ponoszenia ofiar, do heroicznych 
czynów w czasie zagrożenia bytu państwa i narodu1. W artykule autor 

 1 Zob. więcej: Z. O s i ń s k i, Edukacja historyczna w Drugiej i Trzeciej RP – podobieństwa 
i różnice w kontekście sytuacji politycznej, [w:] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej, red. M. Fic, 
L. Krzyżanowski, M. Skrzypek, Katowice 2010, s. 21–32. Zob. też: L. R y m a r, O celu nauczania 
historii w szkole średniej, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Poznaniu 
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przedstawia nauczycieli historii oddziałujących na patriotyczną postawę 
młodzieży, czego dała ona wyraz już na początku II wojny światowej. 
Podstawą do napisania artykułu stały się dwa tomy unikatowej kroniki 
szkoły z okresu międzywojennego oraz niewykorzystywane dotąd przez 
badaczy materiały znajdujące się w Archiwum Państwowym w Lublinie.

W gimnazjum tomaszowskim od początku jego funkcjonowania za 
sprawą uczących nauczycieli kultywowano zrywy niepodległościowe, 
a także walkę o byt odrodzonego państwa. Szczególne miejsce zajmowała 
walka o kształt granicy wschodniej z Ukraińcami. Cudem ocalała z zawie-
ruchy dziejów kronika szkolna odnotowywała m.in.: „Dnia 12 grudnia 
1918 r. na wieść o zgonie śp. Henryka Kosztowskiego, ułana I pułku wojsk 
polskich, poległego dnia 10 grudnia 1918 r. w bitwie z Ukraińcami pod 
Dołhobyczowem, młodzież szkoły, nie mogąc wziąć udziału w pogrzebie, 
samorzutnie pomyślała o wystosowaniu do rodziny poległego pisma kon-
dolencyjnego zaopatrzonego podpisami wszystkich uczniów. […]. Z kolei 
w dniu 14 stycznia 1919 r. uczniowie wzięli udział w nabożeństwie żałob-
nym za dusze żołnierzy polskich poległych w walkach z Ukraińcami”2. 

Młodzież uczciła pamięć poległego ułana, potem zapomniano o jego bo-
haterskiej śmierci. Obecnie warto wskrzesić pamięć o braciach Kosztowskich 
– polskich legionistach3.
6–8 grudnia 1925 r., t. 1: Referaty, Lwów 1925; K. S o c h a n i e w i c z, Kult przeszłości w wychowa-
niu narodowym, Zamość 1921; Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych. Historia, 
Warszawa 1920; Program gimnazjum państwowego. Gimnazjum niższe. Język polski. Historia. Języki 
nowożytne, Warszawa 1919; Program gimnazjum państwowego. Wydział humanistyczny, Warszawa 
1922; Program gimnazjum państwowego. Wydział matematyczno-przyrodniczy, Warszawa 1922; 
Program gimnazjum państwowego. Wydział klasyczny, Warszawa 1922; H. K o n o p k a, Edukacja 
historyczna w polskich szkołach powszechnych 1918–1939, Białystok 1987, s. 79. 

 2 „Kronika Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w To-
maszowie Lub., założona w 1918 r.”, t. 1: (1918–1929), s. 18.

 3 Henryk Kosztowski urodził się 12 lipca 1897 r. w Steniatynie. Jego ojcem był Walenty 
Wincenty Kosztowski, matką Zofia Michalina z Hryniewieckich, córka właścicieli dóbr w Ste-
niatynie. Kosztowscy mieli dwóch synów: Henryka i starszego od niego o pięć lat Romana 
(1892–1924). Na tablicy pamiątkowej umieszczonej w kościele w Łaszczowie znajduje się 
informacja: „Zabity na Kresach pod Dołhobyczowem 10 grudnia 1918 r.” – wskazuje na jego 
udział w przygranicznych walkach Polaków z Ukraińcami, tuż po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości. Był szwoleżerem elitarnego 1. Pułku 1. Brygady Legionów Polskich pod do-
wództwem rotmistrza Gustawa Orlicz-Dreszera. Później został włączony do grupy pułkownika 
Władysława Beliny-Prażmowskiego, w której kontynuował walkę m.in. brat Henryka – Roman 
Kosztowski. Bezpośrednim zarzewiem konfliktu było zamordowanie przez Ukraińców czterech 
milicjantów na komorze celnej, znajdującej się pomiędzy Dołhobyczowem a Uhrynowem. 
Nastąpiło realne zagrożenie przerwania przez siły ukraińskie linii kolejowej Lublin–Rawa 
Ruska. Świtem 10 grudnia 1918 r. Ukraińcy zaatakowali. Dołhobyczów i Oszczów znalazły 
się pod silnym ostrzałem artyleryjskim. Otoczone ze wszystkich stron wojsko polskie stawiło 
zdecydowany opór czterokrotnie przeważającym siłom ukraińskim. Nieprzyjaciel został odparty 
za Uhrynów. Opanowano komorę celną. Bój z 10 grudnia 1918 r. był początkiem wielodnio-
wych walk w tym rejonie. Pewne jest tylko to, że Henryk Kosztowski poległ pierwszego dnia. 
Brat, Roman Kosztowski, był ułanem 1. Pułku Beliny, porucznikiem 1. Pułku Szwoleżerów. 
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Nie tylko lekcje historii miały na 
celu edukację historyczną i wychowanie 
młodzieży w duchu patriotycznym. 
Proces dydaktyczny i wychowawczy 
uzupełniały aktywny udział uczniów 
w różnorodnych uroczystościach or-
ganizowanych w szkole i poza nią. 
W omawianym okresie było ich dużo, 
a część z nich miała charakter cykliczny. 
Na tych ostatnich szczególnie warto się 
skupić na początek i je przedstawić, 
gdyż są one stałym elementem życia 
społeczności szkolnej tomaszowskiego 
gimnazjum.

Początek każdego roku szkolnego 
rozpoczynał się nabożeństwem w ko-
ściele odprawianym przez księdza 
prefekta, na które społeczność szkoły 
udawała się w szyku zwartym ze 
sztandarem szkoły na czele. W paź-
dzierniku odbywała się uroczystość 
ku czci nieznanego żołnierza. W listo-
padzie obchodzono kolejne rocznice 
odzyskania niepodległości, na które 
zawsze składały się: nabożeństwo, 
defilada i akademia. W tym też mie-
siącu miały miejsce obchody wybuchu 
powstania listopadowego, kończące 

się wieczornicą, oraz święto patrona młodzieży (św. Stanisława Kostki). 
W ostatnim tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia tradycyjnie łama-
no się opłatkiem przy drzewku [choince] przystrojonym przez nauczycieli. 
Podczas uroczystości zawsze przemawiali: ks. prefekt, dyrektor, przedsta-
wiciele uczniów i Koła Rodzicielskiego, a od 1925 r. także były absolwent 
szkoły. Następnie łamano się opłatkiem przy kolędach wykonywanych 
przez chór szkolny. W styczniu uroczyście obchodzono rocznicę powstania 
styczniowego, organizując poranki bądź wieczornice. W latach 1919–1935  
19 marca podniośle obchodzono imieniny Józefa Piłsudskiego. Po nabo-
żeństwie organizowano defiladę lub pochód ulicami miasta, następnie 

Zmarł sześć lat po tragicznej śmierci swojego brata, w wieku 32 lat (1924). Obecnie obaj bra-
cia spoczywają w grobowcu rodzinnym na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie, razem 
z rodzicami i innymi członkami rodziny. Zob. więcej: http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/ 
5932 [dostęp: 13 IV 2020]. 

Henryk Kosztowski (1897–1918).
Źródło: Zbiory rodzinne Elżbiety Ma-
ciejowskiej-Rozłuckiej, https://www.
facebook.com/szablaikon/photos/ 
a.225218564175921/2209591789071912/

?type=3&theater [dostęp: 13 IV 2020]
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w godzinach popołudniowych odbywała się akademia4. Najważniejszym 
świętem narodowym była rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja, łączona 
z religijnymi uroczystościami związanymi z przypadającym w tym samym 
dniu świętem Królowej Korony Polskiej. Po nabożeństwie Rada Pedagogiczna 
i młodzież udawały się pod krzyż pamiątkowy konstytucji. W godzinach 
popołudniowych odbywała się akademia szkolna, od 1931 r. wspólna dla 
młodzieży gimnazjum i uczniów szkół powszechnych. W niektórych latach 
w tym dniu organizowano zawody sportowe. W czerwcu miało miejsce 
uroczyste zakończenie roku szkolnego. Najpierw młodzież dekorowała 
budynek szkoły i porządkowała otoczenie. Od roku 1920 systematycznie 
urządzano wystawy prac uczniowskich. Oprócz tego w przeddzień lub 
w dniu zakończenia roku szkolnego odbywały się pokazy gimnastyczne 
i imprezy sportowe.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego odbywała się przed szkołą, 
a w okresie późniejszym – w jej gmachu, na górnym korytarzu, z udzia-
łem zaproszonych gości i rodziców. Często przemawiał zaproszony na nią 

 4 Postać Józefa Piłsudskiego była gloryfikowana przez szkołę, starano się utrzymywać 
kontakty z jego otoczeniem, które im się odwzajemniało. W kronice szkoły zapisano: „Dnia 
26 marca 1920 r. nadeszło z Kancelarii Cywilnej Naczelnika Państwa pismo następującej 
treści »Z polecenia Naczelnika Państwa dziękuję za telegram z dnia 2 marca wysłany przez 
uczennice i uczniów Gimnazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lub. za wyrażone w te-
legramie uczucia patriotycznej za ofiarę na flotę polską. Szef Kancelarii Car«”. Zob. „Kronika 
Państwowego Gimnazjum…”, t. 1, s. 25.

Zakończenie roku szkolnego 1927/1928. Źródło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, 
t. 1, s. 137
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starosta oraz burmistrz. Przemowę do zgromadzonych uczniów i gości wy-
głaszał zawsze dyrektor szkoły oraz przedstawiciele rodziców i młodzieży. 
Część artystyczna składała się z recytacji, piosenek śpiewanych przez chór 
i występów szkolnej orkiestry. Na zakończenie rozdawano świadectwa. 
Tradycją było, że najlepszym maturzystom wręczał je osobiście starosta, 
ponadto najlepsi uczniowie otrzymywali nagrody za pilność w nauce, 
osiągnięcia sportowe i pracę społeczną w szkole. Poza wymienionymi 
przedsięwzięciami cyklicznymi organizowano szereg innych obchodów 
rocznicowych i innych uroczystości (co najmniej 34)5. Powyższe działania 
szkoły wpisywały się w politykę oświatową państwa, a szczególnie w za-
dania stawiane przed edukacją historyczną. W roku 1925 dr Leon Rymar 
w broszurze Cel nauki historii w szkole pisał: „Dokładna znajomość dziejów 
własnego narodu to podstawa uświadomienia narodowego, to droga do 
wychowania patriotycznego obywatela. Nie można być bowiem dobrym 
obywatelem bez znajomości historii narodu”6.

Od początku istnienia szkoły można zaobserwować dużą aktywność 
społeczności szkoły, co przejawiało się w różnych przedsięwzięciach. 
Przykładowo pod koniec marca 1919 r. miała miejsce pierwsza zbiórka 
publiczna wspierająca Skarb Państwa, który wskutek długotrwałej wojny 
znalazł się w położeniu wymagającym wydatnej pomocy całego społe-
czeństwa. Włączając się w zbiórkę kruszców szlachetnych ogłoszoną przez 
Główny Komitet Popierania Skarbu Narodowego, „młodzież obu klas 
zebrała 15 g złota i 451 g srebra”7, w późniejszych latach niejednokrotnie 
miały miejsce podobne zbiórki na inne cele8.

Bardzo zaangażowana w życie szkoły Maria Vogelgeseng we wspo-
mnieniach zanotowała: „Ciekawą imprezą była urządzona 18 marca 1938 r. 
akademia z okazji »Dnia Wojska Polskiego«. Złożyły się na nią inscenizacje 
»Wojenko, wojenko…« i »Jedzie w las ułan…«, w których brałam udział. 
Wszystkie byłyśmy w mundurach Przysposobienia Wojskowego. W tych 
występach angażowali się osobiście prof. Sidorski i Gajewski, grając ślicznie 
piosenki żołnierskie. […] Przeżyciem, które pozostawiło niezatarte ślady, był 
mój udział w zjeździe w Krakowie w dniach 5–7 sierpnia 1939 r. z okazji 
uroczystości »Polska na szlaku Józefa Piłsudskiego« (w 25. rocznicę czynu 
zbrojnego z 6 sierpnia 1914 r.). Ciągnęły wówczas do Krakowa wycieczki 
z całego kraju. Ja też, jako córka oficera Wojska Polskiego z 5. Pułku Ułanów 
Wieleńskich, otrzymałam kartę uczestnictwa. Tam właśnie na Błoniach 

 5 M. B u l i c z, „Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 
w latach 1917–1968”, praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu 
Historii UMCS pod kierunkiem E. Horocha, s. 182–190.

 6 L. R y m a r, Cel nauki historii w szkole (na tle obecnych dążeń i reform w szkolnictwie), 
Kraków 1925, s. 28–29.

 7 „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. 1, s. 15.
 8 Ibidem, s. 20, 24.
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Krakowa powtarzaliśmy rotę ślubowania na wierność Ojczyźnie. Brzmiała 
ona: »Ślubujemy w dobie wojny walczyć niezmiennie aż do zwycięstwa, 
w dobie pokoju zjednoczyć wysiłki wszystkich obywateli i w wytrwałej 
pracy, i w solidarnym współdziałaniu«”9.

Niewiele wiadomo o działalności edukacyjnej pierwszego nauczyciela 
historii [oraz geografii] pracującego w roku szkolnym 1917/1918 Romualda 
Balaweldera10. Podobnie nie udało się, jak dotąd, ustalić więcej szczegółów 
dotyczących pracy dydaktycznej i wychowawczej Wandy Natalii, która 
w roku szkolnym 1920/1921 uczyła historii, geografii i języka polskiego. 
Zdecydowanie więcej śladów swej działalności pedagogicznej pozostawił 
Michał Druszkiewicz, który również rozpoczął pracę w tym samym okresie, 
co wyżej wspomniana, i uczył tych samych przedmiotów11.

Michał Druszkiewicz (ur. 1895) przyjechał ze Lwowa i posiadał kwa-
lifikacje niepełne do nauczania w gimnazjum, jednak od razu aktywnie 
się włączył w życie szkoły i miasta. Szybko powołał Kółko Miłośników 
Historii, które zorganizowało dwudniową wycieczkę do Zamościa. Na po-
czątku kolejnego roku szkolnego wraz ze 180 uczniami szkoły przez dwa 
dni zwiedzał Targi Wschodnie we Lwowie. Propagował wśród młodzieży 
bardzo szerokie pojmowanie historii, m.in. 20 maja 1922 r. zorganizował 
w kościele parafialnym żałobną mszę świętą za „dusze Polaków z Ameryki 
poległych w walkach o wyzwolenie Ojczyzny”. Po nabożeństwie wygłosił 
w czytelni gimnazjum referat na ten temat, a uczniowie przygotowali sie-
dem ozdobnych adresów od młodzieży dla polskich emigrantów12.

Był w gronie osób przygotowujących wizytę Naczelnika Państwa w to-
maszowskim gimnazjum. 19 marca 1921 r. społeczność szkoły uczestniczyła 
w manifestacji propagującej przyłączenie Górnego Śląska do Polski. Po niej 
odbył się poranek na placu szkolnym poświęcony Józefowi Piłsudskiemu 
w obecności szwadronu zapasowego 19. Pułku Ułanów Wołyńskich. Po 
nabożeństwie w intencji Naczelnika Państwa obchody tego dnia zakończyła 
defilada. W dniu następnym do Tomaszowa zawitał Józef Piłsudski. Kronika 
szkolna odnotowała: „Dnia 20 marca 1921 r. witała młodzież Naczelnika 
Państwa i Wodza, który przybył do Tomaszowa Lub. celem udekorowania 
pułków krzyżem »Virtuti Militari«. Przy bramie triumfalnej przywitała 

 9 M. V o g e l g e s e n g - N a w r o t, Poszukiwania śladów minionych dni… Szkoło, szkoło, 
kiedy Cię wspominam, oczy mam pełne łez…, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie 
pamiątkowe w 70. rocznicę założenia gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 
(1817–1987), Warszawa 1989, s. 162.

10 „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. 1, s. 5; M. B u l i c z, op. cit., s. 12.
11 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Państwowe Gimnazjum Koedu-

kacyjne 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.

12 „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. 1, s. 35, 42.
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krótko uczennica klasy I Zuzanna 
Fedczyszynówna. Następnie brała 
udział wraz z Radą Pedagogiczną 
w mszy polowej i przypatrywała 
się defiladzie wojsk. Po południu 
około godziny czwartej zaszczycił 
Gimnazjum swą wizytą Naczelnik, 
witany owacyjnie przez uczennice 
i uczniów. W imieniu uczniów 
przywitał uczeń klasy IV Wacław 
Starzyk. Naczelnik Państwa wy-
pytywał się szczegółowo o szkołę, 
program nauki, rozmawiał z dzieć-
mi, raczył wpisać się do księgi 
pamiątkowej, oglądał prace ręczne 
uczniów i wybrał sobie z nich drob-
nostkę na pamiątkę, zwiedził sale 
i pomieszczenia szkoły i opuścił 
zakład żegnany przez młodzież 
pieśnią »Nie damy ziemi« i okrzy-
kami »Niech żyje«”13.

Druszkiewicz obok działalności 
edukacyjnej pisał również artykuły 
zamieszczane na łamach „Ziemi 
Tomaszowskiej”. Opublikował tam 

m.in. artykuł polemiczny W odpowiedzi na uwagi, nad obecnym stanem naszej 
młodzieży, nie zgadzając się z zarzutami „o zdziczenie, brutalny realizm 
i materializm, upadek wyższych aspiracji, brak poczucia obowiązku, niechęć 
do pracy umysłowej, utratę dawnych ideałów przy zamiłowaniu młodzieży 
do »futbolizmu« i innych gier dzikich i nieokrzesanych”, w którym wziął 
w obronę młodzież. W polemice, jako praktyk, bronił młodego pokolenia, 
pisząc m.in.: „[...] młodzież szczególnie środowisk małomiasteczkowych 
i wiejskich, wśród których pracuję, cechuje ogromny zapał do pracy i na-
uki, pęd ku światłu, hamowany nieraz ciężkimi warunkami bytowymi 
[…]. Nowoczesna szkoła ma wychowywać ucznia, tak pod względem 
umysłowym, moralnym, jak i fizycznym w myśl starej wypróbowanej 
zasady »w zdrowym ciele, zdrowy duch«. Szkoła angielska, amerykańska, 
szwedzka, którą chyba o brak kultury pedagogicznej i wstecznictwo nie 
możemy posądzać, na wychowanie fizyczne ucznia bardzo silny położyły 
nacisk. Przy racjonalnym rozłożeniu zajęć znajdzie uczeń czas na naukę 

13 Ibidem, s. 32.

Wystawa prac historycznych (rok szkolny 
1923/1924). Źródło: „Kronika Państwowego 

Gimnazjum…”, t. 1, s. 65
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i zabawę. W ogóle sport nie cieszy 
się sympatią autora, z którego teza-
mi polemizuję, »futbol i inne dzikie 
zabawy« pewnie harcerstwo, lekko-
atletyka, pływanie są na indeksie 
autora artykułu. Ideałem autora, 
z którym polemizuję, jest uczeń 
spokojny, sztywny, nienaturalny, 
wiecznie siedzący nad książką, 
anemiczny, podczas gdy powinna 
bić z niego radość życia, do czego 
sport znakomicie przyczynia się 
[…]. Twierdzę zatem, że młodzież 
dzisiejsza nie stoi niżej od mło-
dzieży przedwojennej, a pod wielu 
względami ją nawet przewyższa. 
Ideały harcerskie, wśród których 
wyrasta dzisiejsza młodzież, wy-
rabiają w niej przedsiębiorczość, 
rzutkość, bystrość umysłu, zaufania 
we własne siły – objawy u mło-
dzieży przedwojennej niespoty-
kane. Większy związek z ludźmi 
i przyrodą, którego pozbawiona 
była młodzież przedwojenna, żyjąca 
tylko abstrakcjami w świecie książkowym, budzi u niej poczucie piękna, 
miłość przyrody i bliźniego, przejawiającą się w dbałości o kolegów nie-
zamożnych, w pomaganiu w lekcjach słabszym. Obserwuję, jak młodzież 
garnie się do pracy oświatowo-społecznej, urządzając przedstawienia, 
odczyty, pokazy przezroczy, organizuje drużyny harcerskie na wsi”14.

Był członkiem komisji rewizyjnej koła Towarzystwa Nauczycieli Szkół 
Średnich i Wyższych i wchodził w skład pierwszego zarządu (1923) 
Miejskiego Klubu Sportowego „Thomasovia”15.

Bardzo ciepło wspominali go nawet po wielu latach jego uczniowie, 
których uczył przez dekadę w tomaszowskim gimnazjum. Zbigniew Will 
[późniejszy organizator zjazdów koleżeńskich] we wspomnieniach napisał: 
„Człowiek posiada oblicze i szkoła je posiada. Człowiek ma duszę i szkoła 
ma duszę […]. Wszak pamiętamy błogi uśmiech zadowolenia na twarzy 
prof. Druszkiewicza, gdy ktoś śpiewał świeżo zadaną lekcję jak kanarek. 

14 „Ziemia Tomaszowska” 1923, nr 5, s. 7–9.
15 M. B u r y, Zarys historii Związku Nauczycielstwa Polskiego, powiatu Tomaszów Lubelski, 

Tomaszów Lubelski 2005, s. 30.

Klasa VIII na wycieczce z prof. Michałem 
Druszkiewiczem (rok szkolny 1924/1925). Źró-
dło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, 

t. 1, s. 78
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[...] Raz, przypominam sobie, z radością zacierając ręce, powtarzał »Ho, 
ho, panie psyt. Matuszakówna, jak widzę zaczyna się uczyć«”16. 

W latach 1927–1934 do jednej klasy z późniejszym cenionym tomaszow-
skim lekarzem Antonim Wojtkowiakiem uczęszczała Krystyna Wąsowska, 
która po pięćdziesięciu latach od matury napisała: „Z profesorów, którzy 
wykładali historię, zapamiętałam nazwiska: Sitkiewicz, Druszkiewicz 
i Dobrzański. Ten ostatni był bardzo wymagający, ale sprawiedliwy 
w ocenach. Przychodził na lekcje zawsze starannie przygotowany. Prof. 
Sitkiewicz świetnie znał i przekazywał nam historię starożytną. Z kolei prof. 
Druszkiewicz był człowiekiem poważnym i lubianym przez młodzież”17.

Druszkiewicz niejednokrotnie brał aktywny udział w organizacji uroczy-
stości szkolnych o różnym charakterze. 9 lutego 1930 r. staraniem młodzieży 
kierowanej przez profesorów M. Druszkiewicza i H. Klimkiewicza oraz 
dr. W. Jabłońskiego w sali gimnastycznej odbył się poranek dla uczcze-
nia 10. rocznicy „objęcia przez państwo polskie morza w posiadanie”. 
Odczyt o znaczeniu dostępu do morza dla Polski wygłosił udzielający 
się społecznie uczeń klasy ósmej Przemysław Nowakowski. Podobnie 
jak w latach ubiegłych 19 marca obchodzono imieniny Piłsudskiego. Na 

16 Z. W i l l, Zmiany w Radzie Pedagogicznej, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. 
Wydanie pamiątkowe..., s. 146–149.

17 K. W ą s o w s k a, Wspomnienia szkolne absolwentów i profesorów gimnazjum, [w:] Wspo-
mnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe..., s. 164–169.

Rada Pedagogiczna (1932). Źródło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. 2, s. 86
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akademii w sali sejmiku, przygotowanej przez dzieci i młodzież toma-
szowskich szkół, przemówienie wygłosił dyr. L. Kobierzycki i nauczyciel 
historii M. Druszkiewicz. Chór prowadził H. Klimkiewicz, a nad całością 
czuwał dr W. Jabłoński. Ponadto chór gimnazjalny wziął udział w akademii 
urządzonej przez Batalion Podchorążych Piechoty Rezerwy Nr 218. Były 
to ostatnie imprezy szkolne, w których uczestniczył Michał Druszkiewicz. 
9 maja 1930 r. po krótkiej chorobie zmarł w rodzinnym Lwowie. Tam też 
dwa dni później odbył się pogrzeb, w którym udział wzięły delegacje klas 
starszych pod opieką profesorów A. Kaczorowskiego i I. Malca19.

Swoją obecność w życiu tomaszowskiej placówki oświatowej zazna-
czył również Jan Dobrzański. Uczył w niej historii tylko przez jeden rok 
szkolny 1931/1932, przeniesiony służbowo z Gimnazjum im. Stanisława 
Staszica w Lublinie. Jan Dobrzański to jeden z nielicznych tomaszowskich 
pedagogów, który później rozpoczął karierę akademicką zwieńczoną uzy-
skaniem tytułu profesora.

Urodził się 30 grudnia 1901 r. w małej wsi Wierzbiany koło Żółkwi, 
w rodzinie chłopskiej o bogatych tradycjach patriotyczno-niepodległo-
ściowych. Po ukończeniu szkoły ludowej bez trudu zdał egzamin do 
Państwowego Gimnazjum im. Stefana Żółkiewskiego w Żółkwi. Naukę 
przerwał w 1918 r., aby w czasie walk polsko-ukraińskich wziąć udział 
w obronie Lwowa. Następnie, jako 17-letni ochotnik, wstąpił do tworzą-
cego się wojska polskiego, z którym jako artylerzysta w latach 1919–1920 
przeszedł szlak bojowy od Podola aż na Polesie. W uznaniu oddanych 
zasług odznaczony został Krzyżem Niepodległości. Po zakończeniu woj-
ny, dla nadrobienia zaległości w nauce, skierowano go na zorganizowane 
we Lwowie kursy uzupełniające. Dzięki nim w 1922 r. zdał w swoim 
macierzystym gimnazjum egzamin dojrzałości i podjął studia historyczne 
na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie. Był wówczas pierwszym 
i jedynym mieszkańcem swej rodzinnej wsi, który zdobył maturę. We 
Lwowie spotkał wielu znakomitych profesorów, m.in. Oswalda Balzera, 
Franciszka Bujaka, Jana Ptaśnika i Stanisława Zakrzewskiego. Szczególnie 
blisko związał się ze Stanisławem Łempickim, wybitnym historykiem 
kultury polskiej i współtwórcą lwowskiego ośrodka badań naukowych 
nad historią wychowania. W prowadzonym przez niego seminarium nad 
dziejami polskiego szkolnictwa uczestniczyło kilku późniejszych profesorów 
uniwersyteckich, m.in. Antoni Knot i Łukasz Kurdybacha. Ukończenie stu-
diów w 1926 r. przez syna biednego chłopa spod Żółkwi należy uznać za 

18 „Kronika Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego w To-
maszowie Lubelskim, założona w 1918 r.”, t. 2: (1930–1939), s. 10–11. M. Druszkiewicz doznał 
załamania nerwowego i po krótkiej chorobie zmarł w szpitalu we Lwowie w 1930 r. w wieku 
35 lat. Zob. ibidem, s. 11.

19 Ibidem, s. 12.



Nauczyciele historii a edukacja patriotyczna...

157

Rocznik Tomaszowski 9

wielki sukces, biorąc pod uwagę fakt, że na wsi galicyjskiej w tym czasie 
analfabetyzm (powyżej 14. roku życia) obejmował ponad 70% ludności.

W roku 1926 Jan Dobrzański podjął pracę jako nauczyciel historii i nauki 
o Polsce w Państwowym Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Lublinie. 
Związał się z tą szkołą na stałe aż do 1952 r., z wyjątkiem roku szkolnego 
1931/1932, kiedy służbowo przeniesiony został do Gimnazjum w Tomaszowie 
Lubelskim, i czasu II wojny światowej, kiedy gimnazjum było zamknięte20. 
Mieczysław Marczuk w artykule o profesorze z 1997 r. napisał: „Dyplom 
uniwersytecki w owych latach jeszcze nie dawał pełnych kwalifikacji na-
uczyciela szkoły średniej. By uzyskać takie kwalifikacje, należało w ciągu 
kilku lat od zatrudnienia złożyć egzamin teoretyczny i praktyczny przed 
państwową komisją, obejmujący treści programowe nauczanego przed-
miotu, jego metodykę oraz podstawy psychologii i pedagogiki, a także 
umiejętności praktyczno-organizacyjne pracy nauczyciela. Jan Dobrzański 
egzamin teoretyczny z historii, jako przedmiotu pobocznego, złożył przed 
odpowiednia komisją w Uniwersytecie Lwowskim już w 1927 r., a egza-
min praktyczny w 1930 r. Zaraz w pierwszych latach pracy rozpoczął też 
gromadzenie materiału naukowego do rozprawy doktorskiej. W tym celu 
w 1929 r. jako stypendysta Fundacji Kultury Narodowej przez 3 miesiące 
prowadził badania w archiwach wiedeńskich. W ich wyniku przygotował 
i opublikował rozprawę naukową Szkolnictwo średnie w Galicji 1772–1848 
(Lwów 1929), która stała się podstawą przewodu doktorskiego przepro-
wadzonego w Uniwersytecie Lwowskim pod naukowym kierunkiem prof. 
S. Łempickiego. Tytuł naukowy doktora filozofii Jan Dobrzański uzyskał 
w 1932 r. W roku 1935 dr J. Dobrzański ponownie wyjechał do Wiednia 
na dwumiesięczne stypendium, gdzie zgromadził materiał archiwalny do 
następnej pracy naukowej Szkoły lubelskie na tle austriackiej polityki szkolnej 
w Zachodniej Galicji 1795–1809, którą opublikował już po wojnie. W ba-
daniach archiwalnych bardzo mu pomagała dobra znajomość języków 
niemieckiego i ukraińskiego oraz rosyjskiego”21.

W czasie rocznego pobytu w Tomaszowie 3 października 1931 r. 
na „I rejonowej konferencji nauczycieli trzech szkół tomaszowskich Jan 
Dobrzański przedstawił referat »Jakie ideały można zaszczepić w młodzież 
w szkole w Polsce Odrodzonej«”22. Z kolei kronika gimnazjalna odnotowa-
ła następujące wydarzenia na rzecz szkoły i miasta, w których aktywnie 
uczestniczył: „Dnia 30 listopada 1931 r. odbyła się […] uroczysta akademia 
ku uczczeniu rocznicy wojny polsko-rosyjskiej z 1830/1831 urządzona stara-

20 K. P o z n a ń s k i, Profesor Jan Dobrzański (1901–1997). In Memoriam, „Rozprawy z Dziejów 
Oświaty” 1997, nr 38 (3–9), s. 3–5.

21 M. M a r c z u k, Droga życiowa profesora Jana Dobrzańskiego (1901–1997), „Wiadomości 
Uniwersyteckie” 1997, nr 4–5, s. 15.

22 „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. 2, s. 70.
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niem Kółka Miłośników Historii […]. W ciągu pierwszego tygodnia grudnia 
nauczyciel p. Jan Dobrzański zaznajomił uczniów wszystkich klas z celami 
i programem zbliżającego się spisu powszechnego […]. Dnia 23 stycznia 
1932 r. staraniem Komisji Odczytowej Rad Pedagogicznych tutejszych trzech 
szkół odbył się odczyt Jana Dobrzańskiego pt.: »Wychowanie państwowe 
a narodowe« w obecności wszystkich członków Rad Pedagogicznych 
tutejszych trzech szkół. […] Dnia 30 stycznia 1932 r. odbyła się w tutej-
szym Gimnazjum uroczysta akademia ku uczczeniu imienin Prezydenta 
RP prof. Ignacego Mościckiego, przy udziale całej młodzieży oraz Rady 
Pedagogicznej. Przemówienie wygłosił p. Jan Dobrzański. […] Dnia 22 lutego 
1932 r. odbyła się we wszystkich klasach uroczystość celem uczczenia 200. 
rocznicy urodzin Jerzego Waszyngtona. Odpowiednie pogadanki wygłosili 
uczniowie klasy VI i VIII z ramienia kółka historycznego pod kierunkiem 
Jana Dobrzańskiego w obecności opiekunów klas”23.

Dobrzański od 1933 r. aż do wybuchu wojny był kierownikiem Ogniska 
Metodycznego Historii oraz Sekcji Dydaktycznej w Oddziale Lubelskim 
Polskiego Towarzystwa Historycznego. W pracy pedagogicznej był rzeczni-

23 Ibidem, s. 70, 73–75, 78.

Udział młodzieży w obchodach 25-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Tomaszowie 
Lubelskim (12 VI 1932). Źródło: „Kronika Państwowego Gimnazjum…”, t. 2, s. 91
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kiem doskonalenia i unowocześniania metod nauczania historii w szkołach 
średnich na obszarze działania Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego. 
Był autorem szeregu artykułów, w których upowszechniał nowe koncepcje 
metodyczne w dydaktyce historii zamieszczane w „Dzienniku Urzędowym 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego”, „Wiadomościach Historyczno-
Dydaktycznych” i w „Przeglądzie Pedagogicznym”24. Do wybuchu II wojny 
światowej prowadził ożywioną działalność pedagogiczną, dostarczając 
wielu wzorców dla nauczycieli historii wszystkich szczebli edukacyjnych25.

Gruntowna wiedza i zdolności pedagogiczne spowodowały, że zyskał 
uznanie władz szkolnych, zaufanie rodziców i autorytet u uczniów, którzy 
widzieli w nim prawdziwego przyjaciela26. Jan Dobrzański zmarł w Lublinie 
5 lipca 1997 r. W imieniu całej rzeszy wychowanków pożegnał go Lucjan 
Ważny (maturzysta z Gimnazjum „Staszica”, rocznik 1939): „Nauczył nas 
nieustannego poszukiwania prawdy o świecie, ale także prawdy o nas sa-
mych. Uczył nas poszerzania granic naszej własnej wyobraźni. Był surowy 
w ocenach, ale nigdy nie poniżył naszej godności ani młodzieńczej wraż-
liwości. Jego nauczanie było aktem twórczym. On nieustannie, cierpliwie, 
umiejętnie tworzył z nas ludzi posiadających wiedzę, ale także, a może 
przede wszystkim, ludzi myślących, oddanych narodowi i państwu pol-
skiemu. […] Patrzył na wszystkie wydarzenia i zawirowania polityczne 
z wysokiej swojej pełnej tolerancji, wrodzonej dobroci, wielkiego i mądrego 
doświadczenia. […] Był to człowiek skromny dla siebie, a dla nas wielki 
swoją wiedzą, życiową mądrością, niezwykłą tolerancją, ukochaniem ludzi 
i swojego zawodu”27.

Posadę nauczyciela historii po Janie Dobrzańskim objął Władysław 
Weiger, który zapisał się największym skandalem obyczajowym w historii 
międzywojennego gimnazjum tomaszowskiego.

Władysław Jakub Weiger urodził się 20 lipca 1902 r. w Czortkowie 
(woj. tarnopolskie), jako syn Filipa i Albertyny z domu Wein. W rodzin-

24 Zob. „Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego” 1934, nr 4, 
s. 179–180 [Grupa metodyczna z historii w roku szkolnym 1934/35].

25 28 sierpnia 1939 r., tuż przed wybuchem II wojny światowej, został zmobilizowany, a pod 
koniec września 1939 r. wzięty do niewoli sowieckiej, skąd został przekazany hitlerowcom 
i osadzony w obozie jenieckim w Małaszewiczach. Po ucieczce powrócił do Lublina, gdzie 
pracował m.in. w zakładzie fotograficznym pod zmienionym nazwiskiem. Wraz z rozpoczęciem 
roku szkolnego w 1944 r. powrócił do pracy w gimnazjum, jako nauczyciel historii. Rozpra-
wę habilitacyjną przeprowadził na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w 1946 r. W 1949 r. 
otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego KUL. W latach 1956–1972 był profesorem Uniwer-
sytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1957 do 1958 r. był dziekanem Wydziału 
Humanistycznego, a w latach 1958–1961 prorektorem tejże uczelni. W 1969 r. otrzymał tytuł 
profesora zwyczajnego UMCS. Na emeryturę przeszedł w 1972 r.

26 K. P o z n a ń s k i, op. cit., s. 3–5. Zobacz także: K. Ł o g o ż n a, M. Z i ó ł k o w s k a, 
Profesor Jan Dobrzański, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny” 1995, t. 16, s. 213–218.

27 M. M a r c z u k, op. cit., s. 17.
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nym miasteczku ukończył szkołę powszechną 
i założone w 1907 r. Prywatne Gimnazjum im. 
Juliusza Słowackiego28. Uczęszczał do szkoły 
w trudnych czasach I wojny światowej.

Gdy ważyły się losy ojczyzny, nie pozostał 
bierny i wziął udział, jako ochotnik, w wojnie 
polsko-sowieckiej, służąc w 240. pułku Armii 
Ochotniczej. Brał udział w walkach pod Strepa-
towem, Rudą Sielecką, Zadwórzem, Zuchorzy-
cami, Żurawnikami oraz Laszkami Królewskimi. 
Potwierdzeniem powyższego było zaświadczenie 
wydane przez Obywatelski Komitet Obrony 
Państwa 17 października 1920 r.29

Obejmując stanowisko nauczyciela tymcza-
sowego w Państwowym Gimnazjum Bartosza 
Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, złożył 
15 września 1932 r. przed dyrektorem Ludwi-
kiem Kobierzyckim i w obecności świadków: 
Franciszka Gomolińskiego oraz Jana Ossowy 
przyrzeczenie służbowe30.

Zygmunt Jamroż w kronice klasowej zamieścił elaborat „Dwa oblicza 
profesora”, w którym kreślił jego sylwetkę: „Każdy z nas lubi historię, 
bo jak nie lubić, gdy mamy takiego morowego profesora. […] Historię 
podzielę na dwa rodzaje ściśle zależne od panów profesorów Weigerów, 
bo składa się on z dwóch profesorów: młodego, przystojnego, dobrego, 
miłego, sympatycznego profesora młodych dusz i belfra w podeszłym 
wieku, który miał już do czynienia nie jeden raz z »ananasami« i złym 
patrzącym na nas okiem. Aby sobie trafnie przyswoić, jak wyglądały lekcje 
historii, przytoczę jedną z niedobrym belfrem. Muszę zaznaczyć, że pierw-
szy o wiele częściej prowadzi lekcję, czasem drugi w czasie lekcji zmienia 
się w pierwszego lub odwrotnie. Z chwilą dzwonka wchodzi profesor ten 
pierwszy. Wszystkie twarze są uśmiechnięte. W czasie odczytywania listy 
obecności »psychologowie« przygotowują różne pytania, które bądź, co 
bądź trochę czasu zabiorą. […] Panie profesorze, mamy fajną konstytu-
cję, prawda. Rzeczywiście umiał trafić, bo profesor od razu zaczął mówić 

28 W roku szkolnym 1917/1918 ukończył klasę szóstą, do tego samego gimnazjum tylko 
do klasy drugiej uczęszczał Wilhelm Vonau, późniejszy kierownik szkoły w Grodysławicach, 
zamordowany przez Niemców. Zob. VI Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum im. 
J. Słowackiego w Czortkowie i Zarządu Towarzystwa szkoły średniej utrzymującego gimnazjum za rok 
szkolny 1917/1918, Lwów 1918, s. 20.

29 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubel-
skiego (dalej: KOSL), sygn. 1504, k. 79, 80.

30 Ibidem, k. 75.

Władysław Weiger. Źródło: 
Archiwum Państwowe w Lu-
blinie, Kuratorium Okręgu 
Szkolnego Lubelskiego, sygn. 

1504, k. 60
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o nowej konstytucji. Ale i to było przewidziane, że długo mówić nie może, 
więc dostarczono mu natychmiast tekst konstytucji, którego czytanie 
wraz z dyskusją trwało dwie godziny. Czasem znowu, wykorzystawszy 
odpowiednią chwilę, pytamy o różne rzeczy polityczne, gospodarcze, 
a nawet filmowe. W każdym razie, gdy jakiś »psycholog« rozpocznie, to 
wtedy, kto co ma wypytuje, a profesor objaśnia. Pewnego razu, a było 
to po akademii ku czci króla Jana III Sobieskiego, na której pan profesor 
wygłosił referat, biliśmy na lekcji brawo, a pan profesor zadowolony ze 
swoich »ananasów« mówił o akademii. Ktoś postawił pytanie filozoficzne 
związane z królem Sobieskim, nad którym obradowaliśmy dość długo. 
Przy okazji mówiliśmy o pogodzie, o emigracji, o Ameryce, Tomaszowie, 
rolnictwie, lotnictwie, Pan profesor chętnie wszystko tłumaczy. Ale czasem 
zmienia się w belfra, i to nagle i niespodziewanie. Dam jeden przykład 
takiego niemiłego eksperymentu. Pan profesor mówi i mówi. I gdy jedno 
zdanie kończy słowami »wtedy należy oddać się do władzy«, ktoś z klasy 
odzywa się: świeckiej czy duchownej. W tym dniu dyskutowaliśmy na 
religii o tych władzach. W tej chwili profesor Weiger zmienił się w belfra, 
i to bezwzględnego. Mars na czole, kosmyk włosów opada nieco niżej, 

Władysław Weiger z maturzystami (rok szkolny 1932/1933). Źródło: „Kronika Państwo-
wego Gimnazjum…”, t. 2, s. 132
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ruchy zupełnie inne, wzrok ostry. Padają słowa »Oświadczam, że nie będę 
w klasie tłumaczył, z błaznami nie chcę mówić«. Jeszcze nie było źle, gdy 
nie pytał, ale gdy zacznie pytać o stary materiał jeszcze z poprzedniego 
okresu […] to »prowokatorów« ukarałby na pewno”31.

W pracy pedagogicznej Weigera zdarzały się też sytuacje, najogól-
niej mówiąc, kontrowersyjne. Odnotowuje je w swoich wspomnieniach 
Krystyna Kazub (Wojtecka): „W latach trzydziestych młody nauczyciel 
historii udzielał korepetycji co ładniejszym dziewczynom. W rezultacie 
jedna z nich zaszła w ciążę. Była wielka afera zakończona dyscyplinarnym 
zwolnieniem, nauczyciel zachował się na poziomie, bo ożenił się ze swoją 
uczennicą i wyjechali do Zamościa”. 

Autorka wspomnień pisze dalej: „O tym, jak dbano o poziom moralny, 
świadczy szybkie załatwienie skandalu, jaki spowodował prof. Władysław 
W… Nie wystarczył mu romans z dwiema uczennicami. Dał innym dziew-
czętom oceny niedostateczne z historii i geografii, aby potem wezwać je 
na »poprawkę«. Dyrekcja szybko przeprowadziła dochodzenie, amant 
został zwolniony, a dwie uczennice wydalone z gimnazjum. Gdy dostałam 
dwie dwóje, wydawało mi się, że spadł na mnie grom z jasnego nieba. 
Przeprowadzono jednak szybko egzamin i dostałam dwie czwórki. Tak 
więc ów profesor ocalił oczy, które na pewno bym mu wydrapała, gdyby 
wezwał mnie »na poprawkę«. Miałam bowiem opinię »dzikiej« i mówił 
mi brat, że chłopcy bali się do mnie podejść. Może dlatego, że waliłam 
w nich, czym popadnie, gdy ciągnęli mnie za warkocze”32. 

Z kolei inna uczennica tomaszowskiego gimnazjum po latach wspo-
minała: „Przestrzeganie zasad moralnych określonych przez szkołę 
było najważniejsze i starano się to osiągnąć wszystkimi dostępnymi  
sposobami”33.

31 Z. J a m r o ż, „Pan profesor Weiger a belfer Weiger”, [w:] „Kronika klasy im. Księdza 
Stanisława Staszica Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lub., zaczęta 3 wrze-
śnia 1931 r.”, s. 170–177.

32 K. K a z u b  W o j t e c k a, Państwowe Gimnazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lub. 
„Kuźnicą” charakterów, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe..., s. 201.

33 Maria Gielecka (Szurek) opisuje taką sytuację: „Uczono nas, że bardzo wiele rzeczy jest 
grzesznych i kazano nam się z bardzo wielu rzeczy spowiadać. Nie wolno nam było czytać 
wielu książek, a one nas właśnie najbardziej korciły. Pamiętam, że w małej grupce czytaliśmy 
raz książkę zakazaną, coś o haremie i sprawach, które teraz nazywamy seksem. Nie rozumie-
liśmy, o co chodzi, ale niektóre sceny były tak śmieszne, że czytaliśmy je po kilka razy. Ten 
»grzech« wyznaliśmy na spowiedzi. Ksiądz nas zapamiętał i przeprowadził odpowiednie 
rozmowy z naszymi bardzo wierzącymi rodzicami, a ci odpowiednio nam to przekazali. Na-
sze oburzenie, że ksiądz zdradził tajemnicę spowiedzi, nie miało granic. A teoria i praktyka 
okazały się zupełnie różne. Już więcej u niego nie spowiadałyśmy się i ksiądz nigdy się nie 
dowiedział, w którym roku życia zaczęłyśmy popełniać grzech całowania się z chłopcami”. 
Zob. M. G i e l e c k a (S z u r e k), Wspomnienia szkolne absolwentów i profesorów gimnazjum, [w:] 
Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe..., Warszawa 1989, s. 221.
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Sprawa nabrała dużego rozgłosu i spowodowała, że 7 listopada 
1934 r. Władysław Weiger został zawieszony w pełnieniu obowiązków 
nauczycielskich przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego z po-
wodu: „demoralizującego oddziaływania na uczennicę”34. Chcąc wybrnąć 
z niezręcznej dla siebie sytuacji, w listopadzie 1934 r. zwrócił się do dyr. 
Kobierzyckiego o przeniesienie go do gimnazjum męskiego na równorzęd-
ne stanowisko. Dyrektor jego prośbę przesłał do KOSL, jednak podanie 
Weigera pozostało bez odpowiedzi. Jednocześnie Kuratorium prowadziło 
postępowanie dyscyplinarne, o którego wynikach poinformowało zain-
teresowanego pismem z 18 grudnia 1934 r.: „Po rozpoznaniu sprawy 
dyscyplinarnej przeciwko Panu oraz zważywszy, że zbadana podczas 
dochodzenia w charakterze świadka uczennica stwierdziła, iż Pan w okre-
sie od Świąt Bożego Narodzenia 1933 r. do Świąt Wielkiej Nocy 1934 r. 
obcował z nią fizycznie, że Pan nakłonił tę uczennicę do stosunku płcio-
wego, obiecując jej małżeństwo i grożąc w razie odmowy samobójstwem, 
że w celu uspokojenia obaw tej uczennicy zapewnił ją Pan, iż ze stosunku 
żadnych następstw nie będzie, że po okazaniu Panu w dniu 18 grudnia 
1934 r. protokołu zeznań tej uczennicy stwierdził Pan, że jej zeznania są 
zgodne z prawdą. Dochodzenie dyscyplinarne ustaliło, iż Pan, nie licząc się 
z obowiązkami i zasadami etycznymi stawianymi każdemu przyzwoitemu 
człowiekowi, a przede wszystkim nauczycielowi i wychowawcy, któremu 
Państwo i społeczeństwo z zaufaniem powierzyło specjalną opiekę nad 
zdrowiem fizycznym i moralnym młodzieży, dopuścił się przestępstwa, 
które zdyskwalifikowało Pana jako nauczyciela i wychowawcę. Wobec 
powyższego uznaję Pana winnym naruszenia obowiązków służbowych 
[…]. Za powyższy występek wymierzam Panu karę wydalenia ze służby 
państwowej nauczycielskiej, bez prawa do emerytury lub odprawy z po-
zbawieniem prawa do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkolnictwie 
państwowym i prywatnym”35.

Formalnością było w takiej sytuacji podjęcie przez Kuratorium 29 grudnia 
1934 r. decyzji o wydaleniu Weigera z państwowej służby nauczycielskiej 
ze skutkiem natychmiastowym i o pozbawieniu go jednocześnie prawa do 
emerytury lub odprawy oraz zakazie wykonywania zawodu nauczyciel-
skiego w szkołach państwowych i prywatnych36. Po wydaleniu ze służby 
nauczycielskiej Weiger podjął pracę jako kontraktowy referendarz Izby 
Skarbowej w Hrubieszowie. Tam również dotarła informacja, że został 
wydalony dyscyplinarnie ze służby państwowej. W tej sprawie Naczelnik 
Izby Skarbowej w Lublinie w poufnym piśmie 18 września 1936 r. zwra-
cał się do KOSL „o podanie powodu wydalenia go ze służby, ponieważ 

34 APL, KOSL, sygn. 1504, k. 86.
35 Ibidem, k. 86–87.
36 Ibidem, k. 82.
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zachodzi podejrzenie, iż W. Weiger został umieszczony na liście osób, 
których nie należy przyjmować ponownie do służby państwowej [lista nr 
56/1936 poz. 38 z 5 sierpnia 1936 r.]”37.

Niemal w tym samym czasie (sierpień 1936) Władysław Weiger poin-
formował KOSL, że wniósł do Prezydenta RP o darowanie mu w drodze 
łaski kary dyscyplinarnej wydalenia z państwowej służby nauczycielskiej, 
jednocześnie złożył oświadczenie, że nie będzie się ponownie ubiegać o po-
wrót do szkolnictwa. KOSL wystawiło mu następującą opinię: „W czasie 
swej pracy [w Tomaszowie], jako nauczyciel historii osiągał z historii na 
ogół zadowalające wyniki w nauczaniu, nie wybijał się jednak ponad średni 
poziom pod względem naukowym i dydaktycznym. W życiu organizacyj-
no-wychowawczym brał dość żywy udział zawsze jednak z wynikiem dla 
szkoły pozytywnym. Jako wychowawca powodował swoim zachowaniem 
częste trudności, nie umiejąc przystosować się do atmosfery, jaka panuje 
w szkolnictwie koedukacyjnym. Zachowanie się p. Weigera było przedmiotem 
licznych upomnień ze strony dyrektora zakładu. Jako jednostka o żywej 
inteligencji, ruchliwym usposobieniu i widocznej ogładzie zewnętrznej 
W. Weiger miał warunki na wyrobienie się na nauczyciela pracującego 
z pożytkiem w szkole i poza nią. Nie posiadam danych o pracy społecznej, 
ale na podstawie wykazu klasyfikacyjnego należałoby stwierdzić, że się 
od niej nie uchylał. Rekapitulując powyższe, stwierdzam, że poza ciężkim 
występkiem, który spowodował wydalenie ze służby nauczycielskiej, 
pozostałe argumenty przemawiają za pozytywnym ustosunkowaniem się 
do jego prośby”. 

W podobnym tonie o jego pracy po wydaleniu ze służby nauczycielskiej 
wypowiedział się Naczelnik Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu 
Wojewódzkiego Lubelskiego, stwierdzając, że „zachowaniem swoim, tak 
pod względem moralnym, jak i politycznym, nie dał powodów do ujem-
nych spostrzeżeń”38.

19 stycznia 1938 r. do KOSL z Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego wpłynęło pismo o następującej treści: „Ministerstwo 
zawiadamia, iż Pan Prezydent RP I. Mościcki postanowieniem z dn. 15 stycz-
nia 1938 r. darował Władysławowi Weigerowi, byłemu nauczycielowi tym-
czasowemu Państwowego Gimnazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie 
Lub., w drodze łaski karę dyscyplinarną wydalenia ze służby państwowej 
orzeczoną w dniu 13 grudnia 1934 r. przez Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w Lublinie. Zechce Kuratorium poinformować zainteresowanego. Zaznacza 
się, iż kara dyscyplinarna została darowana pod warunkiem, że sprawę 
ponownego przyjęcia do państwowej służby nauczycielskiej oraz zaliczenie 

37 Ibidem, k. 110.
38 Ibidem, k. 111, 115–117.
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poprzedniej służby pozostawia się uznaniu 
właściwych władz”39.

Następcą Weigera na stanowisku nauczy-
ciela historii został Marian Batko, urodzony 15 
sierpnia 1909 r. w Osieczanach koło Myślenic. 
Szkołę powszechną ukończył w rodzinnej wsi, 
a gimnazjum im. T. Kościuszki w pobliskich 
Myślenicach. Świadectwo dojrzałości otrzymał 
w 1928 r. Przez rok pracował w Urzędzie 
Pocztowym w Sosnowcu, po czym zapisał 
się na Wydział Filozoficzny Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, na którym w 1933 r. uzyskał 
tytuł magistra filozofii. Tematem pracy była: 
„Sprawa reformy ustroju wojskowego w pi-
smach Andrzeja Maksymiliana Fredry”. Od 
września 1933 r. do końca czerwca 1935 r. 
odbywał bezpłatną praktykę nauczycielską 
w IX Państwowym Gimnazjum w Krakowie. Po 

jej zakończeniu otrzymał posadę nauczyciela kontraktowego w prywatnym 
gimnazjum prowadzonym przez ojców kapucynów w Rozwadowie nad 
Sanem, dodatkowo pracując w Szkole Doskonalenia Zawodowego. Pracę 
nauczycielską łączył z aktywnością społeczną, udzielając się w Związku 
Strzeleckim oraz Lidze Morskiej i Kolonialnej.

Egzamin pedagogiczny zdał w październiku 1936 r., uzyskując kwalifika-
cje zawodowe do nauczania historii jako przedmiotu głównego w szkołach 
średnich ogólnokształcących i seminariach nauczycielskich państwowych 
i prywatnych w języku wykładowym polskim40.

Należał do ludzi stawiających na pierwszym miejscu dobro rodziny 
bez względu na przeciwności temu towarzyszące. Gdy rozpoczynał pracę 
w Tomaszowie, to w Rozwadowie pozostawił swoją żonę Helenę Marię 
z domu Górską, z którą zawarł związek małżeński 10 lipca 1937 r. Małżonka 
była nauczycielką w szkole powszechnej w Pichowie koło Rozwadowa. 
W tym okresie małżonkowie utrzymywali rodziców i wspomagali finan-
sowo brata Mariana, studenta prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim41.

Przed rozpoczęciem pracy w Tomaszowie Seminarium Serafickie 
OO Kapucynów w Rozwadowie wystawiło mu następującą opinię: 
„Odznaczał się wielką pilnością i sumiennością w wykonywaniu zadania 
wychowawcy i nauczyciela. Nad powierzoną mu młodzieżą pracował 
z pełnym oddaniem i poświęceniem. Stosunek jego do Grona odznaczał 

39 Ibidem, k. 119.
40 Ibidem, sygn. 43, k. 32, 45.
41 Ibidem, k. 37, 38

Marian Batko (1937). Źródło: APL, 
KOSL, sygn. 43, k. 30
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Życiorys Mariana Batko (6 IX 1937). Źródło: APL, KOSL, sygn. 43, k. 32
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się pełną serdecznością. W stosunku do Dyrekcji Zakładu nie uchylał się 
nigdy od wypełniania powierzonych mu obowiązków”.

W podobnym tonie wypowiedział się wicestarosta tomaszowski. W po-
ufnym piśmie do Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego z 7 grudnia 
1938 r. czytamy: „W czasie pobytu w Tomaszowie, gdzie jest zatrudniony 
od roku czasu w charakterze tymczasowego nauczyciela, pod względem 
moralnym cieszy się opinią bez zarzutu, w życiu politycznym udziału nie 
bierze, w stosunku do państwa polskiego jest lojalny. Przeciwko zatrud-
nieniu go w charakterze nauczyciela stałego na terenie powiatu żadnych 
przeszkód nie mam”42. 

Pracę w Państwowym Gimnazjum Koedukacyjnym im. B. Głowackiego 
w Tomaszowie Lubelskim rozpoczął 1 września 1937 r. Dyrektor Gimnazjum 
Józef Rybicki 3 października 1938 r. w arkuszu spostrzeżeń o pracy na-
uczyciela napisał: „Lekcja prowadzona żywo, energicznie przy dużym 
wysiłku i staraniem ze strony nauczyciela. Postawa wobec klasy dobra. 
Ocena umiejętności uczniów właściwa. Metodycznie lekcja dość słaba, 
chociaż widać, że nader starannie przygotowana była w domu. Nauczyciel 
dużo pracuje nad usunięciem tych braków. Będąc magistrem historii, uczył 
także języka niemieckiego i na wakacjach na własny koszt, aby pogłębić 
swoje wiadomości. Języka niemieckiego uczy już czwarty rok i cały czas 
widać poprawę w prowadzonych przez niego lekcjach. Aby pogłębić swo-
je wiadomości, zamierza wstąpić na Katolicki Uniwersytet Lubelski, aby 
studiować germanistykę. Wypełnia swe obowiązki bez zarzutu”43.

Zarządzeniem Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego z 13 grudnia 
1938 r. mianowany został nauczycielem Państwowego Gimnazjum im. 
B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Przyrzeczenie służbowe złożył 
17 grudnia, a przysięgę służbową przewidzianą ustawą 1 lipca 1926 r. złożył 
25 lutego 1939 r., stając się w ten sposób nauczycielem stałym państwo-
wych szkół średnich ogólnokształcących i seminariów nauczycielskich44.

Dobrze w pamięci uczniów zapisał się jeden z ostatnich nauczycie-
li historii pracujących w gimnazjum przed wybuchem wojny – Feliks 
Kwiatkowski. Maria Vogelgeseng po 50 latach napisała o nim krótko: 
„Stateczny, wymagający, sprawiedliwy, potrafił zachęcić nas do umiłowa-
nia historii, trudnego przedmiotu”. Bronisława Broniek uzupełniała: „Był 
bardzo surowy w swoich ocenach ucznia i wymagający”45.

42 Ibidem, k. 65, 66.
43 Ibidem, k. 3–5.
44 Ibidem, k. 15
45 M. V o g e l g e s e n g - N a w r o t, op. cit., s. 160; B. B r o n i e k, Moje wspomnienia z lat 

nauki w Gimnazjum Nr 500 w Tomaszowie Lubelskim, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. 
Wydanie pamiątkowe..., s. 185.
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Zagrożony aresztowaniem wyjechał w 1940 r. z Tomaszowa i osiadł 
w Pilicy, gdzie przez cały okres okupacji uczestniczył w prowadzeniu 
tajnych kompletów.

Po wojnie powrócił na Lubelszczyznę i pracował w Kuratorium Oświaty 
w Lublinie. Tam zetknął się ze swoją dawną uczennicą Ireną Kubiszyn 
(Korzeniowską), która tak zapamiętała to spotkanie: „Jestem nauczyciel-
ką w szkole w Podhorcach. […] Ja nie posiadałam jeszcze kwalifikacji. 
Wiadomo, że po okresie okupacyjnym brakowało nauczycieli i przy 
Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie była powołana komisja 
kwalifikacyjna […]. Podchodzę do stolika, siadam i opanowuje mnie lęk, 
gdyż w tym momencie poznaję profesora. Proszę, jakie nazwisko Pani. Irena 
Kubiszyn – odpowiadam. Skąd ja Panią znam? »Pan Profesor uczył mnie 
historii w Gimnazjum w Tomaszowie w latach 1934–1936«. »To bardzo się 
cieszę z tak miłego spotkania« – odpowiedział. »Miłe mam wspomnienia 
z tego Gimnazjum. Mieszkałem na ulicy Świętoduskiej«. A z czego Pani 
chce odpowiadać – uprzejmie zwraca się do mnie. »Powstanie kościusz-
kowskie« – odpowiadam. W którym roku to powstanie było. Ja uparcie 
myślę, usiłując przypomnieć sobie wiadomości z lat młodzieńczych, kiedy 
byłam w drugiej klasie gimnazjum. Miałam piątki i czwórki, ale i dwóje 
się zdarzały. Jeszcze chwila i chyba się rozpłaczę. Przecież okres ten mam 
dobrze opanowany i sama się zgłosiłam. Myślę sobie, co teraz będzie? Pan 
Profesor Kwiatkowski zauważył moje zdenerwowanie i pyta mnie, czy 
Tomaszów w czasie wojny został bardzo zniszczony i zadał mi wiele innych 
pytań niezwiązanych z tym tematem. Ochłonęłam nieco i przystąpiłam 
do odpowiedzi. Złożyłam egzamin, na koniec Profesor mi pogratulował 
i powiedział, abym przez wytrwałą i systematyczną pracę wychowywała 
dzieci na prawych Polaków”46.

Wybuch II wojny światowej przerwał działalność szkoły. We wrześniu 
1939 r. budynek szkoły został zajęty na szpital polowy. Następnie gmach 
zamieniono na siedzibę żandarmerii i stajnie dla koni. Wielu absolwentów 
i uczniów włączyło się w walkę zbrojną z okupantem. Społeczność gim-
nazjum dzięki m.in. nauczycielom bloku przedmiotów humanistycznych 
wykazała godną postawę w czasie wojny, a o tym, iż hasło Honor et Patria 
głęboko zapadło im w serca świadczą rozsiane po świecie ich groby.

W podsumowaniu rozprawy doktorskiej o Tomaszowie w okresie 
międzywojennym Alina Misiura napisała: „Zupełnie nowe treści wniosła 
w życie miasta i powiatu utworzona w 1917 r. szkoła średnia. […] Szkoła 
pełniła funkcję kulturotwórczą – uczyła obcowania z kulturą, organizując 
imprezy muzyczne, plastyczne, przedstawienia teatralne dla uczniów 

46 I. K u b i s z y n - K o r z e n i o w s k a, Pobyt w Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w To-
maszowie Lubelskim w latach 1934/1935–1935/1936, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. 
Wydanie pamiątkowe..., s. 220.
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i społeczności miasta i regionu. […] Ukończenie szkoły stwarzało szansę 
na odmianę życia na lepsze. Zakład Naukowy w Tomaszowie, jak przed 
wojną mówiono o gimnazjum, stanowił okno na świat regionu, i to w sensie 
jak najbardziej dosłownym, kiedy ucząca się tutaj młodzież wyjeżdżała na 
organizowane przez szkołę wycieczki do Warszawy, Lwowa, Gdyni […]”47.

Zaraz po zakończeniu działań wojennych przystąpiono w Tomaszowie 
do organizacji gimnazjum. W ostatnich dniach sierpnia 1944 r. odbyły się 
egzaminy wstępne. Nowy rok szkolny rozpoczął się 4 września w bardzo 
trudnych warunkach.

BIBLIOGRAFIA

ŹRÓDŁA ARCHIWALNE

Archiwum Państwowe w Lublinie
Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego, sygn. 43, 1504.

ŹRÓDŁA RĘKOPIŚMIENNE
Izba Pamięci w Liceum Ogólnokształcącym Nr 1 im. Bartosza Głowackiego w Tomaszo-

wie Lubelskim.
Bulicz M., „Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 

w latach 1917–1968”, praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Najnowszej Instytutu 
Historii UMCS pod kierunkiem E. Horocha, Lublin 1976.

Jamroż Z., „Pan profesor Weiger a belfer Weiger”, [w:] „Kronika klasy im. Księdza Stanisława 
Staszica Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lub., zaczęta 3 września 1931 r.”.

„Kronika Państwowego Gimnazjum Koedukacyjnego im. Bartosza Głowackiego w Toma-
szowie Lubelskim, założona w 1918 r.”, t. 1: (1918–1929) i t. 2: (1930–1939).

ŹRÓDŁA DRUKOWANE
„Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego” 1934, nr 4.
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.

VI Sprawozdanie Dyrekcji Prywatnego Gimnazjum im. J. Słowackiego w Czortkowie i Zarządu 
Towarzystwa szkoły średniej utrzymującego gimnazjum za rok szkolny 1917/1918, Lwów 1918.

Program nauki w szkołach powszechnych siedmioklasowych. Historia, Warszawa 1920.
Program gimnazjum państwowego. Gimnazjum niższe. Język polski. Historia. Języki nowożytne. 

Warszawa 1919.
Program gimnazjum państwowego. Wydział humanistyczny, Warszawa 1922.
Program gimnazjum państwowego. Wydział klasyczny, Warszawa 1922.
Program gimnazjum państwowego. Wydział matematyczno-przyrodniczy, Warszawa 1922.

47 A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu międzywojennym 1918–1939, Warszawa 
2010, s. 200. 



170

R. Czyż Rocznik Tomaszowski 9

WSPOMNIENIA
Broniek B., Moje wspomnienia z lat nauki w Gimnazjum Nr 500 w Tomaszowie Lubelskim, [w:] 

Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe w 70. rocznicę założenia gimnazjum im. 
Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim (1817–1987), Warszawa 1989.

Gielecka (Szurek) M., Wspomnienia szkolne absolwentów i profesorów gimnazjum, [w:] Wspo-
mnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe w 70. rocznicę założenia gimnazjum im. 
Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim (1817–1987), Warszawa 1989.

Kazub Wojtecka K., Państwowe Gimnazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lub. „Kuźnicą” 
charakterów, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe w 70. rocznicę zało-
żenia gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim (1817–1987), Warszawa 1989.

Kubiszyn-Korzeniowska I., Pobyt w Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie 
Lubelskim w latach 1934/1935–1935/1936, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie 
pamiątkowe w 70. rocznicę założenia gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 
(1817–1987), Warszawa 1989.

Vogelgeseng-Nawrot M., Poszukiwania śladów minionych dni… Szkoło, szkoło, kiedy Cię 
wspominam, oczy mam pełne łez, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe 
w 70. rocznicę założenia gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim (1817–1987), 
Warszawa 1989.

Will Z., Zmiany w Radzie Pedagogicznej, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie 
pamiątkowe w 70. rocznicę założenia gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim 
(1817–1987), Warszawa 1989.

Wąsowska K., Wspomnienia szkolne absolwentów i profesorów gimnazjum, [w:] Wspomnienia 
absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe w 70. rocznicę założenia gimnazjum im. Bartosza 
Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim (1817–1987), Warszawa 1989.

OPRACOWANIA
Bury M., Zarys historii Związku Nauczycielstwa Polskiego, powiatu Tomaszów Lubelski, Toma-

szów Lubelski 2005.
Konopka H., Edukacja historyczna w polskich szkołach powszechnych 1918–1939, Białystok 1987.
Łogożna K., Ziółkowska M., Profesor Jan Dobrzański, „Lubelski Rocznik Pedagogiczny”, 

t. 16, 1995.
Marczuk M., Droga życiowa profesora Jana Dobrzańskiego (1901–1997), „Wiadomości Uni-

wersyteckie” 1997, nr 4–5.
Misiura A., Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu międzywojennym 1918–1939, Warszawa 2010.
Osiński Z., Edukacja historyczna w Drugiej i Trzeciej RP – podobieństwa i różnice w kontekście 

sytuacji politycznej, [w:] Dwa dwudziestolecia Rzeczypospolitej, red. M. Fic, L. Krzyżanowski, 
M. Skrzypek, Katowice 2010.

Poznański K., Profesor Jan Dobrzański (1901–1997). In Memoriam, „Rozprawy z Dziejów 
Oświaty” 1997, nr 38 (3–9).

Rymar L., Cel nauki historii w szkole (na tle obecnych dążeń i reform w szkolnictwie), Kraków 1925.
Rymar L., O celu nauczania historii w szkole średniej, [w:] Pamiętnik IV Powszechnego Zjazdu 

Historyków Polskich w Poznaniu 6–8 grudnia 1925 r., t. 1: Referaty, Lwów 1925.
Sochaniewicz K., Kult przeszłości w wychowaniu narodowym, Zamość 1921.

PRASA
„Ziemia Tomaszowska” 1923, nr 5.

NETOGRAFIA
https://www.facebook.com/szablaikon/photos/a.225218564175921/2209591789071912/ 

?type=3&theater
http://przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5932



Nauczyciele historii a edukacja patriotyczna...

171

Rocznik Tomaszowski 9

ABSTRACT

Robert Czyż

HISTORY TEACHERS AND PATRIOTIC EDUCATION IN BARTOSZ  
GLOWACKI NATIONAL COEDUCATIONAL JUNIOR HIGH SCHOOL  

IN TOMASZOW LUBELSKI DURING THE SECOND POLISH REPUBLIC

Both historical and patriotic education in junior high school in Tomaszow was implemented 
in accordance with the guidelines of national education, which was acknowledged in two school 
registers and records. Not only did the school celebrate national holidays and anniversaries, 
but also it cultivated regional tradition and it actively participated in regional and city cultural  
activities, which was in great part due to its history teachers. The longest serving history 
teacher and a true friend of the youth was Michał Druszkiewicz, who came to work here from 
Lvov. Future academic lecturer, Jan Dobrzański, taught here for a short while. A controversial 
figure, Władysław Weiger needs to be mentioned as well, as he implemented new teaching 
methods to activate his pupils, however, it was dimmed by his “immoral behaviour”. The last 
history teachers at the interwar period were Stefan Batko and Feliks Kwiatkowski renowned 
for their working style, the latter of who got engaged in secret education. Throughout that 
period, teachers undoubtedly exerted huge impact on their pupils in terms of shaping their 
civic attitudes, therefore, no wonder that with the onset of WWII both pupils and graduates 
took the motto “Honor et Patria” sculptured in the front elevation of the school to their hearts.

Key words: Coeducational Junior High School, Tomaszów Lubelski, history teachers, 
historical education
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KRAJOBRAZ PO BITWACH. POLSKI CZERWONY 
KRZYŻ ORAZ LUDNOŚĆ TOMASZOWA 

LUBELSKIEGO I OKOLIC Z POMOCĄ JEŃCOM 
I RANNYM ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO

W czasie wojny niemiecko-polskiej 1939 r. i później po zakończeniu działań zbrojnych 
społeczeństwo powiatu tomaszowskiego pospieszyło z pomocą walczącym żołnierzom polskim 
oraz jeńcom polskim, którzy dostali się do niewoli niemieckiej. Mimo zupełnie innego zadania 
przewidywanego dla tego regionu w planach polskich sztabowców (powiat tomaszowski miał 
być raczej zapleczem frontu, a nie rejonem walk) zarówno służby cywilne, jak i mieszkańcy 
Tomaszowa Lubelskiego, a także okolic bardzo ofiarnie wspomagali polskich żołnierzy. 
Zorganizowane zostały tymczasowe szpitale i punkty opatrunkowe, do których dostarczano 
żywność dla rannych i chorych oraz środki opatrunkowe zbierane na pobojowiskach walk. 
Prace koordynował miejscowy oddział Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK). Po zakończeniu 
walk działacze czerwonokrzyscy przystąpili do wypełniania nowych zadań wynikających ze 
statutu organizacji. Zajmowano się jeńcami, ewidencjonowano pochówki i groby poległych 
żołnierzy oraz udzielano informacji w ramach tzw. Biura informacji i poszukiwań. Na prze-
łomie lat 1939/1940 przeprowadzona została przez pracowników PCK akcja ewidencyjna 
poległych żołnierzy WP w regionie, a następnie przeprowadzono ekshumacje oraz za zgodą 
władz niemieckich tworzono zbiorowe mogiły poległych żołnierzy polskich na terenie byłego 
powiatu tomaszowskiego.

Słowa kluczowe: Tomaszów Lubelski, pomoc i opieka społeczna, jeńcy polscy, wojna 
1939, Polski Czerwony Krzyż, ekshumacje

Z początkiem 1939 r. wszelkie służby cywilne rozpoczęły dość in-
tensywne przygotowania na wypadek coraz bardziej prawdopodobnego 
konfliktu zbrojnego z Niemcami. Przygotowania do wojny czynione były 
zarówno w oparciu o instrukcje wydawane przez MSW, MSWojsk., jak 
i władze wojewódzkie (wojewoda lubelski oraz podlegli mu starostowie), 
a także władze samorządowe oraz różne instytucje. W planach polskich 
sztabowców województwo lubelskie w przypadku konfliktu z Niemcami 
miało odegrać rolę obszaru tyłowego i zaplecza frontu. Dla Lubelszczyzny 
przewidziano, z racji jej sporego oddalenia od terenów przewidywanych 
walk frontowych, że stanie się swego rodzaju „terenem osiedleńczym” 
dla ludności ewakuowanej z obszarów zagrożonych. Wytyczne płynące 
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zarówno ze sztabów, jak i cywilnych ośrodków decyzyjnych zakładały, że 
działania frontowe na Lubelszczyźnie nie będą miały miejsca i że będzie to 
region bezpieczny. Przyjmowano, że ewentualny konflikt zbrojny będzie 
intensywny i raczej krótki oraz że walki będą toczyły się raczej w pasie 
przy granicy z Niemcami. Sama Lubelszczyzna, a wraz z nią i powiat to-
maszowski, miała tylko udzielić pomocy i wsparcia ewakuowanej ludności 
oraz przede wszystkim wypełnić obowiązki wynikające z mobilizacji1. 
Bardzo szybko okazało się jednak, że te kreślone przed wybuchem wojny 
plany i zadania dla województwa lubelskiego praktycznie od pierwszych 
dni uległy dezaktualizacji. Województwo lubelskie, wyznaczone jako swego 
rodzaju azyl i teren bezpieczny, stało się teatrem intensywnych działań 
wojennych walczących armii oraz doświadczyło wkroczenia i pobytu przez 
kilka tygodni wojsk sowieckich. Jednym z pierwszych „obrazów wojny” 
w regionie lubelskim było pojawienie się na drogach i szlakach Lubelszczyzny 
ogromnej fali uchodźców, która kierowała się do województw za Bugiem, 
powszechnie uważanych za teren bezpieczny. Przez powiat tomaszowski 
przebiegała jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych (drogowa 
i kolejowa) łączących województwo lubelskie ze Lwowem, który dla wielu 
miał być jednym z etapów w ich drodze na polskie Kresy. Tędy też polskie 
władze wyznaczyły szlaki ewakuacyjne do granicy z Rumunią, ku której 
kierowano przenoszone urzędy państwowe oraz ewakuowano częściowo 
wyposażenie fabryk czy skarby polskiej kultury. W pierwszych dniach 
września 1939 r. na szlakach komunikacyjnych panował jeszcze jakiś po-
rządek, ale dość szybko zmienił się w działania chaotyczne, nad którymi 
trudno było zapanować wyznaczonym do tego służbom. Starosta zamojski 
w swoim pamiętniku tak opisywał bezład, który wytworzył się na szlakach 
komunikacyjnych od Zamościa w kierunku polskich Kresów: „Za autami 
wozy, za wozami rowerzyści, wreszcie falangi pieszych. Uciekali ludzie, 
którzy pod karą śmierci nie powinni byli opuszczać swoich stanowisk. […] 
Chyba obłęd ogarnął wszystkich. Tysiące opuściło Śląsk, jakby naumyślnie; 
zapewne Niemcy byli bardzo zadowoleni, że w tak prosty i niekłopotliwy 
sposób ubyło Polaków z tak cennych dla nas terenów górnośląskich…”2. 

 1 Z. M a ń k o w s k i, Między Wisłą a Bugiem 1939–1944. Studium o polityce okupanta i postawach 
społeczeństwa, Lublin 1982, s. 40; B. K r o l l, Rada Główna Opiekuńcza 1940–1945, Warszawa 1986, 
s. 23–27. Instrukcje postępowania i działania na wypadek wojny wydały Liga Obrony Prze-
ciwlotniczej i Przeciwgazowej (LOPP), Lubelska Chorągiew Harcerzy i inne organizacje. Warto 
nadmienić, że zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta RP z 1 września 1927 r. PCK w czasie 
pokoju było nadzorowane przez MSWojsk., MSW oraz MPiOS, natomiast wraz z wybuchem 
wojny przechodziło pod kontrolę MSWojsk. Wprawdzie z założeń II fazy planu „Zachód” 
dopuszczano ewentualność walk na Lubelszczyźnie, ale raczej miały one koncentrować się 
na terenach północno-zachodnich powiatów województwa lubelskiego. Wierzono raczej, że 
konflikt będzie krótki, dzięki szybkiej interwencji naszych sojuszników: Anglii i Francji.

 2 M[arian] S[ o c h a ń s k i], Pamiętnik Starosty Zamojskiego, [w:] Wydawnictwo materiałów 
do dziejów Zamojszczyzny w latach 1939–1944, red. Z. Klukowski, t. 2: Zamojszczyzna w walce 
z Niemcami, Zamość 1946, s. 15.
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Chaos ten z dnia na dzień zaczął się pogłębiać, bowiem na Lubelszczyźnie 
niemal całkowicie zawiodła koordynacja działań związanych z ewakuacją 
między władzami centralnymi a lokalnymi. Zamieszanie zwiększało się 
też przez ciągły i całkowicie niekontrolowany napływ uchodźców i ucie-
kinierów, którzy masowo pojawili się na drogach Lubelszczyzny i powiatu 
tomaszowskiego. Tym przelewającym się ludzkim masom starali się po-
magać w miarę możliwości lokalni społecznicy, ludność miejscowa oraz 
działający w ramach swojego statutu tomaszowski oddział Polskiego Czer-
wonego Krzyża (PCK). Szybko okazało się, że nikt nie był przygotowany 
do udzielenia różnych form pomocy dla tak wielu osób potrzebujących3.

Pracownicy PCK i osoby działające w ramach współpracy z instytucją 
opiekuńczą podjęli się udzielenia pomocy różnym grupom osób. Jedną 
z pilniejszych potrzeb było udzielenie doraźnej pomocy tym, którzy byli 
na terenie powiatu jedynie przejazdem lub maszerowali w kierunku na 
wschód. Ograniczano się jedynie do pomocy i pośrednictwa w zakupie 
żywności, zaopatrzeniu w wodę na dalszą trasę czy przekierowaniu do 
wyznaczonych prowizorycznych punktów sanitarno-opatrunkowych. 
Zadanie te realizowała przede wszystkim młodzież działająca w kołach 
PCK. W Tomaszowie Lubelskim od początków września 1939 r. jej dzia-
łania były koordynowane przez dr. Stefana Cybulskiego oraz Jadwigę 
Fedorowiczówną i Pawła Hłasko4. Już 13 września 1939 r. na obszarze 
powiatu tomaszowskiego doszło do pierwszych walk jednostek Wojska 
Polskiego z Wehrmachtem, a w ciągu kolejnych dwóch tygodni cały powiat 
tomaszowski stał się obszarem intensywnych walk polsko-niemieckich, które 
przygasają dopiero po drugiej kapitulacji wojsk polskich pod Tomaszowem 
Lubelskim 27 września 1939 r. Intensywne i krwawe starcia wojsk pol-
skich i niemieckich sprawiły, że działacze PCK musieli w szybkim czasie 
zorganizować zwłaszcza pomoc dla rannych żołnierzy oraz wspomagać 

 3 J. K ł a p e ć, Rada Główna Opiekuńcza w dystrykcie lubelskim w latach 1940–1944, Lublin 
2011, s. 63–64.

 4 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie 
w latach 1919–1989 (dalej: Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie), sygn. 20, s. 11. Poza lakoniczną 
informacją na temat działalności drużyny ratownictwa PCK w Tomaszowie Lubelskim w pierw-
szych dniach wojny nie zachowały się w materiałach PCK informacje o tym, jak wyglądały 
tego rodzaju akcje podjęte przez młodzież skupioną pod skrzydłami organizacji w powiecie. 
Interesujące byłoby przede wszystkim porównanie intensywności działań opiekuńczych w pew-
nej odległości od głównych szlaków komunikacyjnych w powiecie tomaszowskim. Zalecenia 
wydane przed wybuchem wojny dla powiatu tomaszowskiego przewidywały wprawdzie 
możliwość udzielania pomocy medycznej dla osób rannych i poszkodowanych, ale skala jej 
zapotrzebowania od połowy września 1939 r. była ogromna. Polskie służby medyczne nie 
były przygotowane do tego, by zapewnić kompleksową opiekę dla tak dużej liczby osób. 
Brakowało lekarstw i środków opatrunkowych oraz miejsc w szpitalach. Szpital powiatowy 
w Tomaszowie Lubelskim nie był też przewidziany jako placówka do udzielania pomocy 
żołnierzom przywożonym z pola walki. Dzięki staraniom dr. Janusza Petera w krótkim czasie 
prowizorycznie przygotowano placówkę do takich celów.



176

J. Kłapeć Rocznik Tomaszowski 9

działania wojska polskiego w ramach swoich zobowiązań statutowych. Po 
raz kolejny okazało się, że instrukcje otrzymane przed wybuchem wojny 
nijak się miały do rzeczywistej sytuacji, która wytworzyła się na terenie 
powiatu tomaszowskiego w drugiej połowie września 1939 r. Należy 
podkreślić przede wszystkim fakt, że podjęte zostały działania mające na 
celu szybkie zorganizowanie szpitali i punktów pomocy sanitarnej dla 
rannych żołnierzy. Mimo że wcześniej nie było takich wytycznych, takie 
punkty zostały szybko zorganizowane i od razu zaczęły udzielać pomocy. 

Jednym z pierwszych miejsc, gdzie zaczęto przyjmować i udzielać po-
mocy żołnierzom polskim, był Szpital Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim 
kierowany przez dr. Janusza Petera. Umieszczano w nim już od pierwszych 
dni walk rannych żołnierzy walczących o miasto oraz potrzebujących opieki 
medycznej z jednostek frontowych polskich przechodzących przez miasto 
w kierunku granicy z Rumunią. Dzięki staraniom dyrektora Petera szpital 
dość szybko stał się największą placówką udzielającą pomocy medycznej 
żołnierzom polskim w regionie, mimo że nie był do tego przygotowany 
i nie miał odpowiednich zapasów dla tak dużej liczby potrzebujących. 
Kolejny punkt pomocy został zorganizowany w gimnazjum. Kierował 
nim dr Stefan Cybulski – lekarz PCK. Placówka działała od 23 września 
do 18 listopada 1939 r. i przez miejscową ludność nazywana była szpitali-
kiem PCK. Przyjmowała przede wszystkim rannych żołnierzy z walk pod 
Wożuczynem, Józefowem i Łaszczowem. Kolejna placówka (punkt opa-
trunkowy) powstała w budynkach cukrowni w Wożuczynie i działała od 
23 września do 1 października 1939 r. Kierował nią dr Stanisław Wiśniewski. 
Wraz z zakończeniem walk na rozkaz dowództwa niemieckiego rannych 
żołnierzy polskich przeniesiono do szpitala powiatowego w Tomaszowie 
Lubelskim, a sam punkt został zlikwidowany5. 

We wszystkich placówkach, od samego początku po zajęciu terenu 
przez Niemców, okupant od razu roztoczył nad nimi specjalny dozór. 
Interesowano się liczbą rannych, żołnierzy oraz ozdrowieńców wypisy-
wanych do domu. Z nakazu władz niemieckich wszystkich zaliczono 
do jeńców wojennych i z czasem starano się przenieść ich bądź umieścić 
w tymczasowych punktach zbornych dla polskich jeńców wojennych. Ze 
szpitalika PCK w budynku gimnazjum Niemcy część chorych i rannych 

 5 Ibidem, sygn. 149, bp. Szerzej na temat walk pod Tomaszowem Lubelskim zobacz:  
Z. M a ń k o w s k i, op. cit., s. 50–55; L. G ł o w a c k i, Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 
1939, Lublin 1986, s. 150–167, 196–213; A. Z a w i l s k i, Bitwy Polskiego Września, Kraków 2009, 
s. 631–644, 680–714; J. R z e p e c k i, W Armii „Kraków”, [w:] Wrzesień 1939 w relacjach i wspo-
mnieniach, wybór i oprac. M. Cieplewicz, E. Kozłowski, Warszawa 1989, s. 533–548; B. F u s,  
E. O l s z e w s k i, Tomaszów Lubelski w latach II wojny światowej i okupacji niemieckiej 1939–1944, 
[w:] Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, 
s. 415–420; T. G ł o w i ń s k i, R. I g i e l s k i, M. L e b e l, Bitewnym szlakiem września 1939 roku. 
Polskie bitwy i boje w obronie Rzeczypospolitej, Warszawa 2019, s. 238–240, 248–252.
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żołnierzy przewieźli do Centrum Szpitalnego – Zamość kierowanego 
przez płk. Adama Szebestę. Okupant wydał bardzo stanowcze rozkazy 
dla kierujących wszystkimi placówkami odnośnie do ewidencji polskich 
jeńców. Ta postawa wynikała poniekąd z działania lekarzy i personelu 
medycznego, który wcześniej sabotował wytyczne władz niemieckich oraz 
ludności. Strona polska nie chciała dopuścić, by żołnierze trafiali do niewoli 
i szybko wypisywała nawet nie w pełni wyleczonych żołnierzy ze szpitali, 
zaś ludność miejscowa dostarczała im cywilne ubrania. Sam proceder jest 
bardzo słabo udokumentowany źródłowo, bowiem dokumentacja dotyczą-
ca leczenia polskich jeńców została przejęta przez władze niemieckie lub 
przekazana wraz z pacjentami do odpowiednich placówek medycznych, 
gdzie później ich przeniesiono. Punkt opatrunkowy w Wożuczynie nie 
wytworzył żadnych materiałów dokumentacyjnych, gdyż nie miał ku temu 
możliwości6. Jedyne statystyki informujące o placówkach medycznych i po-
mocy chorym oraz rannym żołnierzom WP można odnaleźć w raportach 
całościowych z Lubelskiego Okręgu PCK. Według tych danych w szpitalu 
pod opieką PCK w Tomaszowie Lubelskim było 50 łóżek, a od wybuchu 
wojny pomocy udzielono w nim 1039 pacjentom. Z kolei trzy punkty po-
mocy doraźnej w powiecie tomaszowskim udzieliły pomocy 1533 osobom. 
Niestety nie ma żadnej wzmianki odnośnie do tego, ilu z nich to cywile, 
a ilu żołnierze i jeńcy wojenni7. 

Warto podkreślić, że szpitale i punkt opatrunkowy otrzymywały przez 
cały czas różnego rodzaju pomoc dla znajdujących się nich żołnierzy polskich, 
a potem jeńców polskich. Bardzo trudno o jakieś dane liczbowe, a nawet 
szacunki udzielonej pomocy przez polskie instytucje, społeczników czy 
ludzi dobrej woli, gdyż większość działań miała charakter spontaniczny 
i nie była w żaden sposób ewidencjonowana. Chodzi przede wszystkim 
o przekazywane do wszystkich placówek wsparcie żywnościowe, lekar-
stwa i opatrunki oraz pomoc udzieloną ozdrowieńcom i wypisywanym 
żołnierzom. Sam proceder pomocy odzieżowej i dostarczania cywilnych 
ubrań dla żołnierzy walczących w okolicach Tomaszowa Lubelskiego był 
zapewne dość powszechny, bowiem często pojawia się w relacjach wspo-
mnieniowych. Niemcy próbowali temu przeciwdziałać, ale przynajmniej 
w pierwszej fazie bezpośrednio po zakończeniu walk nie mieli większych 
sukcesów. 

Warto odnotować, że na pobojowiskach walk wokół Tomaszowa 
Lubelskiego można było zaobserwować kilka typowych postaw społeczeń-

 6 Ibidem. Prócz Centrum Szpitalnego – Zamość część żołnierzy-jeńców została przeniesiona 
z Tomaszowa Lubelskiego jeszcze do odpowiednich placówek w Krakowie i Chełmie. Część 
nazwisk rannych żołnierzy w Tomaszowie Lubelskim i okolicach można odnaleźć też w Spisie 
chorych i rannych Szpitala Centrum – Zamość. Zob. ibidem, sygn. 135.

 7 Ibidem, sygn. 16, k. 110, 117. Patrz tabele: Szpitale PCK w 1939 roku oraz Punkty lekar-
skie i ambulatoria w 1939 roku.
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stwa polskiego, bardzo symptomatycznych dla tamtego okresu: zbieranie 
broni i amunicji, która zdaniem wielu, jeszcze może się przydać po klęsce 
w późniejszym czasie, gromadzenie i dostarczanie do placówek medycz-
nych leczących Polaków środków opatrunkowych oraz pomoc żołnierzom 
polskim, by uniknęli niemieckiej niewoli. W zapiskach zebranych przez 
dr. Janusza Petera Stanisław Kamiński ps. Kamień tak opisywał tamte dni: 
„Gdy Niemcy przeszli przez wieś, zabrałem kilka opatrunków, by rannym 
pospieszyć z pomocą. Na najbliższym odcinku nie znalazłem żadnego. 
Szczęśliwie wysmyknęli się wszyscy spod kosy śmierci, aczkolwiek sięgała 
z odległości nie większej niż 500 kroków. […] Tak zaczęła się niewola. Po 
wsiach buszowały jeszcze kilka dni małe oddziałki Niemców celem wyła-
pania resztek kryjących się żołnierzy polskich, dużymi wynikami jednak 
nie mogły się poszczycić, gdyż żołnierze byli już poprzebierani w cywilne 
ubrania, następnego zaś dnia pociągnęli do boru Bukowca”8. 

Pomoc żywnościowa okazana przez polskie społeczeństwo jeńcom 
polskim w powiecie tomaszowskim pod koniec 1939 r. była dość pokaźna. 
Cząstkowe raporty PCK pokazują, że od połowy września do końca 1939 r. 
pod opieką miejscowego oddziału PCK było około 2000 osób. Z zapisów 
nie wynika jednoznacznie, czy strona polska była odpowiedzialna w sposób 
całkowity za wyżywienie tak dużej liczby osób, czy Niemcy też w tym 
partycypowali, ale same liczby i ofiarność społeczeństwa na rzecz pol-
skich żołnierzy robi wrażenie9. Raporty potwierdzają również informację, 
że lekarstwa i środki medyczne dla żołnierzy (i później jeńców) zbierane 
były spontanicznie przez miejscową ludność. Prawdopodobnie inicjatywa 
wyszła od lokalnych działaczy PCK, którzy poprosili o pomoc w dostar-
czaniu brakujących środków medycznych. Działacze PCK musieli też samą 
akcję koordynować, bowiem w raporcie nie ma żadnych zapisków o tym, 
by tych materiałów brakowało. Znajdujemy jedynie lakoniczny zapis, 
że społeczeństwo stanęło na wysokości zadania. Wszyscy uczestniczący 
w tej akcji mieli przy tym świadomość podejmowanego ryzyka, a mimo 
to ofiarnie i z wielkim zaangażowaniem podejmowali się tego działania10. 

Jednym z priorytetowych zadań działaczy PCK w Tomaszowie Lubelskim 
było zbieranie danych o osobach, które dostały się do niewoli niemieckiej 
i były przeznaczone przez okupanta do transportu do punktów zbiorczych 
przed ich dalszym transportem do obozów jenieckich. Informacje zebrane 
przez pracowników PCK oraz szybkie sporządzenie list z nazwiskami 

 8 S. K a m i ń s k i - K a m i e ń, Z dni klęski, [w:] J.  P e t e r, Tomaszowskie za okupacji, wyd. II, 
Tomaszów Lubelski 2019, s. 23.

 9 W myśl postanowień konwencji dotyczących jeńców wojennych podpisanej w Genewie 
27 lipca 1929 r. jeńcy muszą mieć zapewnione pożywienie. Mimo to ludność polska dostarczała 
dodatkowo dla wziętych do niewoli żołnierzy WP produkty żywnościowe.

10 APL, Zarząd Okręgowy PCK w Lublinie w latach 1919–1989, sygn. 20, k. 11.
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transportowanych osób okazało się później bardzo przydatne dla rodzin 
poszukujących swoich bliskich, którzy dostali się do niewoli niemieckiej. 
Przykładem takich działań może być zebranie danych osobowych od oficerów 
WP wziętych do niewoli przez Niemców w zajętym Szpitalu Wojennym 
nr 203 w Zielonem11. Na bieżąco były też tworzone i uzupełniane listy 
zmarłych rannych w placówkach podległych lub współpracujących z PCK 
na terenie miasta i w okolicach Tomaszowa Lubelskiego. Zbierano przede 
wszystkim dane personalne osób, adresy ich rodzin oraz okoliczności ich 
śmierci. Przykładowo zapis o okolicznościach i miejscu pochówku Ignacego 
Mochańskiego wyglądał następująco: „Ignacy Mochański, urodzony 
w 1907 roku, zmarł 19 września 1939 roku w szpitalu polowym nr 502 
w Krasnobrodzie”. Zgon stwierdzili kapelan ks. Longin Wiśniewski (przy 
ochotniczym batalionie lubelskim) oraz mjr dr Józef Mazurek. Pochowany 
został 26 września 1939 r. w Krasnobrodzie – Podklasztor. Tego rodzaju 
zapisy stanowiły pierwotną bazę dla ewidencji tworzonej przez Oddział 
PCK i były, jak się później okazało, nieocenione w pracach prowadzonych 
przez biuro informacyjne i poszukiwań12.

Obok dostarczania pożywienia i lekarstw ludność powiatu tomaszow-
skiego od samego początku bardzo aktywnie pomagała w pochówkach 
poległych żołnierzy, zaangażowała się w poszukiwania zaginionych oraz 
prowadziła zbiórki dokumentów rannych i zabitych żołnierzy, które mo-
głyby się później przydać do identyfikacji, a także poszukiwań tych osób 
przez ich rodziny i krewnych. Warto podkreślić, że tego rodzaju oddolna 
inicjatywa mieszkańców była w jakimś stopniu wyprzedzeniem działań 
podjętych od jesieni przez miejscowy Oddział PCK zgodnie z sugestiami 
i zaleceniami centralnych władz instytucji czerwonokrzyskich. Pierwsze 
prośby o informacje o zaginionych, zabitych lub poszukiwanych żołnie- 
rzach WP walczących w rejonie Tomaszowa Lubelskiego oraz powiatu 
zaczęły napływać do Zarządu Oddziału PCK już w październiku 1939 r. 
Zapytania kierowane były zarówno przez inne oddziały PCK, które stawały 
się pośrednikiem w poszukiwaniach, jak i instytucje i zakłady pracy poszu-
kujące swoich pracowników, a przede wszystkim przez osoby prywatne. 
Zarząd Oddziału zdawał sobie sprawę, że organizacja biura poszukiwań 
i informacji musi ulec zmianie, by zwiększyć efektywność prowadzonych 
przez nie działań. Bez stworzenia w siedzibie oddziału centralnego rejestru 
poległych i pogrzebanych żołnierzy oraz bez przeprowadzenia regularnej 
akcji informacyjnej wśród lokalnej ludności pod kątem zbierania informacji 
o mogiłach wrześniowych działalność biura mijała się z celem. 

11 Ibidem, sygn. 149, bp.
12 Ibidem, sygn. 149, Wykaz poległych i zmarłych pochowanych w Tomaszowie Lubelskim; 

sygn. 154, Spis poległych i zmarłych z Centrum Szpitalnego – Zamość.
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Prace nie były efektywne, bo bardzo często działo się tak, że zapytania 
kierowane były do konkretnego miejsca, skąd pochodziła ostatnia informa-
cja o losie osoby poszukiwanej. Na miejscu udzielano informacji jedynie 
wtedy, gdy potwierdzano fakty zawarte w zapytaniu. Jeśli informacje nie 
dotyczyły konkretnych przypadków, zapytanie odsyłano dalej, co z kolei 
komplikowało cały proces i wydłużało oczekiwanie na odpowiedź. 

Władze oddziału od początku poczyniły starania, by taki stan rzeczy 
zmienić. Postanowiono stworzyć spis nowych grobów i pochówków 
z walk wrześniowych oraz zebrać informacje o osobach pochowanych 
(dane identyfikacyjne, okoliczności śmierci, depozyty itp.). W listopadzie 
i grudniu 1939 r. do wszystkich zarządów gminnych oraz kół PCK w po-
wiecie tomaszowskim wysłane zostały instrukcje, według których na terenie 
każdej miejscowości w gminie powinny zostać spisane i dokładnie opisane 
według instrukcji wszystkie mogiły z zaznaczeniem miejsca pochówku. 
Z początkiem grudnia 1939 r. do Zarządu Oddziału PCK w Tomaszowie 
Lubelskim zaczęły spływać pierwsze raporty dotyczące ewidencji mogił 
i miejsc pochówku z walk wrześniowych. Zaletą akcji było postawienie 
przez działaczy PCK na współpracę z Zarządami Gmin, parafiami czy 
nawet posterunkami Policji Granatowej. W wielu przypadkach zebrano 
bardzo ciekawy materiał odnoszący się przede wszystkim do okoliczności 
śmierci żołnierzy oraz tożsamości osób złożonych do grobów. Wszystkie 
informacje nie były traktowane jako ostateczne. Z czasem je uzupełniano. 
W miarę możliwości próbowano je weryfikować i potwierdzać też w innych 
źródłach. Przykładowo na podstawie zeznań świadków ustalono okolicz-
ności masakry żołnierzy polskich w okolicach wsi Majdan Wielki przy 
drodze między Krasnobrodem a Tarnawatką. Według relacji świadków 
żołnierze polscy zostali rozstrzelani na mocy rozkazu wydanego przez 
oficera SS, który wcześniej napotkał oślepionego niemieckiego żołnierza. 
Esesman nakazał rozstrzelać grupę polskich jeńców w odwecie za czyn 
rzekomo dokonany przez Polaków. Ofiary masakry zostały pochowane 
przez miejscową ludność13.

Rodziny poszukujące swoich bliskich zazwyczaj oprócz dokładnego 
rysopisu, dołączanych zdjęć podawały też bardzo szczegółowe opisy rzeczy 
osobistych. Poszukiwany przez brata Kazimierz Hajdukiewicz miał mieć 
przy sobie: srebrny medalik z wizerunkiem Bożym, portmonetkę (pod-
kówkę) oraz niklowany zegarek kieszonkowy firmy Omega. Takie opisy 
były koniecznością i w znacznym stopniu ułatwiały identyfikacje oraz  

13 Ibidem, sygn. 158, k. 14, pismo Władysława Hajdukiewicza dotyczące poszukiwań 
poległego w Majdanie Wielkim brata – Kazimierza Hajdukiewicza. Według innych relacji 
świadków masakry we wsi Majdan Wielki pochówkiem rozstrzelanych jeńców zajęła się inna 
grupa żołnierzy WP wziętych do niewoli. Zob. ibidem, sygn. 158, k. 17; S. D a t n e r, Zbrodnie 
Wehrmachtu na jeńcach wojennych w II wojnie światowej, Warszawa 1961, s. 57–59.
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poszukiwania14. Podobnie starano się opisać i zaznaczyć mogiły, a także 
miejsca pochówku na obszarze powiatu tomaszowskiego. Od samego 
początku tworzenia spisów sprawdzano też z kilku źródeł informacje 
o osobach pochowanych oraz pozostawionych przez poległych dokumen-
tach. Z każdej gminy takie informacje spływały do Zarządu Oddziału 
w Tomaszowie Lubelskim. Sami Niemcy także byli zainteresowani pro-
wadzoną przez Zarząd Oddziału PCK w Tomaszowie Lubelskim akcją 
ewidencyjną, bowiem liczyli na odnalezienie przy okazji miejsc pochówków 
żołnierzy Wehrmachtu, którzy w ich ewidencji mieli nadal status zaginio-
nych. Pierwsze napływające raporty o stanie „grobownictwa wojennego” 
w poszczególnych gminach powiatu tomaszowskiego dostarczyły wiele 
cennych informacji, które od razu wykorzystywało w swej pracy biuro 
informacji i poszukiwań. 

Najważniejszym zamysłem dla całego przedsięwzięcia było to, że two-
rzone opisy były przygotowywane w oparciu o kwestionariusz opracowany 
przez działaczy czerwonokrzyskich. Pozwoliło to na stworzenie w miarę 
jednorodnej kartoteki, co w znacznym stopniu ułatwiło późniejsze prace 
identyfikacyjno-poszukiwawcze. Miłym zaskoczeniem dla zbierających 
i opisujących dane był też fakt, że napływające raporty były dość szcze-
gółowe i zawierały informacje oraz wskazówki do dalszych poszukiwań. 
Przykładowo raport z gminy Tyszowce obok podstawowych (i już ustalo-
nych) danych osób spoczywających w poszczególnych mogiłach zawierał 
też bardzo precyzyjne opisy miejsc pochówku. Określenia w rodzaju: 
„w ogrodzie p. Wandy Chrzanowskiej”; „na gruncie Antoniego Kociry”; 
„mały rów od Sobola, krzyżyk prowizoryczny, pole Jana Parola”; „mogiła 
za sadem p. Gałczyńskiej przy drodze do szkoły do Kraczewa, na pagórku”; 
„na przedmieściu Jurydyce na łące Jana Marszalca”, pozwalały w prosty 
sposób je zlokalizować, a następnie przygotować do ekshumacji poległych 
i przeniesienia ich do mogił zbiorowych15. Ewidencja i opisy grobów po-
ległych żołnierzy WP we wrześniu 1939 r. były pierwszym etapem prac 
do planowanych w okresie późniejszym ekshumacji i tworzenia kwater 
wojennych. Już z początkiem 1940 r. do Oddziału PCK w Tomaszowie 
Lubelskim wpływało coraz więcej zapytań o ich terminy. Część rodzin 
przy tej okazji chciała niejako oddać hołd swoim bliskim. Przykładowo 
Stefania Gogol z Wielunia (Warthegau) pisała: „Uprzejmie proszę PCK, 

14 Ibidem, k. 19 i 24 – z kolei poszukiwany Wojciech Maniecki tak został opisany przez 
najbliższych na podstawie dostępnych im informacji: „Wzrost średni, oczy piwne, szatyn, 
zaczesany do góry, twarz okrągła. Zęby: przednie górne wszystkie zepsute, ciemne. Blizna 
cięta na ręce przy nadgarstku. Zabrał ze sobą: dowód osobisty, legitymację z bezrobocia, ma-
szynkę do golenia, dwie zapalniczki niklowane płaskie, podkówkę na pieniądze żółtą. Według 
oświadczenia towarzyszy broni miał zmiażdżoną głowę”.

15 Ibidem, sygn. 157, pismo Wójta gminy Tyszowce – Józefa Zarębskiego do PCK w To-
maszowie Lubelskim.
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jeśli zajmuje się przeniesieniem poległych, o zawiadomienie mnie, kiedy 
to nastąpi, bo chcę być koniecznie przy ekshumacji, by oddać ostatnią 
przysługę swojemu mężowi. O ile to możliwe, proszę mnie wcześniej za-
wiadomić, bo muszę mieć czas na wyrobienie przepustki i na podróż”16.

Działacze PCK przejmowali też korespondencję od osób, do których 
była początkowo skierowana, ale nie były one w stanie podać pełnych 
informacji, i udzielali na nią odpowiedzi. Zapytania kierowane były prze-
ważnie do miejscowych księży lub urzędów gminy17.

Wkroczenie do Tomaszowa Lubelskiego i regionu żołnierzy Armii 
Czerwonej, którzy mieli wypełnić postanowienia układu Ribbentrop–Mołotow 
z 23 sierpnia 1939 r. odnośnie do zajmowania obszaru między Bugiem 
a Wisłą, spowodowało spore trudności w pracach biura informacyjnego 
miejscowego oddziału PCK. Rosjanie wstrzymali jego prace i przejęli kon-
trolę nad dużą częścią depozytów gromadzonych do identyfikacji poległych 
polskich żołnierzy. Dokumenty te i depozyty zostały przez Sowietów za-
rekwirowane i nie zwrócono już ich działaczom czerwonokrzyskim wraz 
z wycofaniem się Armii Czerwonej po kilku tygodniach ich pobytu na 
ziemi tomaszowskiej. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego w listopadzie 
1939 r. w piśmie do prezesa miejscowego oddziału PCK stwierdza wprost: 
„Poza wyżej wymienionymi pochowano w dniu 22 i 27 września 63 żoł-
nierzy polskich. Nazwisk ich zapodać nie mogę, ponieważ spis poległych, 
dokumenty – pieniądze i przedmioty wartościowe znalezione przy zabi-
tych zabrał ze sobą wraz z kasą miejską miejscowy komitet rewolucyjny 
(wiceprzewodniczący Umer) do Rawy Ruskiej”18.

Wkroczenie Rosjan i ich krótki pobyt w regionie, brak jednomyślnej 
decyzji w kwestii roli, jaką ma pełnić PCK na okupowanych ziemiach 
polskich, niskie temperatury i szybkie nadejście zimowej aury znacznie 
opóźniły prace nad prowadzoną ewidencją osób poległych. W końcówce 
1939 r. działacze PCK skupili się przede wszystkim na stworzeniu kartoteki 
poległych i ewidencji pochówków na ich obszarze oraz zabezpieczeniu 
niezbędnych materiałów potrzebnych do identyfikacji. Te bardzo często 

16 Ibidem, sygn. 158, pismo Stefanii Gogol z Wielunia do PCK w Tomaszowie Lubelskim.
17 Ibidem. Inż. Eryk Cienciała, poszukujący swojego syna, tak pisał w liście skierowanym 

do parafii w Tomaszowie Lubelskim: „Udaję się do Przewielebnego Księdza Proboszcza z go-
rącą prośbą w przykrej dla mnie sprawie, mianowicie chodzi o zbadanie, czy prawdą jest, 
że syn mój Zbigniew – podchorąży 3. Pułku Ułanów Śląskich, padł w dniu 20 września pod 
Tomaszowem i czy został pochowany pod Tomaszowem lub w pobliżu miejsca, na którym 
padł. Wiadomości, jakie mnie udzielono w tej sprawie, są dosyć niejasne, tak że mam iskierkę 
nadziei, że są może niezgodne z prawdą, zwłaszcza że miałem również wiadomości, jakoby 
syn przebywał w niewoli sowieckiej nad Donem”.

18 Ibidem, sygn. 157, pismo burmistrza Tomaszowa Lubelskiego J. Minora do prezesa PCK 
w Tomaszowie Lubelskim z dn. 13 listopada 1939 r. Szerzej na temat pobytu Sowietów na 
ziemi tomaszowskiej: B. F u s, E. O l s z e w s k i, op. cit., s. 420–423.
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były u osób, które pracowały i pomagały przy pochówkach, lub zostały 
zdeponowane u osób cieszących się zaufaniem społecznym. Niekiedy 
gromadzone były też na plebaniach lub w Zarządach Gmin. Często ich 
odzyskanie i zgromadzenie w jednym miejscu, a przede wszystkim wła-
ściwe opisanie, było sporym wyzwaniem dla pracowników PCK. Niekiedy 
właściwa identyfikacja osób spoczywających w danej mogile była proble-
matyczna, gdyż w kilku przypadkach ludność wiejska rozbierała poległych 
z odzieży wierzchniej, zdejmując wraz z nią identyfikatory (nieśmiertelniki). 
Zabierano poległym żołnierzom głównie buty, wojskowe płaszcze i skó-
rzane pasy. Takie zachowania tłumaczono tym, że zmarłym i zabitym już 
też rzeczy nie były potrzebne, a dla ludności miejscowej na pewno będą 
przydatne. Czasami przywłaszczano sobie drobne rzeczy osobiste, a nawet 
dokumenty, które mogły mieć znaczny wpływ na identyfikację poszcze-
gólnych osób złożonych w kwaterach/mogiłach zbiorowych. Pracownicy 
PCK odnotowali kilka takich przypadków19.

Samo gromadzenie informacji było procesem żmudnym, ale zakładano, 
że w dość krótkim czasie poprawi się skuteczność działania biura informacji 
i poszukiwań. Do końca 1939 r. w dalszym ciągu jednym z najważniejszych 
zadań pracowników PCK było udzielanie odpowiedzi na listy osób, które 
poszukiwały swoich bliskich, głównie żołnierzy jednostek operujących na 
terenie powiatu tomaszowskiego. Zrozpaczone rodziny słały zapytania o to, 
czy pracownicy PCK mają jakieś wiadomości na temat konkretnej osoby 
albo czy możliwe byłoby sprawdzenie już posiadanych informacji o pobycie 
danej osoby w określonym czasie na terenie powiatu. Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że zdecydowana większość próśb i zapytań była kierowana przez 
osoby, które nie miały żadnej możliwości ich samodzielnego sprawdzenia, 
a weryfikacja informacji dotyczących członków ich rodzin miała bardzo 
istotny wpływ na ich dalsze decyzje życiowe i losy. Nie chodzi tu o usta-
lenie miejsca pochówku, co też było bardzo ważne. O wiele ważniejsza 
dla rodzin poszukujących swoich bliskich była informacja, która dawała 
nadzieję, że ta osoba jednak wciąż żyje20.

Wiosną 1940 r., od marca do sierpnia, przeprowadzone zostały na te-
renie powiatu tomaszowskiego ekshumacje z mogił zewidencjonowanych 
późną jesienią rok wcześniej. Niemieckie władze administracyjne wydały 
odpowiednie decyzję, by sprawy te dokończyć i uregulować. Jednym 
z powodów przeprowadzonej akcji ekshumacyjnej były również prośby 
osób prywatnych o przeniesienie z ich posesji osób poległych. Kolejny po-
wód wiązał się z pewnym zamysłem samych władz okupacyjnych, które 
chciały uporządkować w przestrzeni publicznej trwałe pozostałości wojny. 

19 Ibidem, sygn. 20, k. 11.
20 Ibidem, sygn. 157, bp.
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Strona polska także była zainteresowana przeprowadzeniem szerokiej ak-
cji ekshumacji mogił poległych żołnierzy, bowiem stworzenie cmentarzy 
wojennych w poszczególnych gminach czy miejscowościach, gdzie toczyły 
się walki, przyczyniłoby się do stworzenia miejsc, o które łatwiej można 
było zadbać i otoczyć je należną opieką. 

Jak na warunki wojenne całe przedsięwzięcie było bardzo dobrze za-
planowane i przeprowadzone. Wszystko odbywało się według wcześniej 
zaplanowanego schematu. Zazwyczaj najpierw wyznaczano miejsce nowej 
kwatery (pochówku) i tworzono nowy cmentarz wojskowy. Od razu była 
stworzona dokumentacja całej kwatery, a po otwarciu mogił i grobów 
przystępowano do bardzo dokładnej ewidencji poległych. Zwłoki opisane 
zostały pod względem fizycznym oraz pod kątem znalezionych przy nich 
przedmiotów, dokumentów czy innych materiałów ułatwiających ich iden-
tyfikację lub mających jakieś znaczenie dla rodzin i krewnych poległych 
żołnierzy. Każdej ekshumacji towarzyszył pracownik PCK z Tomaszowa 
Lubelskiego oraz osoba wyznaczona przez władze niemieckie z danej 
miejscowości. Zazwyczaj był to ktoś z Zarządu Gminy, sołtys, członek 
tzw. Policji Granatowej lub osoba duchowna. Sama akcja była finansowana 
z kasy gminnej, ale część kosztów na ten cel przyznana była przez wła-
dze okupacyjne. Według danych zawartych w raportach PCK z oddziału 
w Tomaszowie Lubelskim w 1940 r. utworzono 33 kwatery wojenne – cmen-
tarze polowe. Były one m.in. w następujących miejscowościach w powiecie: 
Majdanie Górnym (czerwiec 1940), Podhuciu gm. Tarnawatka (27 IV 1940), 
Tarnawatce (maj 1940); Ulowie gm. Pasieki (maj 1940); Paarach gm. Pasieki 
(maj 1940); Pańkowie gm. Tarnawatka na cmentarzu prawosławnym (maj 
1940); Gródku gm. Jarczów (czerwiec 1940); Wereszczycy gm. Jarczów 
(czerwiec 1940); Jarczowie na cmentarzu prawosławnym (czerwiec 1940); 
Majdanie Sopockim (lipiec 1940); Suścu (lipiec 1940); Płazowie (lipiec 1940); 
Cieszanowie (lipiec 1940); Bełżcu (lipiec 1940), Komarowie (lipiec 1940); 
Cześnikach gm. Kotlice (lipiec 1940); Dubie gm. Tyszowce (listopad 1940); 
Tyszowcach (listopad 1940); Czartowcu gm. Tyszowce (listopad 1940); 
Łaszczowie (listopad 1940); Podlodowie gm. Łaszczów (listopad 1940); 
Wożuczynie (listopad 1940)21.

Jednym z najważniejszych zadań pracowników PCK w Tomaszowie 
Lubelskim było opracowanie odpowiedniej dokumentacji żołnierzy i osób 
poległych w czasie walk we wrześniu 1939 r. Działacze PCK zdawali 
sobie sprawę, że stworzenie w miarę precyzyjnej dokumentacji ułatwi im 

21 Ibidem, sygn. 159 i 160 – w obu teczkach zachowały się szczegółowe protokoły ekshuma-
cyjne z poszczególnych miejscowości z opisem znalezionych przy zwłokach rzeczy osobistych 
i dokumentów oraz wykreślone mapki nowych kwater wojennych. Statystyki odnośnie do 
utworzonych cmentarzy wojennych patrz: ibidem, sygn. 20, k. 11.
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pracę, ale przede wszystkim umożliwi udzielanie szybkich odpowiedzi 
na zapytania ze strony rodzin poszukujących swoich bliskich oraz tych 
osób, które chciały przenieść zwłoki poległych wojskowych do grobów 
rodzinnych. Jednym z przedsięwzięć mających na celu zewidencjonowanie 
poległych było stworzenie czegoś na wzór centralnego rejestru poległych 
na terenie powiatu tomaszowskiego. Nie wiadomo do końca, kto stał za 
tym pomysłem, bowiem brak jest w zachowanych materiałach PCK jakichś 
sugestii ze strony władz Zarządu Okręgu czy Centrali PCK z Warszawy. 
Prawdopodobnie miejscowi działacze na przełomie 1939 i 1940 r., równolegle 
z pierwszymi działaniami ewidencyjnymi przygotowującymi do podjęcia 
pierwszych ekshumacji, na podstawie wywiadów terenowych stworzyli 
takowy rejestr. Był to tzw. Skorowidz poległych żołnierzy na terenie powiatu 
i Tomaszowa Lubelskiego jesienią 1939 roku. Książka, licząca około 150 stron, 
zawiera w układzie alfabetycznym ponad tysiąc nazwisk wraz z informacją, 
gdzie dany żołnierz poległ (jeśli został zidentyfikowany) lub gdzie został 
pochowany (kwatera w mogile zbiorowej). Wielce prawdopodobne jest 
zatem, że rejestr ten powstał do jesieni 1940 r., kiedy to zakończono na 
terenie dawnego powiatu tomaszowskiego prace związane z tworzeniem 
kwater zbiorowych oraz cmentarzy wojennych żołnierzy WP z września 
1939 r.22

Działania podjęte przez pracowników PCK oraz samorzutnie przez 
społeczeństwo polskie, które pospieszyło z pomocą walczącym w regionie 
żołnierzom WP, a później jeńcom w niewoli niemieckiej, stanowi znako-
mity przykład postawy obywatelskiej godnej naśladowania. Mieszkańcy 
powiatu tomaszowskiego pospieszyli z pomocą dla WP, dzieląc się z żoł-
nierzami żywnością, oraz dołożyli wszelkich starań, by nie trafili oni 
do niewoli niemieckiej. Wiele osób pomagało przy pochówku poległych 
oraz w zbiórkach dokumentów i rzeczy osobistych, które w późniejszym 
okresie posłużyły do identyfikacji poszczególnych osób. Bez tych działań 
społeczeństwa w regionie Tomaszowa Lubelskiego prace prowadzone 
przez działaczy czerwonokrzyskich na pewno nie byłyby aż tak zaawan-
sowane, a ich tempo na pewno byłoby dużo wolniejsze. Warto podkreślić, 
że doświadczenia zebrane w trakcie prac Oddziału PCK w Tomaszowie 
Lubelskim na przełomie 1939 i 1940 r. zaprocentowały w okresie później-
szym, kiedy trzeba było nieść pomoc potrzebującym w trudnym czasie 
okupacji niemieckiej. Znakomita współpraca instytucji ze społeczeństwem 
i zdobyte doświadczenie pozwoliły szybko organizować pomoc dla nowych 

22 Ibidem, sygn. 148. Patrz książka Skorowidz poległych żołnierzy na terenie powiatu i Tomaszowa 
Lubelskiego jesienią 1939 roku. Przykładowo: Stanisław Betlej poległ w Tomaszowie Lubelskim 
(poz. 163 pod litera B); Jerzy Nowakowski poległ w Wieprzowie (poz. 481 pod literą N). Warto 
podkreślić, że stworzenie takiej listy ewidencyjnej w ówczesnych warunkach nie było łatwe 
i wiązało się z przezwyciężeniem szeregu trudności natury organizacyjnej.
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grup podopiecznych, sama pomoc zaś szybko trafiała do osób najbardziej 
jej potrzebujących. Zaangażowanie się w pomoc dla żołnierzy WP jesie-
nią 1939 r. sprawiło również, że w kolejnych latach okupacji wiele osób 
udzielało pomocy oraz wsparcia potrzebującym.
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ABSTRACT

Janusz Kłapeć

LANDSCAPE AFTER BATTLES. POLISH RED CROSS AND THE  
INHABITANTS OF TOMASZÓW LUBELSKI AND ITS VICINITY  
WITH THE AID TO POWS AND WOUNDED POLISH SOLDIERS

During the German invasion of Poland in 1939 as well as after the military operations, 
the community of Tomaszów poviat rushed in to help polish soldiers fighting in the war and 
Polish POWs. Despite quite different plans for the region of Tomaszów designed by Polish 
military planning staff in which this area was to have been in the rear of military operations 
rather than the region of military front line combat, both civil service and inhabitants of  
Tomaszów and its vicinity sacrificially helped polish soldiers by delivering food for provisional 
field hospitals, bandages and field dressings picked up at battlefields. The work was coordi-
nated by the local Polish Red Cross (PCK). After the war operations, the members of PCK 
performed other activities in compliance with its status. They took care of POWs, recorded 
places of burial, gave aid and information within the Information and Search Office. At the 
turn of 1939/40, they carried out the campaign to itemize the list of fallen polish soldiers in 
this region, and having obtained the permission by German occupying authority they created 
a collective burial site for exhumed polish soldiers killed in action in the region of the poviat 
of Tomaszów Lubelski.

Key words: Tomaszów Lubelski, aid and social welfare, polish POWs, the war of 1939, 
Polish Red Cross, exhumations
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Tomasz Róg
Cieszanów

MORD POD ZATYLEM KOŁO BEŁŻCA (16 VI 1944)*

W artykule przedstawione są przyczyny, przebieg i skutki akcji na pasażerów pociągu 
pod Zatylem, przeprowadzonej 16 czerwca 1944 r. przez członków ukraińskiego podziemia 
zbrojnego, tj.: Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) lub Służby Bezpieczeństwa Organizacji 
Ukraińskich Nacjonalistów (SB OUN). W jej wyniku zamordowano co najmniej 49 osób naro-
dowości polskiej, w tym kobiety i dzieci.

Słowa kluczowe: Zatyle, Bełżec, Lubycza Królewska, Narol, Tomaszów Lubelski,  
Ukraińska Powstańcza Armia, Służba Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, 
Armia Krajowa, Wojciech Iwulski, II wojna światowa, konflikt polsko-ukraiński 1943–1947

Co roku w Bełżcu, w okolicach 16 czerwca, obchodzone są kolejne 
rocznice mordu pod Zatylem. Choć od tamtego wydarzenia minęło już 
ponad 75 lat, to w dotychczasowej historiografii dotyczącej konfliktu pol-
sko-ukraińskiego w latach 1939–1947 nadal jest ono w niewielkim stopniu 
zbadane i opisane1.

 1 Jedyną, jak dotąd, publikacją naukową ściśle dotyczącą mordu pod Zatylem jest 
artykuł napisany przez Stanisława Franciszka Gajerskiego, historyka z Cieszanowa. Zob.  
S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie pociągu koło Zatyla i wymordowanie pasażerów polskich przez UPA 
w dniu 16 VI 1944 r. Stan dokumentacji fotograficznej, [w:] Księga pamiątkowa poświęcona dr. 
Zdzisławowi Koniecznemu z okazji 70. rocznicy urodzin, Przemyśl 2000, s. 129–149. W większości 
publikacji na temat stosunków polsko-ukraińskich w latach 1943–1947 tragiczne wydarzenia 
pod Zatylem zostały potraktowane zdawkowo.

* Artykuł ten jest poszerzoną wersją referatu wygłoszonego 6 lipca 2018 r. podczas mię-
dzynarodowej konferencji naukowej „II wojna światowa w stosunkach polsko-ukraińskich 
– stan badań, perspektywy badawcze” w Warszawie. Materiały pokonferencyjne nie zostały 
dotąd opublikowane. Na temat konferencji zob. https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/54859, 
Miedzynarodowa-konferencja-naukowa-II-wojna-swiatowa-w-stosunkach-polsko-ukrains.html 
[dostęp: 30 IV 2020]. Autor dziękuje Tomaszowi Berezie z Oddziału Instytutu Pamięci Naro-
dowej w Rzeszowie, Sekretarzowi Miasta Tomaszów Lubelski Januszowi Brodowskiemu oraz 
Mariuszowi Skorniewskiemu z Zamościa za pomoc w dotarciu do materiałów archiwalnych, 
dzięki którym możliwe było wzbogacenie treści artykułu.
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Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie przyczyn, przebiegu 
i skutków akcji pod Zatylem, przeprowadzonej przez członków ukraiń-
skiego podziemia zbrojnego, tj.: Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) lub 
Służby Bezpieczeństwa Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (SB OUN).

Zatyle (ukr. Zatyła)2 w dwudziestoleciu międzywojennym było przy-
siółkiem Lubyczy-Kniazie w powiecie Rawa Ruska w województwie 
lwowskim. Na podstawie ustawy z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie 
ustroju samorządu terytorialnego, mocą rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rawskiego w wo-
jewództwie lwowskim na gminy wiejskie, Zatyle jako gromada weszła 
w skład gminy zbiorowej Lubycza Królewska3.

Miejscowość w drugiej połowie lat trzydziestych XX w. liczyła 71 go-
spodarstw4. Brak jest szczegółowych informacji dotyczących liczby ludności 
i struktury narodowościowej jej mieszkańców w międzywojniu. Według 
danych zebranych podczas pierwszego powszechnego spisu ludności 
z 30 września 1921 r. Lubycza-Kniazie liczyła 2076 mieszkańców: 2036 
Ukraińców (98,07% ogółu mieszkańców), 29 Polaków (1,40%), 11 Żydów 
(0,53%)5. Ludność ukraińska stanowiła zatem zdecydowaną większość. 
Podobnie było w Zatylu. Władysław Putko, były jego mieszkaniec naro-
dowości ukraińskiej, wspominał, że w miejscowości przed II wojną świa-
tową żyły tylko dwie polskie rodziny i kilka rodzin polsko-ukraińskich 
oraz jedna rodzina polsko-niemiecka. Przez miejscowość przebiegała linia 
kolejowa Bełżec–Lwów6.

Na początku lat dwudziestych XX w. miejscowi Ukraińcy bojkotowali 
zarządzenia władz polskich, np. nie uczestnicząc w wyborach czy uchy-
lając się od służby w Wojsku Polskim. W roku 1923 przed poborem do 
wojska uciekło na teren ZSRR siedmiu mężczyzn narodowości ukraińskiej, 
a dwóch kolejnych zatrzymano podczas próby przekroczenia granicy 
polsko-sowieckiej7.

 2 W. P u t k o, W cieniu starego klonu. Wspomnienia o wsi Zatyle, Warszawa 1999, s. 13, 
23, 37.

 3 „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1934, nr 64, poz. 550, Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rawskiego w województwie 
lwowskiem na gminy wiejskie; „Lwowski Dziennik Wojewódzki” 1934, nr 19, s. 221.

 4 Mapa WIG w skali 1 : 100 000 z 1937 r., arkusz Tomaszów Lubelski, www.mapywig.org
 5 Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierw-

szego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 13: Woj. 
lwowskie, Warszawa 1924, s. 35.

 6 W. P u t k o, op. cit., s. 77, 109.
 7 Wśród uciekinierów byli: Adam Kiszczak, Adam Putko, Ilko Putko, Wołodymyr Putko, 

Onyszko Putko, Wasyl Putko i Pawło Onyszkiewicz. Podczas próby przekroczenia granicy 
zatrzymano Łukasza Putko i Pawła Putko. Zob. ibidem, s. 37.
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Silne wpływy w tej miejscowości miała Komunistyczna Partia Zachodniej 
Ukrainy. 21 stycznia 1930 r. – podczas obchodów śmierci czołowych dzia-
łaczy komunistycznych: Włodzimierza Lenina, Róży Luksemburg i Karla 
Liebknechta (tzw. 3 L) – chłopi z Zatyla i okolicznych miejscowości ufor-
mowali pochód liczący, według niektórych źródeł, około 1000 osób, z czer-
wonymi flagami oraz transparentami o treści komunistycznej, i wyruszyli 
do Lubyczy Królewskiej. W pobliżu Zatyla drogę zastąpiło im trzech poli-
cjantów, którzy w tym czasie byli na patrolu. Nakazali oni zgromadzonym 
rozejść się. Wtedy zostali obrzuceni kamieniami, przez co dwóch z nich 
odniosło obrażenia. Wówczas zaczęli strzelać w kierunku tłumu. Jedna 
osoba zginęła na miejscu, kolejna, ciężko ranna, zmarła w drodze do szpi-
tala. Dalsze trzy osoby zostały lekko ranne. Demonstranci rozproszyli się. 
Po przybyciu większych sił policyjnych aresztowano kilkunastu chłopów. 
Głównym organizatorem demonstracji był prezes ukraińskiej komunizującej 
partii Sel-Rob „Jedność” w powiecie Rawa Ruska, mieszkaniec pobliskiej 
wsi Dęby, Wojciech Stypka8.

W wyniku klęski państwa polskiego we wrześniu 1939 r. Zatyle zna-
lazło się pod okupacją sowiecką i administracyjnie weszło w skład rejo-
nu Rawa Ruska w obwodzie lwowskim. W pobliskim majątku Szalenik 
utworzono kołchoz, którego przewodniczącym został mieszkaniec Zatyla 
Łukasz Putko. Miejscowi komuniści ściśle współpracowali z Sowietami, 
tworząc m.in. milicję9.

Po ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r. i zajęciu tych terenów 
przez wojska niemieckie Zatyle włączono w skład utworzonej gminy zbio-
rowej Lubycza Królewska w powiecie Rawa Ruska (Kreishauptmannschaft 
Rawa Ruska) dystryktu Galicja10.

W okresie funkcjonowania obozu zagłady w Bełżcu przez Zatyle prze-
jeżdżały liczne transporty kolejowe z ludnością żydowską, którą wieziono 
na śmierć11.

W międzywojniu stosunki polsko-ukraińskie w Zatylu układały się nie 
najgorzej. Uległy one znacznemu pogorszeniu podczas II wojny świato-
wej. W roku 1943 dwie polskie rodziny i jedna rodzina polsko-ukraińska 

 8 Derżawnyj Archiw Lwiwśkoji Obłasti (Archiwum Państwowe Obwodu Lwowskiego 
we Lwowie), Komenda Wojewódzka Policji Państwowej we Lwowie, fond 121, op. 3, spr. 233, 
k. 26; Krwawa demonstracja, „Czas”, nr 17, 24 I 1930, s. 3; Demonstracje komunistyczne. Policja 
w obronie własnej użyła broni palnej. 2 zabitych, 1 ranny, „Gazeta Lwowska”, nr 18, 23 I 1930, s. 5; 
Awantury komunistyczne w Małopolsce Wschodniej. Wywrotowcy poprowadzili tłum na posterunek 
policji, „Hasło Łódzkie”, nr 22, 23 I 1930, nr 22, s. 1.

 9 W. P u t k o, op. cit., s. 40–41.
10 Amtliches Gemeinde – und Dorfverzeichnis für das Generalgouvernement auf Grund der Sum-

marischen Bevölkerungsbestandsaufnahme am 1. März 1943, Krakau 1943, s. 11.
11 W. P u t k o, op. cit., s. 45.
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z nieznanych bliżej powodów opuściły wieś i przeniosły się do Bełżca12. 
Być może wpływ na ich wyjazd miały wieści o tragicznych wydarzeniach 
rozgrywających się na Wołyniu.

Wiosną 1944 r. konflikt polsko-ukraiński na terenie byłych powiatów 
lubaczowskiego i tomaszowskiego nasilił się. Po ucieczce większości 
Polaków za San niemal cały obszar dawnego powiatu lubaczowskiego –  
bez kilku miejscowości w jego północnej części – znalazł się pod kontrolą 
UPA. W tych warunkach w maju 1944 r. ukształtował się na tym obszarze 
odcinek obrony przeciwukraińskiej. Dowodził nim por. Marian Warda 
ps. Polakowski, któremu podlegało siedem kompanii Armii Krajowej (AK): 
ppor. Karola Kosteckiego ps. Kostek (pododcinek Bełżec–Narol–Ruda 
Różaniecka), ppor. Emanuela Michalewicza ps. Hanys (Ruda Różaniecka–
Huta Różaniecka–Płazów), ppor. Witolda Kopcia ps. Ligota (Płazów–Paary–
Susiec–Oseredek), plut. Antoniego Kusiaka ps. Bystry (Oseredek–Majdan 
Sopocki–Grabowica–Ciotusza), ppor. Stefana Jedlińskiego ps. Jodła (Dzików 
Stary–Dzików Nowy–Ułazów–Niemstów), ppor. Władysława Mazurkiewicza 
ps. Hora (Bełżec–Kadłubiska), ppor. Franciszka Szajowskiego ps. Kruk 
(Ruda Różaniecka–Płazów). Według por. „Polakowskiego” grupowały 
one łącznie 1517 żołnierzy, jednak dane te są prawdopodobnie zawyżo-
ne. Dodatkowo siły polskie zostały wzmocnione kompanią por. Juliana 
Bistronia ps. Godziemba, liczącą około 140 ludzi13.

Na początku maja 1944 r. UPA uderzyła na Bieniaszówkę i Łukawicę. 
Atak został odparty, a w odwecie oddział AK spalił ukraińskie wsie Kołajce 
i Pawliszcze14.

21 maja 1944 r. około godz. 4 nad ranem siły UPA z rejonu Łówczy 
i Woli Wielkiej (sotnia o kryptonimie „Siromanci”, dowodzona przez Dmytra 
Karpenkę „Jastruba”, i sotnia „Hałajdy”, dowodzona przez Dmytra Pełypa 
„Jewszana”) zaatakowały linie polskiej obrony na odcinku Łukawica–
Jędrzejówka. Upowcy początkowo osiągnęli sukces, przełamując polską 
obronę i wdzierając się w jej głąb. Spowodowane to było zaskoczeniem 
Polaków i zgromadzeniem przez UPA na odcinku ataku przeważających sił. 
Ukraińcy zdobyli Łukawicę, Lipsko i podeszli pod Lipie. Prawdopodobnie 
złe rozpoznanie polskich oddziałów sprawiło, że nacierający nie osłonili 
odpowiednio swego prawego skrzydła. Wykorzystali to Polacy, którzy 
ściągnęli w ten rejon posiłki i przystąpili do natarcia od strony Narola 
i Majdanu–Chlewisk. Zaskoczeni takim obrotem sprawy Ukraińcy zaczęli 

12 Ibidem, s. 54.
13 G. M o t y k a, Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948, Warszawa 1999, 

s. 204–205; S.F. G a j e r s k i, Fundamenty struktur organizacyjnych Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość” i jego działalność na terenie powiatu lubaczowskiego. Stan badań i mielizny dezinformacji, 
„Rocznik Lubaczowski” 2000, t. 9–10, s. 142–144; M. W a r d a, Rejon V, [w:] Związek Walki 
Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Tomaszów Lubelski, oprac. I. Caban, Lublin 1999, s. 28–33.

14 G. M o t y k a, op. cit., s. 205.
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się wycofywać. Akowcom udało się odbić Łukawicę. Próby opanowania 
Łówczy i Woli Wielkiej nie powiodły się z powodu silnej obrony ukra-
ińskiej. Obie strony zajęły pozycje obronne i ostrzeliwały się wzajemnie 
przez kilka godzin. Bój został przerwany w momencie ukazania się nie-
mieckiego samolotu obserwacyjnego, robiącego zdjęcia. Polacy obawiali się 
bombardowania. Sytuację skomplikowało przybycie do Narola żandarmerii 
niemieckiej. Z tego powodu oddziały AK zostały wycofane na pozycje 
wyjściowe. Skuteczna obrona przed atakami UPA możliwa była dzięki 
odpowiednio zorganizowanemu systemowi umocnień (bunkrów, okopów 
i sieci stanowisk broni maszynowej) oraz sprawnej łączności. Pozwoliło 
to Polakom na odparcie przeważających sił przeciwnika. W bitwie z UPA 
poległo 13 żołnierzy AK, a około 25 odniosło rany. Straty wśród ludno-
ści cywilnej były znacznie wyższe – zginęły 42 osoby. Spalonych zostało 
ponad 50 gospodarstw, m.in. w Jędrzejówce, Lipsku i Łukawicy. Według 
różnych źródeł po stronie ukraińskiej było od 22 do 30 zabitych (z czego 
dziewięciu pozostawili Ukraińcy na placu boju podczas odwrotu), a ran-
nych około 30. Do niewoli wzięto kilku upowców15.

15 W krótkim zarysie historycznym gminy Lipsko z 22 października 1947 r. podano, że 
podczas ataku UPA 21 maja 1944 r. w Jędrzejówce i Lipsku zginęło 37 osób narodowości polskiej. 
Archiwum Państwowe w Przemyślu (dalej: APP), Powiatowa Rada Narodowa w Lubaczo-
wie, sygn. 74, k. 15. Według Jerzego M a r k i e w i c z a (Partyzancki kraj, wyd. II, Lublin 1985, 
s. 342–348) zginęło około 30 upowców. Mieczysław A r g a s i ń s k i (Armia Krajowa – Wolność 
i Niezawisłość Lubaczów, Lubaczów 2002, s. 88–92), korzystając z dwóch różnych źródeł, określił 
straty ukraińskie na 22 lub 30 zabitych. Michał Klimecki podał, że w ataku na Narol śmierć 
poniosło 22 Polaków i 28 Ukraińców. Zob. M. K l i m e c k i, Chronologia wydarzeń w Małopolsce 
Wschodniej w latach 1939–1947, [w:] Polska–Ukraina: trudne pytania, t. 5, red. R. Niedzielko, War-
szawa 1999, s. 110. W meldunku tygodniowym Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji 
i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj z 9 czerwca 1944 r. podano, że po stronie polskiej było 
22 zabitych i 14 rannych, a po stronie ukraińskiej 28 zabitych i 72 rannych. Liczba rannych 
w tym drugim przypadku wydaje się znacznie zawyżona. W wyniku walk spłonęło 55 pol-
skich gospodarstw. Zob. Ziemie Wschodnie. Meldunki tygodniowe Sekcji Wschodniej Departamentu 
Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj kwiecień–lipiec 1944 r., oprac. M. Adamczyk, 
J. Gmitruk, A. Koseski, Warszawa–Pułtusk–Kielce 2006, s. 129. Karol Kostecki „Kostek” we 
wspomnieniach podał błędną datę walk z UPA pod Narolem (22 V 1944) oraz niepełną listę 
ośmiu zabitych żołnierzy AK i co najmniej trzech rannych. Straty UPA określił na około 80 
zabitych i rannych, co wydaje się liczbą zawyżoną. Wśród ludności polskiej zginęły 42 osoby. 
Zob. K. K o s t e c k i, Wspomnienia z dnia 22 maja 1944 roku, [w:] Tomaszowskie za okupacji, oprac. 
J. Peter, Tomaszów Lubelski 1991, s. 173–177. Dariusz I w a n e c z k o w książce Przypadek czy 
przeznaczenie? Karol Kazimierz Kostecki „Kostek” (1917–1998), Rzeszów 2013, s. 68–75, podał błędną 
datę walk z UPA pod Narolem (22 V 1944). Na podstawie szczegółowych wspomnień Karola 
Kosteckiego określił liczbę poległych akowców na 13 i około 25 rannych, a po stronie ukra-
ińskiej na około 30 zabitych i tyluż rannych. Mariusz Z a j ą c z k o w s k i (Ukraińskie podziemie 
na Lubelszczyźnie w okresie okupacji niemieckiej 1939–1944, Lublin–Warszawa 2015, s. 359–362) 
oszacował straty polskiego podziemia na ośmiu zabitych i co najmniej trzech rannych, a ukra-
ińskiego na sześciu zabitych i 14 rannych. Straty ukraińskie, jeżeli chodzi o poległych, zdają się 
być w tym przypadku zaniżone, zważywszy na fakt, że upowcy podczas walk pod Narolem 
przez dłuższy czas byli stroną atakującą.



194

T. Róg Rocznik Tomaszowski 9

4 czerwca 1944 r. UPA ponowiła próbę przełamania polskiej obrony 
w okolicach Narola, atakując od strony Kijasówki i Kołajec. Polacy tym 
razem nie dali się zaskoczyć i napad odparli. Wycofujący się banderowcy 
podpalili Kijasówkę i Chlewiska. Ukraińcy nie zdecydowali się na bezpo-
średni szturm Brzezin Bełżeckich, ostrzeliwując nieskutecznie znajdujące 
się tam pozycje polskie z moździerzy. Strona polska odpowiedziała akcją 
odwetową na wieś Kołajce, którą zdobyto i spalono. Nie udało się zająć 
wsi Pawliszcze, jedynie podpalono w niej zabudowania. Według dowodzą-
cego obu akcjami por. „Godziemby” zginąć w nich miało 80 Ukraińców, 
bez strat własnych. Straty ukraińskie wydają się w tym przypadku 
zdecydowanie zawyżone, chyba że dotyczą także strat wśród ludności  
cywilnej16.

W pierwszej połowie czerwca 1944 r. oddział UPA zaatakował wieś 
Łukawicę, której bronił pluton plut. Stanisława Pawelca ps. Burza z kom-
panii AK ppor. „Kostka”. Ukraińcy zostali odparci, a w pościgu za nimi 
stoczono walkę w pobliskiej Woli Wielkiej. Zginął w niej plut. „Burza”, 
a kilku akowców zostało rannych17.

W tym okresie pociągiem z Bełżca do Lwowa jeździła ludność 
z Tomaszowa Lubelskiego, Bełżca, Narola i innych miejscowości, w tym 
wiele kobiet szmuglujących żywność (najczęściej mąkę), której we Lwowie 
brakowało. Pociągiem podróżowali też żołnierze AK (głównie kurierzy 
i kurierki), a także kolejarze dojeżdżający do pracy w Rawie Ruskiej18.

W piątek 16 czerwca 1944 r. około godz. 8 rano pociąg pasażerski19 
wyruszył ze stacji kolejowej w Bełżcu. 2 km od stacji – w lesie, kilkaset 
metrów od zabudowań Zatyla, w miejscu zwanym przez ludność ukraińską 
Rohizna – został zatrzymany przez pochodzącego ze wsi Żurawce maszy-
nistę Ukraińca Zachariasza Procyka20. Według innych wersji zatrzymanie 

16 M. A r g a s i ń s k i, op. cit., s. 93–94.
17 J. M a r k i e w i c z, op. cit., s. 375.
18 A. D a n i e l, „Moja mama miała wtedy 33 lata…”, bd., s. 1 (mps, kopia w zbiorach 

autora); W.W. B e d n a r s k i, [rec.] E. Bossakowski, Na mojej drodze. Wspomnienia z Wołynia, 
[w:] Wschodnie losy Polaków, t. 2, Łomża 1991, s. 125–338, „ReWizje Historyczne” (dodatek do 
„ReWizji Tomaszowskich”) 1995, nr 19, s. 2.

19 Według relacji Jadwigi Hopko, która przeżyła atak na pasażerów pociągu narodowości 
polskiej pod Zatylem, pociąg składał się z parowozu i wagonu pulmanowskiego (wagonu 
pasażerskiego mającego długi korytarz, z którego prowadziły wejścia do poszczególnych prze-
działów). Zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, 81/1557, Akta nadzoru 
w sprawie karnej przeciwko Piotrowi Putko (dalej: AIPN Lublin, 81/1557, Akta nadzoru…), 
Protokół przesłuchania świadka Jadwigi Hopko, Tomaszów Lubelski, 8 XII 1950 r., k. 19. 
W sprawozdaniu Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Zamościu z 21 VI 1944 r. podano, że 
był to pociąg towarowy z wagonem osobowym. Zob. Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: 
APL), RGO – Polski Komitet Opiekuńczy Lublin Miasto i Powiat (dalej: RGO Lublin), sygn. 
112, k. 268.

20 Urząd Stanu Cywilnego w Bełżcu (dalej: USC Bełżec), „Liber mortuorum Bełżec”, s. 90, 
gdzie przy wpisach ofiar mordu pod Zatylem, w rubryce dotyczącej przyczyn zgonu, dokonano 
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pociągu wymusiła grupa mężczyzn w mundurach niemieckich21 lub dwaj 
mężczyźni przebrani za żołnierzy niemieckich22. Pierwsza wersja zdarzeń 
nie wyklucza pozostałych, ponieważ maszynista mógł być w zmowie 
z napastnikami.

Po zatrzymaniu pociągu mężczyźni udający żołnierzy niemieckich 
oświadczyli maszyniście w języku niemieckim, że na torze znajduje się 
mina23. Akcja została bardzo dobrze zaplanowana i przeprowadzona. 
Zatrzymanie pociągu mogło wydawać się uzasadnione i początkowo nie 
budziło podejrzeń, gdyż w maju 1944 r. tylko na odcinku linii kolejowej 
Lubycza Królewska–Bełżec miało miejsce siedem katastrof kolejowych spo-
wodowanych najechaniem pociągów na miny24. Po chwili z lasu wyszedł 
uzbrojony oddział ukraiński i otoczył pociąg; część napastników przebrana 
była w mundury niemieckie. Członkowie oddziału w liczbie około 20 za-
częli legitymować podróżnych wewnątrz pociągu lub, według innej mniej 
prawdopodobnej wersji, po wyprowadzeniu ich na zewnątrz. Niemców 
(żołnierza lub dwóch żołnierzy i kierownika pociągu) oraz Ukraińców 
pozostawiono w spokoju. Natomiast wszystkich Polaków oraz co najmniej 
jednego volksdeutscha zgromadzono w pobliżu pociągu. Osobom posia-
dającym zegarki na rękach zabrano je25. Następnie mężczyzn oddzielono 
od kobiet i dzieci. Kobietom i dzieciom nakazano położyć się twarzami 
do ziemi od wschodniej strony toru. Mężczyzn ustawiono od zachodniej 
strony toru i rozstrzelano z karabinu maszynowego. Leżące na ziemi kobiety 
i dzieci błagały napastników o darowanie życia, ale bezskutecznie. Zostały 
zabite strzałami w głowę. Bronisława Grzesik z Narola wśród napastników 

krótkiego opisu wydarzenia. Zob. AIPN Lublin, 81/1557, Akta nadzoru…, Protokół przesłu-
chania świadka Jadwigi Hopko, Tomaszów Lubelski, 8 XII 1950 r., k. 19 (w zeznaniu Jadwiga 
Hopko błędnie podała imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania maszynisty – Zachariusz 
Procek ze wsi Żurawice). Jerzy Markiewicz błędnie określił datę mordu pod Zatylem na 15 
czerwca i przytoczył fragment relacji Jadwigi Hopko, w której podała niewłaściwe imię Za-
chariasza Procyka jako Zachariusz. Stwierdziła ona ponadto, że znała Procyka osobiście i że 
podczas mordu „wychylił się z parowozu i patrzył z uśmiechem”. Zob. J. M a r k i e w i c z, 
op. cit., s. 375–377. W. D z i e d z i c, Tragedia pod Bełżcem – prowokacja czy odwet UPA?, „ReWi-
zje Historyczne” (dodatek do „Rewizji Tomaszowskich”) 1995, nr 20, s. 1; S.F. G a j e r s k i, 
Zatrzymanie pociągu…, s. 131; W. P u t k o, op. cit., s. 50 (tu błędne data i godzina ataku na 
pasażerów pociągu); B. M i e l n i c z e k, Tomaszowskie morze krwi, Tomaszów Lubelski 2008, 
s. 62.

21 Ziemie Wschodnie…, s. 170.
22 APL, RGO Lublin, sygn. 112, k. 268.
23 Ziemie Wschodnie…, s. 170.
24 Ibidem, s. 125.
25 USC Bełżec, „Liber mortuorum Bełżec”, s. 90; APL, RGO Lublin, sygn. 112, k. 268; AIPN 

Lublin, 81/1557, Akta nadzoru…, Protokół przesłuchania świadka Jadwigi Hopko, Tomaszów 
Lubelski, 8 XII 1950 r., k. 19; S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie pociągu…, s. 131; A. D a n i e l, op. cit., 
s. 1; M. Z a j ą c z k o w s k i, op. cit., s. 375–376; Ziemie Wschodnie…, s. 170–171.
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rozpoznała znajomego Ukraińca, którego prosiła o oszczędzenie jej. Ten 
jednak ją zastrzelił26.

Sprawcy mordu prawdopodobnie używali zakazanej w 1907 r. przez 
IV Konwencję haską amunicji dum-dum, której pociski miały wierzchołek 
ścięty płasko lub rozcięty wzdłuż. Pocisk taki wnikał w ciało i deformował 
się, tworząc rozległe rany. Takie właśnie rany miało wiele ofiar zbrodni 
pod Zatylem27.

Jadwiga Hopko, żona jadącego w tym pociągu do pracy kolejarza 
Ludwika Hopki, słysząc odgłos padających na ziemię rozstrzeliwanych 
mężczyzn, poderwała się do ucieczki. Jeden z zabójców, w którym roz-
poznała policjanta ukraińskiego ze wsi Poddębce, pobiegł za nią. Kobieta 
wpadła do pobliskiego potoku i ukryła się w rosnących tam zaroślach. 
Napastnik zauważył ją i strzelił, celując w serce. Kula zraniła kobietę 
w rękę, dzięki czemu przeżyła. Dotarła do szosy, którą przejeżdżały sa-
mochody niemieckie. Otrzymała pomoc od Niemców. Odwieziono ją do 
szpitala w Tomaszowie Lubelskim28.

Wszystko wskazuje na to, że inne kobiety również próbowały uciec, 
bo ich ciała leżały pojedynczo w lesie, w pewnej odległości od miejsca 
zbrodni. Dzięki podjętej próbie ucieczki z miejsca egzekucji przeżyła 
Maria Komadowska, która zraniona przez ścigającego ją napastnika upadła 
i udała martwą29.

Po zakończeniu akcji sprawcy napadu pozbierali część bagaży po-
mordowanych i odeszli do lasu w kierunku Zatyla, a pociąg odjechał 
do Rawy Ruskiej. Napastnicy zabrali ze sobą trzech mężczyzn, spośród 
których zamordowali studenta ze Lwowa o nieustalonym nazwisku, 
a dwóm pozostałym udało się uciec. Byli to Jan Steć i Władysław Kilian 
(późniejszy komendant Milicji Obywatelskiej w Lubyczy Królewskiej). Z in-
formacji udzielonych przez nich wiadomo, że byli uprowadzeni w rejon  
Uhnowa30.

Konwojujący pociąg żołnierz niemiecki ze spokojem palił papierosa 
i przyglądał się mordowaniu niewinnych ludzi. Natomiast kierownik po-

26 USC Bełżec, „Liber mortuorum Bełżec”, s. 90; S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie pociągu…, 
s. 131–132; W. D z i e d z i c, op. cit., s. 1.

27 APL, RGO Lublin, sygn. 112, k. 268; S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie pociągu…, s. 133, 
przyp. 26; A. D a n i e l, op. cit., s. 1.

28 AIPN Lublin, 81/1557, Akta nadzoru…, Protokół przesłuchania świadka Jadwigi Hopko, 
Tomaszów Lubelski, 8 XII 1950 r., k. 19–20. S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie pociągu…, s. 131, 133, 
przyp. 27.

29 W. D z i e d z i c, op. cit., s. 1; S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie pociągu…, s. 132–133; J. P e t e r,  
W Bełżcu podczas okupacji, [w:] Tomaszowskie za okupacji, oprac. J. Peter, Tomaszów Lubelski 
1991, s. 209. 

30 USC Bełżec, „Liber mortuorum Bełżec”, s. 90; W. D z i e d z i c, op. cit., s. 1; S.F. G a j e r -
s k i, Zatrzymanie pociągu…, s. 132–133; J. P e t e r, op. cit., s. 209.
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ciągu zabrał dwóch polskich kolejarzy do swojego przedziału służbowego, 
ratując im życie31.

Jednym z ocalałych pracowników kolei był Józef Mamczur, który po 
przyjeździe pociągu do Rawy Ruskiej powiadomił naczelnika stacji w Bełżcu 
o tragicznym wydarzeniu. Na miejsce mordu, wzdłuż torów, wyruszyła 
z Bełżca grupa kolejarzy, wśród których byli m.in. Mieczysław Wołoszyn, 
Mieczysław Molenda, Józef Forlański i jego brat Stanisław. Do udania się 
tam z nimi namówili również dwóch żandarmów niemieckich. Ci pojechali 
na motorze, poruszając się szosą i dróżką leśną. Po przybyciu na miejsce, 
na widok pomordowanych, szybko zawrócili. Kolejarze wśród zabitych 
odnaleźli ranną kobietę, która po chwili wstała i odeszła z miejsca zbrodni. 
Wsparta o drzewo siedziała inna ranna kobieta, która miała przestrzelone 
oba uda. Była to 34-letnia Tatiana Baran z Tomaszowa Lubelskiego. Została 
przetransportowana do tomaszowskiego szpitala, gdzie zmarła z powodu 
utraty dużej ilości krwi32.

31 USC Bełżec, „Liber mortuorum Bełżec”, s. 90.
32 Urząd Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim, „Księga aktów zejścia osób woj-

skowych zmarłych od 1 września 1939 r. w szpitalu w mieście Tomaszowie Lubelskim”, poz. 
168 (dalej: USC Tomaszów Lubelski, „Księga aktów zejścia…”); S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie 
pociągu…, s. 132–134; A. D a n i e l, op. cit., s. 1–2 (tu błędna informacja, że zmarła wskutek 
odniesionych ran kobieta o nazwisku Baran miała na imię Maria i liczyła 33 lata).

Pomordowani pasażerowie pociągu pod Zatylem. Fot. Wojciech Iwulski. Źródło: Zbiory 
Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu
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Pod stosem ciał kobiet ocalała Cecylia Wolańczyk z Narola, a także ku-
rierka AK Anna Wudkiewiczowa ps. Ania33. Kolejną kobietą, która przeżyła 
mord pod Zatylem, była kurierka AK Helena Słotwińska ps. Lwowianka. 
Została ranna w nogę i trafiła do szpitala w Tomaszowie Lubelskim34.

Rannych kolejarze umieścili na wózku kolejowym i wieźli do Bełżca. 
Udało im się zatrzymać jadący szosą samochód niemiecki. Kierowca zgodził 
się przewieźć rannych do szpitala w Tomaszowie Lubelskim35.

Na miejsce mordu zaczęły przybywać kolejne osoby. Z Tomaszowa 
Lubelskiego przyjechał lekarz w tamtejszym szpitalu, żołnierz AK dr 
Wincenty Jabłoński ps. Tyński, który znalazł wśród pomordowanych swego 
siostrzeńca Kazimierza Fika z Kamionki Strumiłowej (również żołnierza AK). 
Podczas rzeczonego ataku zginęli także akowcy Leopold Jarema i Lesław 
Sobolski ps. Żbik (obaj ze Lwowa) oraz kurierki AK Janina Chmielowiec 
z Bełżca i Bronisława Wodiczko36.

Pod Zatyle przybył również ppor. Tadeusz Żelechowski ps. Ring (ci-
chociemny) wraz z żołnierzami 4. komp. 19. pp AK, która stacjonowała 
wówczas w pobliżu Bełżca37. Z jego rozkazu dokumentację fotograficzną 
na miejscu zbrodni wykonał żołnierz AK Wojciech Iwulski ps. Kazik38.

Kolejarz Mieczysław Wołoszyn wraz z innymi osobami zaczął orga-
nizować transport ciał pomordowanych. Użyto do tego dwóch wózków 
kolejowych połączonych razem, na których umieszczono deski. Ciała zabi-
tych położono na nich i przetransportowano w pobliże kościoła w Bełżcu. 
Następnie zdjęto je i ułożono przy dróżce prowadzącej na cmentarz. Ludzie 
przychodzili w to miejsce i identyfikowali zwłoki. Ciała zamordowanych 
z Narola i Tomaszowa Lubelskiego rodziny zabrały furmankami39.

17 czerwca 1944 r. w Tomaszowie Lubelskim odbył się manifestacyj-
ny pogrzeb ofiar mordu pod Zatylem (pochowano w tym dniu 14 osób, 
a później prawdopodobnie kolejne pięć). Pogrzeby w Bełżcu (27 osób) 
i Narolu (trzy osoby) odbyły się w dniu następnym. Kilkanaście ofiar nie 
zostało rozpoznanych40.

33 S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie pociągu…, s. 137; W. D z i e d z i c, op. cit., s. 1;  
J. W ę g i e r s k i, Oddziały leśne 19. Pułku Piechoty, Kraków 1993, s. 114.

34 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie, 051/142, Dokumenty różne 
KPMO i PUBP Lubaczów, Protokół przesłuchania podejrzanej Heleny Słotwińskiej, Lubaczów, 
11 XII 1947 r., k. 31–32 (dalej: AIPN Rzeszów, 051/142, Dokumenty różne…).

35 S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie pociągu…, s. 134.
36 USC Bełżec, „Liber mortuorum Bełżec”, s. 90, poz. 28, s. 91, poz. 44–45; AIPN Rzeszów, 

051/142, Dokumenty różne…, k. 31–32; J. W ę g i e r s k i, op. cit., s. 114; S.F. G a j e r s k i,  
Zatrzymanie pociągu…, s. 136; J. P e t e r, op. cit., s. 209.

37 J. W ę g i e r s k i, op. cit., s. 114; S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie pociągu…, s. 134, przyp. 30.
38 M. M a z u r, Odnaleziony świat, „Tygodnik Zamojski”, nr 28, 2014, s. 20.
39 S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie pociągu…, s. 135–138.
40 APL, RGO Lublin, sygn. 112, k. 268; USC Bełżec, „Liber mortuorum Bełżec”, s. 89–91, 

poz. 25–45; USC Tomaszów Lubelski, „Księga aktów zejścia…”, poz. 160–172; J. M a z u r e k, 
op. cit., s. 41; W. D z i e d z i c, op. cit., s. 1; S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie pociągu…, s. 139–147.
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Według niepełnych danych podczas ataku na pociąg pod Zatylem 
zginęło co najmniej 49 osób41. Wśród całkowicie lub częściowo zidentyfi-
kowanych 41 ofiar byli: Tatiana Baran z Tomaszowa Lubelskiego (l. 34), 
Ludwik Bartłomowicz z Rawy Ruskiej (l. 19), Janina Chmielowiec z Bełżca 
(l. 19), Paweł Cimermann z Rzyczek (l. 24), Tekla Cioch z Tomaszowa 
Lubelskiego (l. 42), Wanda Czarnopyś z Tomaszowa Lubelskiego (l. 22), 
Kazimierz Fik z Kamionki Strumiłowej (l. 19), Kazimierz Antoni Forlański 

41 W sprawozdaniu Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Zamościu z 21 czerwca 1944 r. 
podano, że w Tomaszowie Lubelskim i w Bełżcu pochowano łącznie 46 ofiar. Kolejne trzy ofiary 
pochowano w Narolu, których to osób nie uwzględniono we wspomnianym sprawozdaniu. 
Daje to łączną liczbę co najmniej 49 zamordowanych. Zob. APL, RGO Lublin, sygn. 112, k. 268. 
W literaturze przedmiotu podawane są rozbieżne dane dotyczące liczby pomordowanych pod 
Zatylem. S. J a s t r z ę b s k i (Martyrologia polskiej ludności w województwie lwowskim w latach 
1939–1947. Zbrodnie popełnione przez nacjonalistów ukraińskich, Katowice 2003, s. 312) określił ich 
liczbę na około 40, Mariusz Z a j ą c z k o w s k i (Ukraińskie podziemie…, s. 376) – na 40, Grzegorz 
M o t y k a (op. cit., s. 206) i Jerzy W ę g i e r s k i (op. cit., s. 114) – na 42, Janusz P e t e r (op. cit., 
s. 209) i Bronisław M i e l n i c z e k (op. cit., s. 63, 327) – na 46. W meldunku tygodniowym 
Sekcji Wschodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj z 23 czerwca 
1944 r. podano, że „ofiarą mordu padło 75 osób”. Zob. Ziemie Wschodnie…, s. 171. Jan Mazu-
rek w swej kronice pisał o około 150 ofiarach mordu, co jest liczbą zdecydowanie zawyżoną. 
Zob. Archiwum Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim,  
J. M a z u r e k, „Kronika od 1939 roku za lata 1939–1946”, rkps, s. 41.

Transport pomordowanych do Bełżca. Fot. Wojciech Iwulski. Źródło: Zbiory Gminnego 
Ośrodka Kultury w Bełżcu
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Kondukt pogrzebowy z trumnami pomordowanych pod Zatylem mieszkańców Toma- 
szowa Lubelskiego – ulica Kościelna. Źródło: Muzeum Regionalne im. dra Janusza 

Petera w Tomaszowie Lubelskim
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z Bełżca (l. 28), Marian Grocholski z Rawy Ruskiej (l. 17), Bronisława Grzesik 
z Narola, Helena Hanzelko z Tomaszowa Lubelskiego (l. 27) i jej córka 
Jadwiga Hanzelko (l. 4), Ludwik Hopko z Bełżca (l. 37), Leopold Jaremko 
ze Lwowa, Feliksa Jonko z Tomaszowa Lubelskiego (l. 20), Franciszka 
Kogut z Raty (l. 24) i jej córka Joanna Kogut (l. 3), Anna Kotyk ze Lwowa 
(l. 20), Franciszek Latawiec z Rawy Ruskiej (l. 54), Władysław Łoński ze 
Lwowa (l. 44), Helena Maklarz z Tomaszowa Lubelskiego (l. 16), Katarzyna 
Malec z Tomaszowa Lubelskiego (l. 23), Władysława Malec z Tomaszowa 
Lubelskiego (l. 28), Helena Mazurkiewicz z Tomaszowa Lubelskiego (l. 44), 
Katarzyna Piazza ze Lwowa (l. 36), Stefania Piróg z Tomaszowa Lubelskiego 
(l. 31), Józefa Pospiszyl ze Lwowa, Rachańska z Tomaszowa Lubelskiego 
z dzieckiem, Klemens Schindler (volksdeutsch) z Tomaszowa Lubelskiego 
(l. 50), Lesław Sobolski ze wsi Butyny (l. 35), Władysław Staszko z Huty 
Obertyńskiej (l. 20), Józef Szmig ze Lwowa, Maria Szmig ze Lwowa, 
Feliks Szmiechwa ze Lwowa (l. 39), Anna Willman z Brzuchowic (l. 41), 
Bronisława Wodiczko ze Lwowa (l. 37), Adam Złociński ze Lwowa (l. 44), 
Antoni Żurawiecki z Poddębców (l. 64), a także nieznany z nazwiska 
Ignacy z Raty (l. 60) oraz nieznany z imienia i nazwiska kuzyn Bronisława 
Szumiluka z Narola42. Pod Zatylem mógł również zginąć żołnierz AK ze 
Lwowa o nazwisku Romaniszyn43.

Według jednej z wersji napaści na pociąg pod Zatylem mogła dokonać 
czota (pluton) Stepana Kowala „Kosacza” z sotni UPA Dmytra Karpenki 
„Jastruba” (kryptonim „Siromanci”), która 14 czerwca 1944 r. stacjonowała 
we wsi Pawliszcze, odległej o zaledwie kilkanaście kilometrów od miejsca 
napadu44.

42 Zgon Adama Złocińskiego ze Lwowa został omyłkowo odnotowany dwa razy (poz. 
34 i 36). Przy trzech pierwszych i trzech ostatnich wpisach zgonów ofiar są adnotacje occisa 
ab ucrainis („zamordowana przez Ukraińców”) lub occisus ab ucr[ainis] („zamordowany przez 
Ukr[aińców]”). Zob. USC Bełżec, „Liber mortuorum Bełżec”, s. 89–91, poz. 25–45; USC Tomaszów 
Lubelski, „Księga aktów zejścia…”, poz. 160–172; AIPN Lublin, 81/1557, Akta nadzoru…, 
Protokół przesłuchania świadka Marii Maklarz, Tomaszów Lubelski, 6 XII 1950 r., k. 16; ibidem, 
Protokół przesłuchania świadka Antoniny Malec, Tomaszów Lubelski, 7 XII 1950 r., k. 17; 
ibidem, Protokół przesłuchania świadka Władysława Chmielowca, Tomaszów Lubelski, 7 XII 
1950 r., k. 18; ibidem, Protokół przesłuchania świadka Jadwigi Hopko, Tomaszów Lubelski, 
8 XII 1950 r., k. 19–20; APL, Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa Okręg Lublin 1940–1945, 
sygn. 277, k. 2; APP, Starostwo Powiatowe w Sanoku, sygn. 492, Kwestionariusz dotyczący 
rejestracji szkód wojennych Stefanii Sobolskiej, Sanok, 15 II 1946 r., s. 597; AIPN Rzeszów, 
051/142, Dokumenty różne…, k. 32; J. W ę g i e r s k i, op. cit., s. 114; W. D z i e d z i c, op. cit., 
s. 1; A. D a n i e l, op. cit., s. 1–2; W.W. B e d n a r s k i, op. cit., s. 2; S.F. G a j e r s k i, Zatrzymanie 
pociągu…, s. 131–139, 143–147.

43 AIPN Rzeszów, 051/142, Dokumenty różne, k. 31–32.
44 Litopys. Ukrajinśkoji Powstanśkoji Armiji. Nowa serija, t. 12: Wojenna okruha UPA „Buh”. 

Dokumenty i materiały 1943–1952, Kyjiv–Toronto 2009, s. 486; M. Z a j ą c z k o w s k i, Ukraińskie 
podziemie…, s. 376, przyp. 215.
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Wedle innej bardziej prawdopodobnej opcji zbrodni dokonała bojówka 
SB OUN, którą dowodził Iwan Pohoriwśkyj „Borys”. W mordzie tym miał 
brać czynny udział m.in. członek tej bojówki Petro Chomyn ps. Pyrian rodem 
z Lublińca Starego45. Sprawa ta wymaga dalszych szczegółowych badań.

W polskiej prasie konspiracyjnej, a ściśle mówiąc w „Biuletynie 
Informacyjnym Ziemi Czerwieńskiej”, podano informację, że zbrodni do-
konał oddział z dywizji SS „Galizien”, co wydaje się mało prawdopodobne 
i nie znalazło, jak dotąd, potwierdzenia w innych źródłach46.

Należy podkreślić, że zdecydowana większość sprawców mordu pod 
Zatylem nie poniosła żadnej odpowiedzialności za swe czyny. Wiadomo 
jedynie, że uczestniczący w nim Iwan Szwed ze wsi Kołajce został zlikwi-
dowany przez żołnierzy AK. Wśród napastników rozpoznano również 
Ukraińca z Narola (prawdopodobnie o przydomku „Bycio”), policjanta 
ukraińskiego z Poddębiec oraz Ukraińców z Zatyla47. Maszynistę Zachariasza 
Procyka po wojnie oskarżono o współudział w zbrodni, ale ostatecznie 
uniewinniono48.

21 października 1950 r. został zatrzymany przez funkcjonariuszy 
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Nowogardzie Piotr 
Putko z Mrzygłodów, którego jako członka rodziny polsko-ukraińskiej 
przesiedlono w 1947 r. wraz z nią w ramach akcji „Wisła” do Orzechowa 
w województwie szczecińskim. Oskarżono go o przynależność do UPA 
i udział w zabójstwie pasażerów pociągu pod Zatylem. Piotr Putko zde-
cydowanie zaprzeczał stawianym mu zarzutom. Przesłuchano w tej spra-
wie kilkunastu świadków. 29 marca 1951 r. śledztwo umorzono z braku 
dowodów winy49.

Mord pasażerów pociągu pod Zatylem został dokładnie zaplanowany. 
Miał na celu wywołanie zamieszania i paniki wśród Polaków w pobliskich 
miejscowościach i zmuszenie ich do ucieczki na inne tereny, do czego 
na większą skalę nie doszło. Miał również pokazać, że nawet w pobliżu 

45 http://suozun.org/aktualnosci/i_czy-pojawi-sie-pomnik-nagrobny-dla-ludobojcy-z-
napadu-na-pociag-w-zatylu/ [dostęp: 30 IV 2020]. W artykule tym wymieniony jest Iwan 
Pohoryśkij. Mariusz Zajączkowski wymienił Pohariwśkiego „Borysa” jako byłego komendanta 
SB OUN w okręgu rawskim. Zob. M. Z a j ą c z k o w s k i , Pod znakiem Króla Daniela. OUN-B 
i UPA na Lubelszczyźnie 1944–1950, Lublin–Warszawa 2016, s. 76. Dmytro Kuszczak podał, że 
Petro Chomyn ps. Pyrian z Lublińca Starego był rojowym (drużynowym) Samooboronnoho 
Kuszczowoho Widdiłu (SKW) „Trembita”. Zob. D. K u s z c z a k, Liublyneć Nowyj i Staryj. 
Istorija, Lwiw 2010, s. 294. Według Jurija S u d y n a (Liublynci Staryj i Nowyj na steżkach istoriji, 
Lwiw 2015, s. 83) Petro Chomyn z Lublińca Starego był członkiem podziemia ukraińskiego.

46 „Biuletyn Informacyjny Ziemi Czerwieńskiej” 1944, nr 25, s. 2.
47 AIPN Lublin, 81/1557, Akta nadzoru…, Protokół przesłuchania świadka Władysława 

Chmielowca, Tomaszów Lubelski, 7 XII 1950 r., k. 18; ibidem, Protokół przesłuchania świadka 
Jadwigi Hopko, Tomaszów Lubelski, 8 XII 1950 r., k. 19–20; J. P e t e r, op. cit., s. 209.

48 J. P e t e r, op. cit., s. 209, przyp. 16.
49 AIPN Lublin, 81/1557, Akta nadzoru…, s. 1–40.
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dużych skupisk ludności polskiej (w tym przypadku blisko Tomaszowa 
Lubelskiego i Narola, gdzie dodatkowo przebywało wielu uciekinierów 
szukających schronienia przed zagrożeniem ze strony nacjonalistów ukra-
ińskich) Polacy nie mogą czuć się bezpieczni. Nie jest wykluczone, że na-
pastnicy mogli posiadać informacje o podróżujących pociągiem żołnierzach 
AK, których chcieli podczas tej akcji zlikwidować. Należy przypuszczać, 
że atak na pociąg koło Zatyla był również próbą zniszczenia przez OUN 
i UPA kanału łączności polskiego podziemia, w tym wypadku ośrodka 
decyzyjnego AK we Lwowie, ze strukturami terenowymi w okolicach 
Tomaszowa Lubelskiego i Narola.

W ukraińskich publikacjach historycznych bardzo rzadko pojawiają się 
informacje na temat rzeczonej zbrodni. Władysław Putko we wspomnieniach 
o wsi Zatyle podał mało wiarygodną informację, że zbrodnia mogła być 
aktem zemsty za znieważenie młodzieży ukraińskiej podczas Wielkanocy 
1944 r. przez Polaków – pasażerów pociągu. Mieli oni rzekomo obrzucić 
wyzwiskami i fekaliami młodych Ukraińców bawiących się po Wielkanocy 
w tzw. hahiłki na placu przy torach w Zatylu. W ten sposób znieważony 
miał być m.in. komendant policji ukraińskiej w Lubyczy Królewskiej, który 
bawił się tam wraz ze swą narzeczoną. Na zabawie, według autora, był 
również obecny członek OUN Iwan Szwed ze wsi Kołajce50.

Sprawa mordu pasażerów pociągu pod Zatylem wymaga dalszych 
szczegółowych badań, które pozwolą ustalić ostateczną liczbę ofiar 
i przynależność sprawców ataku do konkretnego oddziału ukraińskiego 
podziemia zbrojnego.
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ABSTRACT

Tomasz Róg

MURDER AT ZATYLE NEAR BEŁŻEC (16 VI 1944)

This article gives an account of the reasons, the course of attack and the consequences 
of the attack on the innocent passengers on a train at Zatyle carried out on 16th June 1944 by 
members of the Ukrainian underground armed forces, i.e. Ukrainian Insurgent Army (UPA), 
Secret Service of the Organization of Ukrainian Nationalists (SB OUN). As a result of this  
assault at least 49 polish citizens, including women and small children, were brutally murdered.

Key words: Zatyle, Bełżec, Lubycza Królewska, Narol, Tomaszów Lubelski, Ukrainian 
Insurgent Army, Secret Service of the Organization of Ukrainian Nationalists, the Home Army, 
Wojciech Iwulski, WWII, polish-ukrainian conflict 1943–1947
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Mariusz Lewko
Siedliska

DRUKI ULOTNE Z TOMASZOWA LUBELSKIEGO 
Z LAT 1918–1939 ZNAJDUJĄCE SIĘ W ZBIORACH 

BIBLIOTEKI NARODOWEJ W WARSZAWIE

M  I  S  C  E  L  L  A  N  E  A

Ogłoszenia, plakaty i obwieszczenia widzimy codziennie, przecho-
dząc obok słupów i tablic ogłoszeniowych. Dostrzegamy je również na 
murach, drzewach, witrynach sklepowych, a współcześnie także w ser-
wisach internetowych i mediach społecznościowych. Na przestrzeni lat 
ich funkcja pozostaje jednakże niezmienna – mają informować o wyda-
rzeniach politycznych, społecznych i rozrywkowych, bardziej lub mniej 
ważnych dla lokalnych społeczności. Poza wieloma zaletami mają niestety 
jedną zasadniczą wadę – są ulotne, często znikają po kilku dniach lub 
tygodniach, bez należytej archiwizacji i udokumentowania. Szczęśliwie 
w przypadku Tomaszowa Lubelskiego spory zbiór takich dokumentów, 
obejmujący kilkaset egzemplarzy, zachował się w Bibliotece Narodowej  
w Warszawie.

Zgromadzone w magazynie druków ulotnych Biblioteki Narodowej 
(Zakład Dokumentów Życia Społecznego) druki można podzielić na 
kilka kategorii: afisze kinowe i teatralne, afisze wyborcze, obwieszczenia 
i odezwy, nekrologi, ulotki i tzw. jednodniówki. Opisują one bogate życie 
społeczno-kulturalne Tomaszowa Lubelskiego i okolicznych miejscowości 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Wśród zgromadzonych ma-
teriałów największy zbiór stanowią afisze kinowe z repertuarem dwóch 
tomaszowskich kin „Światowid” i „Zeter”. Nie zachowały się niestety afisze 
z kinoteatru „Cassino”, należącego do Leona Gieleckiego, działającego od 
roku 1928 przy ulicy Lwowskiej, oraz należącego do Franciszka Kudlickiego 
kinoteatru „Uciecha”. Pierwsze kino w Tomaszowie Lubelskim, działające 
w latach 1926–1930, miało wdzięczną nazwę „Światowid” i mieściło się 
w sali Domu Ludowego. Jego repertuar był bardzo zróżnicowany; wy-
świetlano w nim filmy polskie, rosyjskie, amerykańskie i francuskie. Ceny 
biletów zaczynały się od 65 gr, a na specjalny rabat mogli liczyć bezrobotni. 
Przy średnich zarobkach robotnika w Polsce w 1930 r., wynoszących około 
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230 zł miesięcznie1, wizyta w „Światowidzie” była dość kosztowna. Filmy 
grane były przez trzy–cztery dni, a seanse rozpoczynały się w godzinach 
wieczornych o 19 i 21. W budynku Domu Ludowego w latach 1934–1940 
działało kino dźwiękowe „Zeter”. Prowadził je Zarząd Powiatowy Związku 
Rezerwistów Rzeczypospolitej Polskiej. Kino wyświetlało produkcje fil-
mowe praktycznie z całego świata, w tym wielkie polskie tytuły filmowe 
lat trzydziestych, takie jak: Znachor, Pani minister tańczy, Granica i Ada to 
nie wypada. W repertuarze kina znalazły się także wielkie produkcje pol-
skiego kina historycznego okresu międzywojnia, m.in. Gwiaździsta eskadra 
i Kościuszko pod Racławicami. Na afiszach wymieniana była obsada, godziny 
seansów i ograniczenie wiekowe dla publiczności.

Kolejną grupę druków stanowią ogłoszenia, odezwy i apele. Wśród 
nich przeważają zaproszenia na wiece partyjne, imprezy kulturalne, fe-
styny i mecze sportowe. Dużą grupę dokumentów stanowią odezwy do 
mieszkańców pisane głównie w języku polskim. Warto przedstawić kil-
ka z nich. W dniu Święta Wojska Polskiego 15 sierpnia 1937 r. Związek 
Rezerwistów RP w Tomaszowie Lubelskim zorganizował na placu obok 
Resursy „Wielką zabawę ogrodową” połączoną z loterią fantową i zabawą 
taneczną. Organizatorzy oferowali obfity bufet i doborową orkiestrę. Wstęp 
na imprezę kosztował 20 gr dla dorosłych, a 10 gr dla dzieci i żołnierzy 
Wojska Polskiego. Dziesięć lat wcześniej 12 czerwca 1927 r. podobną zabawę 
zorganizował Komitet Zrzeszonych Instytucji Społecznych w Tomaszowie. 
Festyn odbył się obok budynku starostwa i połączony był z zawodami 
strzeleckimi i popisami lekkoatletycznymi. W czasie zabawy można było 
pograć w kręgle, zdobyć „słup szczęścia” i poćwiczyć na przyrządach gim-
nastycznych. Wstęp na festyn kosztował mieszkańców Tomaszowa 50 gr, 
a żołnierzy (do sierżanta) i młodzież 20 gr. Dochód miał być przeznaczony 
na zakup przyrządów gimnastycznych.

Dużym wydarzeniem dla mieszkańców miasta były zawody spor-
towo-gladiatorskie, jakie odbyły się miesiąc później, 17 lipca 1927 r. 
W Tomaszowie gościł „Goljat – najsilniejszy człowiek świata”, uczeń 
samego Zygmunta Breitbarta. Wśród „niewątpliwych” atrakcji tego wy-
darzenia znalazło się m.in. gięcie grubego żelaza w zębach przez sześciu 
ludzi, walka z bykiem, rozbijanie cegieł głową, wbijanie gwoździ pięścią, 
przegryzanie monet zębami i wiele innych. Oprócz „Goljata” wystąpił 
także Mieczysław Żurański – komik humorysta. Bilety na to niecodzienne 
wydarzenie były dość drogie. Za możliwość obejrzenia tych niezwykłych 
rzeczy widz musiał zapłacić aż 2 zł.

 1 W roku 1930 średnie roczne zarobki robotnika w Warszawie wynosiły 2661 zł. Na pro-
wincji zarobki były dużo niższe. Zob. Mały Rocznik Statystyczny 1930, Warszawa 1930, s. 106.
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Sala Domu Ludo-
wego, oprócz seansów 
kinowych i spotkań 
politycznych, służyła 
również bardziej wy-
rafinowanym formom 
sztuki. 18 marca 1926 r. 
Towarzystwo Muzycz-
no-Śpiewackie „Lutnia” 
w Tomaszowie Lubel-
skim wystawiło w niej 
operetkę w trzech ak-
tach Baron Kimmel. Każ-
dy widz za możliwość 
obejrzenia spektaklu 
musiał zapłacić od 1 do 
3 zł i dotrzeć na miejsce 
do godz. 20.

W latach trzydzie-
stych XX w. opinia 
społeczna Drugiej Rze-
czypospolitej emocjono-
wała się sprawami ko-
lonialnymi. Nie inaczej 
było w Tomaszowie 
Lubelskim. Z okazji 
Dni Kolonialnych, 22 li-
stopada 1936 r., w sali 
kina „Zeter”, zamojski 
adwokat Antoni Żbi-
kowski wygłosił odczyt 

„Własne kolonje źródłem dobrobytu”. Drugi wykład popularnonaukowy 
w sali sejmiku kilka godzin później przedstawił inny adwokat Franci-
szek Jastrzębski. Na te wydarzenia zapraszała Liga Morska i Kolonialna 
w Tomaszowie Lubelskim. Z drugiej połowy lat trzydziestych pochodzi 
też afisz sportowy, zapowiadający mecz towarzyski między drużynami 
9. pułku piechoty Legionów a członkami Przysposobienia Wojskowego 
w Tomaszowie Lubelskim. To ciekawe wydarzenie piłkarskie miało się 
odbyć 23 czerwca 1932 r. na boisku przy Państwowym Gimnazjum Ko-
edukacyjnym im. Bartosza Głowackiego. W trakcie meczu (bilet kosztował 
1 zł) przygrywała orkiestra pułkowa.

Afisz kinowy – Pani minister tańczy – kino „Zeter”
2 października 1938 r. Źródło: https://polona.pl/archive
?uid=26082435&cid=26195935&name=download_fullJPG
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Afisz informujący o Zawodach Sportowo-Gladjatorskich w Tomaszowie Lubelskim 
17 lipca 1927 r. Źródło: https://polona.pl/archive?uid=26082435&cid=26195935&name 

=download_fullJPG
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Wśród wielu ciekawych ogłoszeń można także odnaleźć informację 
o uroczystym otwarciu 13 sierpnia 1939 r. Szkoły Szybowcowej LOPP na 
szybowniku „Biała Góra” za wsią Sabaudia, o rozpoczęciu działalności 
kawiarni „Lotos” przy ulicy Kościuszki 1 w Tomaszowie czy zapowiedź 
rozpoczęcia z dniem 8 kwietnia 1927 r. bezpośredniej komunikacji samo-
chodowej na linii Tomaszów–Lublin. To jedynie trzy z kilkudziesięciu 
ogłoszeń informujących o życiu Tomaszowa i jego mieszkańców w okresie 
międzywojnia.

Osobną grupę archiwaliów stanowią ogłoszenia urzędowe i zaprosze-
nia na uroczystości patriotyczne. Wśród nich znajduje się obwieszczenie 
o utworzeniu w Tomaszowie Lubelskim 16 sierpnia 1937 r. Targowiskowej 
Komisji Nadzorczej. W treści dokumentu komisja informuje o wyznacze-
niu członka do nadzoru nad handlem i ubojem zwierząt na targowisku 
tomaszowskim, jednocześnie apeluje do handlujących, aby powstrzymali 
się od gróźb, zmów, przekleństw lub wymuszeń, pod karą dożywotniego 
usunięcia z targowiska. Ciekawa wiadomość pojawia się w obwieszczeniu 
z października 1925 r. Komitet wyłoniony dla organizacji obchodów ku 
czci Nieznanego Żołnierza na terenie powiatu tomaszowskiego informo-
wał w nim, że 1 listopada miało nastąpić przewiezienie zwłok nieznane-
go żołnierza ze Lwowa do Warszawy. W związku z tym wydarzeniem 
delegacje mieszkańców Tomaszowa i okolicznych miejscowości mogły 
oddać prochom bohatera hołd na stacji kolejowej w Bełżcu. Uroczystości 
miały rozpocząć się o godz. 12 i trwać jedynie 10 minut. Zgodnie z pro-
gramem w poniedziałek, 2 listopada, w tomaszowskich kościołach, cerkwi 
i synagodze zaplanowano nabożeństwa, natomiast godzinę później wszy-
scy uczestnicy zgromadzenia mogli uczcić pamięć nieznanego żołnierza  
minutą ciszy.

Wartą zauważenia jest informacja z marca 1935 r., dotycząca obchodów 
Dnia Patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zgodnie z zaproszeniem uro-
czystości w Tomaszowie rozpoczynały się 18 marca od okolicznościowego 
capstrzyku o godz. 18.30. Najważniejsza część obchodów miała odbyć się 
19 marca. O godz. 9.30 organizatorzy zapraszali na uroczyste msze we 
wszystkich tomaszowskich świątyniach; o 10.30 przewidywana była defilada, 
a o 11.30 poświęcenie Domu Legionowego i nadanie mu imienia pułkownika 
Leopolda Lisa-Kuli. Poł godziny później w nowo poświęconym budynku 
planowano uroczystą akademię ku czci marszałka Józefa Piłsudskiego. Dzień 
patrona zakończył się o godz. 18.00 akademią przygotowaną przez drużyny 
strzeleckie. Rok później społeczność miasta obchodziła pierwszą rocznicę 
śmierci Marszałka. 12 maja rano miały odbyć się msze we wszystkich miej-
skich świątyniach, natomiast na godz. 11.15 przewidziana była uroczysta 
defilada ulicą Józefa Piłsudskiego, a następnie przemarsz na Siwą Dolinę, 
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Odezwa do mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego w sprawie obchodów Dnia Patro-  
na Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 marca 1935 r. Źródło: https://polona.pl/item/
obywatele-inc-dzis-dzien-partona-marszalka-jozefa-pilsudskiego,MTE5NDQ3ODc2/0/ 

#info:metadata
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gdzie o godz. 12.30 zaplanowano poświęcenie kamienia węgielnego pod 
przygotowywany pomnik Marszałka. Bezpośrednio po poświęceniu prze-
widywane były trzy minuty ciszy. Ten punkt związany był bezpośrednio 
z wydarzeniami, które tego dnia odbywały się w Wilnie (w Mauzoleum 
Matki i Syna w tym samym czasie miała miejsce uroczystość złożenia 
serca Marszałka do grobowca jego matki). Obchody zakończył przemarsz 
wojsk przed popiersiem Piłsudskiego i zaplanowana na godz. 19 uroczysta 
akademia żałobna w Szkole Powszechnej nr 1. Wieczorem organizatorzy 
rocznicy zapraszali młodzież na pochód żałobny przed budynek Sejmiku. 
Powiatowy Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Tomaszowie Lubelskim – główny organizator uroczystości, zachęcał 
wszystkich mieszkańców do udziału w obchodach oraz do wywieszenia 
tego dnia flag państwowych opasanych kirem.

Wśród tomaszowskich druków ulotnych z okresu międzywojennego 
znajduje się kilkanaście obwieszczeń wyborczych. Jednym z nich jest in-
formacja Głównej Komisji Wyborczej w Tomaszowie Lubelskim z 17 maja 
1939 r., dotycząca nieprzeprowadzania głosowania w okręgu nr 1, po-
nieważ została tam zgłoszona tylko jedna lista kandydatów. Komisja, na 
podstawie ustawy z roku 1938 o wyborze rad miejskich, ogłosiła, że osoby 
z listy zostały radnymi bez głosowania. Wśród nowych radnych znaleźli 
się: Jarecki Antoni – kupiec z ulicy Chocimskiej, Wiesiołek Jan – cieśla 
z ulicy Stawisko, Pabis Bronisław – nauczyciel z ulicy Brygady, Kowalski 
Zygmunt – masarz z ulicy Kościuszki i Kozłowski Władysław – krawiec 
zamieszkały przy placu Żołnierza. Ogłoszono także zastępców radnych. 
Zostali nimi: Ciechaniewicz Tomasz, Wiśniewski Władysław, Gerenda Jan, 
Kurzempa Ludwik i Żółkiewski Władysław.

Warto także krótko opisać jeden z druków informacyjnych Zarządu 
Miejskiego w Tomaszowie Lubelskim z 27 stycznia 1939 r. Władze mia-
sta podawały w nim do publicznej wiadomości informację o przyznaniu 
przez Bank Gospodarstwa Krajowego kontyngentu w wysokości 20 tys. zł 
z przeznaczeniem na kredyty dla mieszkańców, którzy zechcą rozpocząć 
budowę lub rozbudowę domów i mieszkań. Zgodnie z obwieszczeniem, 
osoby ubiegające się o taką pożyczkę miały złożyć do Zarządu Miejskiego 
podanie w terminie do 15 marca 1939 r. wraz z zatwierdzonym planem 
budowy i wyciągiem hipotecznym, stwierdzającym prawo własności i stan 
zadłużenia. W pierwszej kolejności z pożyczki mogli korzystać mieszkańcy 
miasta, którzy w poprzednim roku rozpoczęli budowę domów zawiera-
jących małe (nie więcej niż czteroizbowe) mieszkania, nieprzekraczające 
80 m2. Obwieszczenie podpisane zostało przez ówczesnego burmistrza 
Tomaszowa Lubelskiego Jana Minora.

Przytoczone w tym tekście druki ulotne z Tomaszowa Lubelskiego 
okresu dwudziestolecia międzywojennego to jedynie niewielki fragment 
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tego ciekawego zbioru. Warto w przyszłości poświęcić mu więcej uwagi 
i przeprowadzić szerszą analizę. Faktem wartym odnotowania jest to, że 
wszystkie przedstawione druki powstały w dwóch tomaszowskich dru-
karniach – E. Witkowskiego i S. Szyfllingiera. Z liczącego kilkaset druków 
zbioru ponad 270 jest dostępnych w wersji online na stronie https:// 
polona.pl/– oficjalnym serwisie cyfrowym Biblioteki Narodowej. Pozostałe 
czekają na publikację w sieci.

Druki ulotne widzimy codziennie w drodze do pracy, szkoły czy sklepu. 
Jest ich tak dużo, że często mijamy je obojętnie. Przykuwają naszą uwagę 
jednie wtedy, gdy są krzykliwe i nietypowe lub informują o wydarzeniach 
wzbudzających kontrowersje. Nie da się jednak zaprzeczyć, że stanowią 
znakomite źródło do analizy życia społecznego i kulturalnego każdej spo-
łeczności i kształtują w jakiś sposób historię. Historię, która składa się też 
z setek takich małych, czasem pospolitych wydarzeń, nigdy nieopisanych 
przez kronikarzy czy historyków. Warto na pewno zachować te pisane okru-
chy dziejów dla przyszłych pokoleń, gdyż są one dopełnieniem, nierzadko 
brakującym ogniwem, pozwalającym lepiej poznać i zrozumieć przeszłość.
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Henryk Welcz
Lublin

ŻYCIE MUZYCZNE W TOMASZOWIE LUBELSKIM 
I JEGO OKOLICACH W OKRESIE PRZED II WOJNĄ 

ŚWIATOWĄ

W okresie po I wojnie światowej ożywiło się życie kulturalne małych 
miasteczek i wsi, co zrodziło zapotrzebowanie na zespoły muzyczne, 
wykorzystywane w czasie wesel, uroczystości państwowych (akademie, 
dożynki, święta) i religijnych. Pojawili się muzycy, którzy służyli w woj-
sku, nabywając tam umiejętności gry w orkiestrach dętych. Po powrocie 
do swoich domów, często z instrumentami, kontynuowali grę, traktując 
to zajęcie jako źródło dodatkowych dochodów. Tomaszów Lubelski przed 
Wielką Wojną był usytuowany na krańcach zaboru rosyjskiego, a wpływy 
Galicji były widoczne dzięki osadnictwu mieszkańców zaboru austriackiego, 
którzy przenieśli się do Majdanu Górnego i Nowej Wsi koło Tomaszowa, 
dając początek licznym kapelom wiejskim zarówno o tradycyjnym składzie 
instrumentalnym (skrzypce, bębenek), jak i wzbogaconych o instrumenty 
dęte (flet, trąbka, kornet, sakshorn, tuba, klarnet).

W roku 1907 przy Straży Pożarnej w Tomaszowie została założona 
z inicjatywy Teodora Kulczyńskiego i Feliksa Zawadzkiego orkiestra dęta. 
Pierwszy był pracownikiem magistratu. Z własnych oszczędności (600 
rubli) zakupił on instrumenty we Lwowie. Początkowo orkiestra działała 
przy kościele pw. Zwiastowania NMP. Pierwszym kapelmistrzem został 
miejscowy komendant policji, pochodzący z Czech Jan Hordina. W latach 
1909–1911 batutę przejął Jan Świec, a do wybuchu I wojny światowej or-
kiestra istniała samodzielnie. W czasie wojny orkiestrę rozwiązano, a in-
strumenty przechowywał Teodor Kulczyński. W roku 1918 kapelmistrzem 
strażackiej orkiestry dętej w Tomaszowie Lubelskim został Jan Mazurek 
(1891–1969), służący w wojsku carskim w stopniu sierżanta, odznaczony 
orderami za zasługi w prowadzeniu wojskowej orkiestry dętej. W latach 
1919–1923 zastępował go Franciszek Wyszkowski. Następnie orkiestrę po-
nownie prowadził Mazurek aż do wybuchu II wojny światowej. W czasie 
okupacji niemieckiej orkiestra nie funkcjonowała. Instrumenty przechował 
kapelmistrz. W dwudziestoleciu międzywojennym grali w niej muzy-



216

H. Welcz Rocznik Tomaszowski 9

cy pochodzący z Tomaszowa, Majdanu Górnego, Podhorzec, Rogóźna  
i Nowej Wsi.

Jan Mazurek prowadził też jedną z najbardziej cenionych kapel wiejskich 
w Majdanie Górnym (w jej składzie grali m.in. Aleksander Kowal – skrzyp-
ce, Władysław Raczkiewicz – trąbka, Typek – puzon, Piotr Kowal – bęben, 
Władysław Mazurek – bas helicon, Antoni Mazurek – sakshorn tenorowy, 
Stanisław Mazurek – klarnet, Paweł Zawalski – sakshorn barytonowy).

Przed I wojną światową w Kolonii Podhorce orkiestrę dętą założył 
nauczony w wojsku gry na różnych instrumentach Wincenty Sroka, który  
grał też na bębnie zwanym tałambasem. Znani tutaj byli również tacy 
muzycy, jak Józef Baryła (sakshorn tenorowy), Józef Tys (klarnet), Ignacy 
Zwolakiewicz (flet), Andrzej Kamiński (skrzypce). Niektórzy z nich grali 
także w orkiestrze dętej w Tomaszowie. Największą sławę w okresie mię-
dzywojennym XX w. zdobyły kapele Bednarzy z Nowej Wsi, Franciszka 
Zajmy z Przewłoki, Tomasza Wyjadacza z Podhorzec.

W składzie kapeli Franciszka Zajmy (skrzypce, trąbka) z niedaleko 
położonej od Majdanu Górnego wsi Przewłoka grali: Jan Herda na trąbce, 
Łuć na tenorze, Jan Bucior na tubie basowej, Józef Kowal na skrzypcach.

W Majdanie Górnym, położonym w odległości 7 km od Tomaszowa, 
było kilka muzykalnych rodzin, z których rekrutowali się członkowie 
tradycyjnych kapel (w składzie skrzypce i bęben albo basy). Grali oni 
także w orkiestrze dętej działającej w Tomaszowie, którą przez wiele lat 
prowadził pochodzący z Majdanu Górnego Jan Mazurek. Były to rodziny 

Kapela weselna Ignacego Bednarza (siedzi w środku ze skrzypcami) z Józefem Baryłą 
i Józefem Tysem. Źródło: Zbiory Antoniego Bednarza
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Kowalów (bracia Stanisław i Józef, Aleksander, Piotr, Feliks i Mieczysław), 
Harbuzów (bracia Tadeusz i Czesław), Herdów zwanych „Nyrkami” (Józef, 
Jan, Franciszek, Wojciech, Marcin, Paweł). Przed II wojną światową znani 
byli też w tej wsi skrzypkowie „Sobko” Krawczyk, Julian Kociubka i fleciści 
Antoni Dominik z bratem.

Przed wojną z Niemcami w 1939 r. znana była w Jarczowie orkiestra dęta, 
którą prowadził nauczyciel muzyki ze szkoły i jej kierownik w Korhyniach 
Borowski. Grali w niej m.in. Michał Czop na tubie basowej, Paweł Harbuz 
na sakshornie tenorowym i Paweł Makodański na klarnecie.

W Tomaszowie Lubelskim przed wojną były znane dwie kapele żydowskie 
(Mojsieja i skrzypka Aarona Bindermana) i jedna polska Jędrzejewskiego 
(grał na akordeonie). Z kapelą Aarona Bindermana grał wybitny skrzypek 
– Aleksander Kowal (1922–2002) i Edward Biront – akordeon, w jej składzie 
był też klarnet i bęben. Na placu w okolicach synagogi, usytuowanej przy 
rynku, z muzykami żydowskimi grywał także Stanisław Kowal z Majdanu 
Górnego, który grał na skrzypcach, akordeonie i klarnecie. Po II wojnie 
światowej Kowal grał w orkiestrze dętej w Tomaszowie Lubelskim.

W Szkole Podstawowej nr 2 przy ulicy Kościuszki pracował nauczy-
ciel muzyki Stanisław Krynicki, który napisał i wystawił operetkę na 
motywach ludowych regionu tomaszowskiego Wesele Zosi. Wystawiano ją 

Orkiestra z Jarczowa z kapelmistrzem Borowskim (siedzi w środku). Źródło: Zbiory 
Tadeusza Harbuza
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w Tomaszowie i we wszystkich gminach powiatu tomaszowskiego do końca 
lipca 1939 r. W orkiestrze prowadzonej przez Stanisława Krynickiego na 
skrzypcach grał Aleksander Kowal. W „Roczniku Tomaszowskim” z roku 
2013 zamieszczona została gawęda etnograficzna Stanisława Krynickiego 
Jezierna z tekstami i nutami pieśni i obrzędów ludowych z oddalonej 
o 3 km od Tomaszowa Jezierni.

Składy zespołów działających w okolicach Tomaszowa Lubelskiego 
zmieniały się na przestrzeni lat, muzycy z sąsiadujących ze sobą miejsco-
wości dogadywali się między sobą stosownie do okoliczności i zapotrze-
bowania na ich grę. Udział wielu instrumentów dętych wynikał z dużej 
aktywności orkiestr dętych działających w tych okolicach po I wojnie 
światowej oraz z chęci muzyków do „wyżycia się” i dodatkowego zarobku 
właśnie w małych składach instrumentalnych, najczęściej liczących od 4 do 
12 osób w jednej kapeli. Nie bez znaczenia był też zwyczaj zapraszania 
orkiestr dętych na wesela i inne uroczystości. W repertuarze zespołów 
znajdowały się często zarówno tradycyjne melodie taneczne, znane i spe-
cyficzne dla tego regionu (majdaniaki, suwaki, polki, oberki), jak i popu-
larne w tym okresie szlagiery znane dzięki audycjom radiowym. II wojna 
światowa przerwała działalność wielu zespołów, ale po wyzwoleniu od-
rodziły się i – tak jak Dęta Orkiestra Strażacka w Tomaszowie Lubelskim  
– istnieją do dziś.

Orkiestra Stanisława Krynickiego. Źródło: Zbiory Tadeusza Harbuza
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Robert Czyż
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

KORESPONDENCJA DR. JANUSZA PETERA 
Z MARIANEM WARDĄ, WŁADYSŁAWEM 
SUROWCEM I INNYMI PRZY ZBIERANIU 

MATERIAŁÓW DO KSIĄŻKI TOMASZOWSKIE 
ZA OKUPACJI. CZĘŚĆ I

Zbierając materiały do książki, dr Janusz Peter prowadził rozległą korespondencję 
z uczestnikami tych wydarzeń. W 1957 r. nawiązał kontakt z dwoma lokalnymi dowódcami 
Armii Krajowej – komendantem obwodu tomaszowskiego Władysławem Surowcem ps. Sosna 
i dowódcą największego Rejonu V w Obwodzie AK Tomaszów Lubelski Marianem Wardą 
ps. Polakowski. W artykule przytoczono znaczące i niekiedy obszerne fragmenty tej korespon-
dencji. Zarówno Surowiec, jak i Warda nie zdecydowali się na napisanie własnych tekstów 
wspomnieniowych.

Słowa kluczowe: Tomaszowskie, II wojna światowa, okupacja, Armia Krajowa, korespon-
dencja, Janusz Peter, Marian Warda, Władysław Surowiec

Zarówno Władysław Surowiec ps. Sosna, jak i Marian Warda ps. 
Polakowski należeli do czołowych konspiratorów lat okupacji niemieckiej. 
W roku 1944 po wkroczeniu Sowietów pozostali w podziemiu. W powiecie 
tomaszowskim konspiracja niepodległościowa skupiała się wokół Armii 
Krajowej (AK), Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj (DSZ), a następnie Zrzeszenia 
Wolność i Niezawisłość (WiN). Głównym celem Delegatury Sił Zbrojnych 
było prowadzenie działalności informacyjnej i propagandowej, stosowanie 
samoobrony, prowadzenie wywiadu, a także kontrola nad odradzającą się 
partyzantką. Pierwszym komendantem obwodu tomaszowskiego DSZ był 
Władysław Surowiec ps. Sosna, wiosną 1945 r. aresztowany przez bezpiekę1.

Z kolei Marian Warda ps. Polakowski2 nieprzerwalnie od maja 1942 r. 
dowodził największym, bo liczącym 1517 żołnierzy Rejonem V Obwodu 

 1 W okresie przedwyborczym, 10 maja 1945 r., pod Tomaszowem Lubelskim partyzantka 
zastrzeliła trzech informatorów PUBP o pseudonimach „Swój”, „Ostry” i „Druh”, którzy mieli 
przyczynić się do jego aresztowania. Zob. W. H a n u s, Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicz-
nego w Tomaszowie Lubelskim w latach 1944–1956, Rzeszów 2019, s. 197. Zob. więcej: Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie (dalej: AIPN Lu), sygn. 055/4, Sprawozdanie o stanie 
pracy agenturalno-operatywnej WUBP w Lublinie, s. 53 [numeracja PDF]. 

 2 Marian Warda vel Marian Zarębski ps. Miller, Janusz, Mały, Polakowski (s. Jana), 
ur. 31 marca 1913 r. w Borysowie. W 1934 r. ukończył Wydział Wodny Szkoły Budownic-
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AK Tomaszów Lubelski. Obwód tomaszowski był integralną częścią in-
spektoratu zamojskiego, składającego się z siedmiu rejonów wykraczających 
swoim zasięgiem poza przedwojenny teren danego powiatu3.

W marcu 1945 r. oddziały dowodzone przez Mariana Wardę „Pola- 
kowskiego” i Konrada Bartoszewskiego „Wira” dokonały rozbicia obozu 
pracy w Nowinach-Błudku, gdzie przebywali żołnierze podziemia niepod-
ległościowego i Wojska Polskiego. W czerwcu 1945 r. Powiatowy Urząd 
Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Tomaszowie Lubelskim otrzymał 
opatrzony klauzurą ściśle tajne „wykaz uzbrojonych formacji bandyckich 
działających w powiecie tomaszowskim”. Znalazł się tam m.in. oddział 
„Polakowskiego”. Wspólnie ze Stanisławem Książkiem ps. Rota i Karolem 
Kosteckim ps. Kostek uczestniczył w rozmowach, w czasie których zapadła 
decyzja o możliwości odbicia aresztowanych z tomaszowskiego PUBP. 
Stało się to faktem w nocy z 13 na 14 listopada 1945 r. Akcję przeprowa-
dziła kompania „Narol” pod dowództwem „Kostka”4. Marian Warda brał 
udział w rozmowach podziemia niepodległościowego z UPA (reprezento-
wanym przez Mykołaja Wynnyczuka ps. Korniejczuk), do których doszło  
w maju 1947 r.5

twa w Lublinie, a rok później – Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu 
Wołyńskim. Służył we Włodzimierzu, po czym jako podporucznik WP został przeniesiony 
do rezerwy. W latach 1935–1939 pracował w Wydziale Melioracyjnym Lubelskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Lublinie, a następnie w Wodnym Zarządzie Państwowym w Puławach 
i Białostockim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku. Brał udział w wojnie niemiecko-polskiej 
1939 r. W okresie okupacji niemieckiej trafił do niewoli niemieckiej, skąd uciekł. Ukrywał się 
w Warszawie, tam wstąpił do ZWZ. W 1941 r. aresztowany przez Gestapo. Ponownie udało 
mu się uciec. 10 lutego 1942 r. przybył na Zamojszczyznę, gdzie objął stanowisko szefa wy-
wiadu i kontrwywiadu Inspektoratu Zamość AK, następnie komendanta Rejonu V Obwodu 
Tomaszów Lubelski, później WiN. 1 maja 1945 r. awansowany do stopnia kapitana i odzna-
czony Krzyżem Walecznych. Aresztowany 3 sierpnia 1946 r. Wyrokiem WSR w Lublinie 
z 15 marca 1947 r. został skazany na karę 10 lat więzienia, zamienioną przez NSW na osiem 
lat. Zwolniony 17 grudnia 1953 r. W Polsce Ludowej rozpracowywany, inwigilowany przez 
UB i SB, bezskutecznie werbowany na konfidenta bezpieki. Zmarł we wrześniu 2007 r. Zob. 
I. C a b a n, Ludzie lubelskiego okręgu Armii Krajowej, Lublin 1995, s. 203–204. W. H a n u s, op. 
cit., s. 198. Zob. więcej: AIPN Lu, sygn. 0279/60, [Noty biograficzne komendantów podziemia 
zbrojnego – obwód Tomaszów Lubelski. Fiszki dotyczące osób podejrzanych z terenu woje-
wództwa lubelskiego, Kwestionariusz osobowy Mariana Wardy], k. 1–2. 

 3 Obejmował: Bełżec, Narol, Cieszanów, Rudę Różaniecką, Płazów, Dzików, Niemstów, 
Susiec, Majdan Sopocki i część [ówczesnej] gminy Pasieki. Składał się z sześciu kompanii (pla-
cówek): „Narol”, „Ruda Różaniecka”, „Cieszanów”, „Dzików”, „Susiec” i „Majdan Sopocki”. 
Zob. W. H a n u s, op. cit., s. 197.

 4 W czasie wspomnianego spotkania M. Warda „przychylnie patrzył w stronę odbicia 
aresztowanych więźniów, twierdząc, że akcja może się udać”. Zob. W. H a n u s, op. cit., 
s. 197, 203.

 5 Ibidem, s. 202–203. Zob. więcej: AIPN Lu sygn. 02/381, t. 2, Akta kontrolno-śledcze 
dot. Mariana Wardy i innych, Protokół przesłuchania Mariana Wardy, 8 VIII 1946 r., k. 42; 
W. H a n u s, op. cit., s. 202 [przypis 656].
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2 sierpnia 1946 r. w Narolu i na terenie gminy Bełżec bezpieka wspo-
magana przez żołnierzy Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW) 
przeprowadziła obławę przeciwko partyzantom Kosteckiego. W jej wyni-
ku aresztowano m.in. Romana Dudkę ps. Wicher z II plutonu kompanii 
„Narol”, który podczas przesłuchania miał wskazać miejsce ukrywania 
się Mariana Wardy6. Dzień później, w wyniku kolejnej obławy, na terenie 
gminy Majdan Sopocki aresztowany został „Polakowski” wraz z grupą 
siedmiu współpracowników7. Jeszcze tego samego dnia wobec zatrzymanych 
PUBP w Tomaszowie wszczęło brutalne śledztwo. W trakcie przesłuchań 
zastosowano różne metody tortur, polegające m.in. na podłączeniu prądu 
do palców, wbijaniu szpilek pod paznokcie, zrywaniu paznokci z nóg czy 
biciu w pięty8. Marian Warda wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego 
(WSR) w Lublinie z 17 marca 1947 r. skazany został na 10 lat więzienia, 
zamienione następnie (po apelacji) przez Najwyższy Sąd Wojskowy (NSW) 
w Warszawie na osiem lat. Został zwolniony z więzienia w grudniu 1953 r.9

W roku 1957 Janusz Peter nawiązał z Marianem Wardą korespondencję, 
którą w szerszym ujęciu ukazuje niniejszy artykuł.

Tekst został napisany w oparciu o niewykorzystywaną przez history-
ków korespondencję, którą prowadził w latach 1956–1958 dr Janusz Peter 
nie tylko z żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego, ale i mieszkań-
cami powiatu. Zachowana, porozrzucana po całym zespole gromadzącym 
spuściznę po J. Peterze korespondencja ma różny charakter. Zazwyczaj 
są to listy pisane przez tomaszowskiego doktora na maszynie, natomiast 
korespondencja przychodząca została sporządzona odręcznie. Większość, 
do których napisał, zdecydowała się na korespondowanie, pomimo to, 
że niektórzy głęboko nie zgadzali się z nim. Wśród nich był m.in. ostatni 
przedwojenny dyrektor gimnazjum Józef Rybicki czy komendant Rejonu VI 
(miasto Tomaszów) Mieczysław Szejn ps. Skała. Korespondencja przecho-
wywana jest w Archiwum Państwowym w Zamościu i stanowi niezbadaną 
dotąd skarbnicę wiedzy o okupacji i ruchu oporu w Tomaszowskiem. 
Niniejszy artykuł rozpoczyna cykl, który z pewnością przyczyni się do 
lepszego poznania czasów II wojny światowej.

 6 R. Dudek, dzień później prowadzony na kolejne przesłuchanie, podjął próbę ucieczki, 
w trakcie której został zastrzelony. Zob. więcej: AIPN Lu, sygn. 055/21, k. 234.

 7 W. H a n u s, op. cit., s. 197–198. Zob. więcej: D. P i e k a r u ś, J. R o m a n e k, Działania 
PUBP wobec Mariana Wardy „Polakowskiego”, „Małego”, dowódcy Rejonu V Obwodu AK-WiN 
Tomaszów Lubelski, [w:] Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim 
w latach 1944–1956, red. G. Joniec, Lublin 2009, s. 151–160.

 8 Por. wspomnienia aresztowanego wówczas Bronisława Malca ps. Żyj. Zob. D. G ó r n y, 
Biografia Niepokornego, [w:] J. T u r o w s k i, Historia OP 9, wybór i oprac. D. Górny, W. Seroka, 
A. Skiba, Zamość 2017, s. 133–143.

 9 W. H a n u s, op. cit., s. 198. Zob. więcej: AIPN Lu, sygn. 81/186, Akta w sprawie dot. 
Mariana Wardy i innych, Akt oskarżenia przeciwko Marianowi Wardze i innym, 3 X 1946 r., 
s. 76 (numeracja PDF).
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Przybierała ona niekiedy burzliwy charakter. W liście z 11 grudnia 1956 r. 
do Mariana Wardy zamieszkałego w Ludwinie k. Lubartowa, będącego 
wówczas kierownikiem budowy kanału Wieprz–Krzna pisał: „Szanowny 
Panie Kolego. Piszę po raz drugi. Zdjęcia Pana zostały zidentyfikowane 
przez »Kata« [Władysława Pardus-Bartosińskiego]10. Musiałem przeczekać 
nieco, by go ściągnąć do siebie i by wynalazł Pana zdjęcia, które mu w tych 
dniach odeślę. Trochę cierpliwości. Nie zawiodę. Muszę Pana zdjęcia 
częściowo dawać do odbicia, by nie przepadły w całości, gdyby się takie 
miało przytrafić nieszczęście. Może ma Pan jeszcze jakie. Bardzo o nie 
proszę, ale dopiero po odesłaniu tych, które mi Pan wypożyczył. »Kat« 
obiecał również dać od siebie tyle, ile zdołał ukryć. Po plenarnym zebraniu 
zostałem ponownie prezesem ZBOWiD11, ku memu utrapieniu, bo napływ 
różnych pretensji od tych, którzy dotąd byli cicho, jest ogromny. Wczoraj 
wróciłem z zebrania partyzantów w Łaszczowie. Zebrało się ponad 500 
osób. Było i bardzo miło, i rzewnie. Ludzie czesali się wzajemnie, aż hej. 
Jednego »Lemiesza« [Władysława Wiśniewskiego] jednogłośnie nie życzyli 
sobie na posła, bo zostawił podczas odwrotu śp. Ignacego Hodurskiego 
w łanach żyta, potem w okrutny sposób zamordowali go bulbowcy12. Biedny 
byłby »Drugak« [Wilhelm Szczepankiewicz], gdyby się teraz znalazł wśród 
»swoich«. Pamięta pan »Kwiatka« [Stanisława Gresztę]13. Jak się nazywał, 

10 W kwadratowych nawiasach uzupełnienia pochodzą od autora [R.C.].
11 Janusz Peter został prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Bojowników 

o Wolność i Demokrację w Tomaszowie Lubelskim.
12 Tak określano oddziały Tarasa Borowca – „Bulby”, nacjonalistycznego polityka ukraiń-

skiego, od pseudonimu którego wzięły swoją nazwę. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej 
utworzył „Poliską Sicz”, która zwalczała kryjące się po lasach rozbite oddziały Armii Czerwonej. 
Na opanowanych przez nią terenach Niemcy utworzyli własną administrację, a w Sarnach 
Okręgową Komendę Policji Ukraińskiej z Tarasem Borowcem na czele. Oddziały „Bulby” 
zostały zdemobilizowane tylko częściowo. Większość z nich pozostała w lesie. Sam „Bulba” 
szybko do nich dołączył i przystąpił do tworzenia w oparciu o nie Ukraińskiej Powstańczej 
Armii. W sierpniu 1942 r. rozpoczął walkę partyzancką na Polesiu i Wołyniu. W odróżnieniu 
od OUN w jego programie nie było walki z miejscowymi Polakami, jednak jego oddziały miały 
już na swoim koncie antypolskie akcje. Od lata 1943 r. OUN zaczęła rozbrajać i likwidować 
inne formacje. Część bulbowców poszła pod komendę banderowców. Opór samego „Bulby” 
złamali Niemcy, aresztując go i osadzając w Sachsenhausen. Zob. https://kresy.pl/kresopedia/
bulbowcy/ [dostęp: 11 VI 2020].

13 W. Pardus-Bartoszewski pisał: „Zginęło stosunkowo niewielu, m.in. niestety także ko-
chany »Kwiatek« – Stanisław Greszta, któremu Niemcy zamordowali żonę i wszystkie dzieci. 
Ukryty na przypiecku był niemym świadkiem okrutnej śmierci najbliższych. Gdy go »Drugak« 
zostawił na straży Kalkuty, przechodzący radzili, by przyłączył się do nich, bo obóz skazany jest 
na zagładę. Dzielny kapral, były legionista, kawaler Krzyża Walecznych powiadał wszystkim 
z jednakim sposobem. Rozkaz jest rozkazem. Podobno opierał się przez kilka godzin, wreszcie 
padł przeszyty kilkoma seriami. Niemcy, zobaczywszy na poległym mundur polski, pokłuli 
zwłoki bagnetami, połamali mu ręce i nogi. Być może zresztą mścili się za długi opór i za 
straty, jakie im zadał, bo poległy był dobrym strzelcem”. Zob. W. P a r d u s - B a r t o s z e w -
s k i, Z duszą na ramieniu, [w:] J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 2019, 
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nie mogę się tego dowiedzieć? Otóż jego to »Drugak« zostawił w obozie 
w Kościółku [koło Suśca] na oczywistą zgubę14. I o tym pamiętają nawet 
ci, którzy piszą swe wspomnienia przeznaczone do druku. Wie Pan, że 
potrafił nagle obudzony z pijackiego snu zastrzelić ordynansa. O panu są 
same superlatywy […]”15. Wprawdzie przypadkowo, ale 9 stycznia 1957 r. 
Marian Warda przez kilkanaście godzin gościł w domu państwa Peterów. 
Przyjechał na zebranie kombatanckie do Suśca, które w ostatniej chwili zostało 
odwołane, i gościł w ich domu aż do odjazdu nocnego pociągu z Bełżca 
do Lublina. Janusz Peter w liście do Władysława Pardusa-Bartosińskiego 
napisał: „Czas upłynął nam bardzo przyjemnie na pogawędce o minionych 
przygodach w rejonie Waszym. Wiele dał mi nowych przyczynków do 
artykułów już napisanych, które trzeba będzie uzupełnić. Czekam też na 
Pana zapodania, gdyż dotychczasowe są niewystarczające ze względu na 
mylne informacje […]”16.

W kolejnym liście do Mariana Wardy z 17 stycznia 1957 r. Janusz Peter, 
chcąc ustalić faktyczny przebieg wydarzeń w okolicach Suśca, napisał: 
„W przesłanej do Pana pracy bezwarunkowo trzeba zmienić porządek 
chronologiczny. »Pardus«, »Witka« i inni stanowczo twierdzą, że były dwie 
obławy, jedna w Boże Ciało, druga dwa tygodnie później. W Boże Ciało – 
kontynuował – odbyła się msza święta, tylko nie było przyjęcia gości, bo 
jednocześnie Niemcy urządzili obławę i aresztowania w Suścu na dużą 
s. 408–409. Okoliczności zamordowania jego rodziny w Józefówce 9 września 1942 r. zob.  
P. J a s i ń s k i, W. B e ń k o, S. K o ł o d z i e j, P. K o z y r a, Józefówka pod okupacją, [w:]  
J. P e t e r, op. cit., s. 562–563.

14 Por. M. W a r d a  p s .  P o l a k o w s k i, Moja działalność w Związku Walki Zbrojnej i Ar-
mii Krajowej (fragmenty wspomnień), [w:] Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Obwodzie 
Tomaszów Lub. Relacje, wspomnienia, opracowania i dokumenty, oprac. i słowo wstępne I. Caban, 
Lublin 1997, s. 86. Zob. więcej: T u ł a c z, W kociołku, [w:] Dywersja w Zamojszczyźnie 1939–1944, 
Zamość 1947, s. 127–131. „Z naszego oddziału zginął tylko Jan Greszta ps. Kwiatek, kapral 
jeszcze z Legionów Polskich, którego komendant »Drugak« zostawił do pilnowania obozu na 
Kalkucie, gdyż do końca nie wierzył, że Niemcy wejdą do lasu […]”. Należał do I drużyny 
oddziału „Polakowskiego”. Tragizm ówczesnej sytuacji najlepiej ilustruje relacja „Tułacza” 
[Witolda Hryniewieckiego] złożona zaraz po wojnie: „Jednak naszym oddziałem opiekuje się 
jakaś niewidzialna moc, steruje nami i wyprowadza z najgłębszej matni na spokojną przystań 
[…] tak było w lesie koło Józefina [Józefowa – R.C.], gdy cudem wyszliśmy z tego lasku na 
parę godzin przed atakiem niemieckim. […] Każdy ostatnią kulę rezerwował dla siebie. Za-
szyliśmy się w środek lasu i czekaliśmy na śmierć. Trzeba było wobec innych nadrabiać miną, 
ale to nie przychodziło tak łatwo. […] Nasza pozostała mała grupka zżyła się ze sobą bardzo. 
Przeszliśmy przez las, który ku naszemu niemałemu zdziwieniu okazał się znacznie mniejszy, 
niż był wymalowany na mapie. […] A tu strzały dochodzą nas z każdej strony. […] W lasku 
kręci się dużo uciekinierów z różnych stron. Początkowo sprawdzamy dokumenty, strzegąc 
się szpiegów, później zaprzestajemy. I tak nam wszystko jedno”. Zob. ibidem, s. 127.

15 Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ), Zbiór akt dra Janusza Petera (1891–1963) 
lekarza i regionalisty (dalej: Zbiór akt dra J. Petera), sygn. 7, k. 3–4.

16 Ibidem, k. 26. List Janusza Petera do Władysława Pardusa-Bartosińskiego z Suśca dato-
wany na 9 stycznia 1957 r. przepisany na maszynie, oryginalny podpis i pieczątka.
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skalę, o urządzeniu uroczystości nie można było marzyć […]”. Aby Marian 
Warda mógł się do tego ustosunkować, Peter przytoczył relację „Witki”: 
„Późnym wieczorem wracamy z terenu. Na horyzoncie widać rakiety. 
Dochodzą nas dalekie strzały. Dojście do wsi jakoś niepewne. Naraz halt, 
halt. Padło kilkanaście strzałów. Psy umilkły. Jesteśmy 2 km od Suśca nad 
Jeleniem. Niebawem przed nami rozlega się trzask łamanych gałęzi, ktoś 
się zbliża, szybko idący sapie i klnie. Stój, bo strzelam – krzyczę. Kto idzie 
i gdzie? Po głosie poznaję Piotra Pogudza, sołtysa gromady skwarskiej. 
Okazuje się, że jest ranny. Pocisk przeszył lewy pośladek, otrzymuje pierw-
szą pomoc. Naraz w niebo zaczynają się wbijać czerwone rakiety jedna za 
drugą. Z ich odstępów widać, że wieś jest okrążana z trzech stron. Trwamy 
na stanowisku. O dobrym świcie widzimy Niemców maszerujących w las. 
Usuwamy się w głąb puszczy. Obława żandarmów trwa do południa. 
Rewizje we wsi również. Tymczasem w Kalkucie17 oddziały leśne, które 
zdołały się wymknąć z obławy w ostrym pogotowiu bojowym, słuchają 
mszy świętej odprawianej przez kapelana partyzantów księdza Edwarda 
Kołszuta ps. Skowronek18. Po wysłuchaniu mszy z kilkuset gardeł rozle-
ga się potężne »Boże coś Polskę…«”19. W kolejnym liście dr Janusz Peter 

17 Partyzancka placówka oddziałów „Polakowskiego”, położona w głębi Puszczy Solskiej 
koło Borowych Młynów (nieopodal nieistniejącej wsi Głuchy) niedaleko Suśca.

18 Ksiądz Edward Kołszut (1901–1975) dzielił trudy i niebezpieczeństwa partyzancki, kapelan 
AK ps. Skowronek. Rodowity lublinianin. Po ukończeniu seminarium duchownego w 1924 r. 
przyjął święcenia kapłańskie, a następnie podjął studia teologiczne w Rzymie na Papieskim 
Uniwersytecie Gregoriańskim. Tam uzyskał tytuł doktora filozofii. Do Polski powrócił w 1931 r., 
obejmując stanowisko generalnego inspektora Akcji Katolickiej Diecezji Lubelskiej. W latach 
1935–1946 proboszcz parafii w Tyszowcach. Od początku okupacji czynnie włączył się w nurt 
konspiracji niepodległościowej. Razem z doktorem Józefem Rybickim był jednym z organizatorów 
konspiracji w Tyszowcach. Poszukiwany przez Gestapo do końca okupacji musiał się ukrywać 
i posługiwać fałszywymi dokumentami. Jako kapelan Obwodu AK Tomaszów był zawsze tam, 
gdzie walczyli i znajdowali się żołnierze AK: pod Majdanem Sielcem, w niemieckim okrążeniu 
pod Narolem i obozie AK nad Tanwią na Zamczysku i „Kalkucie”. Był także w ogniu walk 
z nacjonalistami ukraińskimi, m.in. w marcu i kwietniu 1944 r. pod Posadowem. Po wojnie 
powrócił do Tyszowiec. Był współorganizatorem powołania szkoły średniej. Represjonowany 
przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego zmuszony był opuścić Tyszowce 
i wyjechać do powiatu chełmskiego. W 1963 r. otrzymał tytuł szambelana papieskiego. Zmarł 
w 1975 r. Został pochowany w Lublinie. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych i Krzyżem 
AK. Zob. http://roberthorbaczewski.pl/aktualnosc17,5,28,ludzie-z-tyszowiec.html [dostęp: 
8 II 2020].

19 Nie ulega wątpliwości, że partyzanci w konspiracji byli praktykującymi katolikami. 
Wystarczy przytoczyć rozkaz dowódcy 21. kompanii „Groma” z 13 maja 1944 r.: „Na czwartek 
dnia 18 maja b.r. przewidziana jest msza polowa o godzinie 9-tej w obozie. Przygotowaniem 
ołtarza zajmie się oficer obozu”. W kolejnym rozkazie z 31 maja 1944 r. możemy przeczytać: 
„W dniu dzisiejszym o godzinie 10-tej przy ołtarzu odbędzie się spowiedź dla żołnierzy obozu. 
Księdza kapelana przyjmie »Konrad« i będzie asystował przy ołtarzu. Wszyscy dowódcy przyślą 
żołnierzy, którzy pragną się wyspowiadać do godziny 9.30. W dniu jutrzejszym o godzinie 
9-tej zostanie odprawiona msza polowa, na którą przybędą wszystkie oddziały. Zarządzam. 
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prosił Mariana Wardę o wyjaśnienia dotyczące funkcjonowania obozu 
partyzanckiego „Kalkuta”, pisząc: „»Kat« nic nie wie o tej mszy świętej. 
»Kat« kategorycznie zaprzecza, jakoby w Boże Ciało »Drugak« uszedł ze 
sztabem z Kalkuty, dalej jakoby Kalkuta była zdemolowana przez Niemców, 
spirytus zrabowany itp. Tak daleko Niemcy wówczas nie doszli, Kalkutę 
zajęli dopiero dwa tygodnie później na Piotra i Pawła, czyli 29 czerwca 
[1943 r.]. Wtedy to dopiero doszło do okrążenia oddziału i sztabu, z któ-
rego ledwo się wymknęli wyprowadzeni przez Pana [tj. Mariana Wardę]. 
Wtedy dopiero przepadł bigos przygotowany dla gości. Czy doszło do 
rozwleczenia bigosu przez Was i przygodnych partyzantów? »Kwiatek«, 
czyli Stanisław Greszta z Józefówki, zginął nie podczas pierwszej obławy 
(tak twierdzi stanowczo »Kat«), lecz dopiero podczas drugiej akcji, tj. 
w święto Piotra i Pawła, a nie w Boże Ciało. Miał z nim zostać razem 
i »Bratek«, ale urwał się z obozu w Kalkucie. Kalkuta za pierwszej akcji 
ocalała według »Kata«, który podał bardzo szczegółowo, jak on ocalał ze 
swoim oddziałkiem podczas drugiej akcji schowany z Gruszczyńskimi 
w brzegu Rybnicy. Błąkał się, uciekając przed Niemcami przez pewne 
cztery dni i noce”20.

Pluton »Czarnego« oddaje honory wojskowe w czasie mszy świętej, inne plutony bez broni, 
która winna być ustawiona obok w kozłach. Porządek ustawienia oddziałów. Przed ołtarzem 
frontem pluton »Czarnego« z bronią. Pozostałe plutony bez broni ustawione z lewej i prawej 
strony […]”. Zob. Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL) Związek Walki Zbrojnej 
– Armia Krajowa Okręg Lublin, Inspektorat Zamość – Obwód Tomaszów Lubelski (dalej: 
ZWZ-AK), sygn. 265, k. 18, 23. Zob. także życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia 1943,  
ibidem, k. 4–5.

20 APZ, Zbiór akt dra Janusza Petera, sygn. 7, k. 6.

Pomnik upamiętniający placówkę partyzancką Kalkuta koło Borowych Młynów w Pusz-
czy Solskiej (tablice znajdują się po obu jego stronach). Źródło: https://roztocze24.

info/?page_id=2617 [dostęp: 8 II 2020]
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W następnym liście Janusz Peter prze- 
słał Marianowi Wardzie meldunek sporzą-
dzony przez niego 30 listopada 1943 r.21 
Poruszał on m.in. stan liczbowy i położenie 
jednostek niemieckich w rejonie Suśca, 
a także opisywał zachowanie się ludności 
ukraińskiej: „[…] melduję, że młodzież 
ukraińska opuszcza wioski na przeciąg 
tygodnia, dwóch, wraca na kilka dni do 
domów i znów znika (werbunek do oddzia-
łów niemieckich). Są również w tej okolicy 
(powiat Rawa Ruska) tajne organizacje 
ukraińskie, które nocami ćwiczą. Źródło od 
mieszkańców z Lubyczy”22. W dalszej części 
meldunku zwraca uwagę na brak broni, 
jednocześnie wskazując zachowania patolo-
giczne: „»Burta« kupił rkm w Grabowicy od 
wdowy, która dostała ostatnio zapomogę. 
Stało się to, o czym już kiedyś meldowa-
łem, że będziemy kupować własną broń”23. 
Następnie meldował, że „rozpoczął akcję 
likwidowania bandytyzmu na terenie 
swego rejonu”, wykonując cztery wyroki 
śmierci. Wobec innych zastosował działania prewencyjne: „W Oseredku, 
Suścu i Hucie [Różanieckiej] podejrzanym o rabunki sprawiłem porządne 
lanie tak, że nikt na pewno więcej nie będzie wybierać się na rabunek. 
Po zlikwidowaniu kilku bandytów społeczeństwo jest bardzo zadowolo-
ne, a bandziory mają gorszego stracha jak przed Niemcami. W dalszym 
ciągu przeprowadzam dochodzenia i o każdej akcji zamelduję. Gorzej 
będzie z Sowietami, których jest tu dużo, ale mam wrażenie, że i ich też 
uspokoimy. […] Na mocy rozkazu komendanta obwodu z dnia 18 listo-
pada 1943 r. w sprawie likwidowania band rabunkowych zlikwidowano 
następujących bandytów24. […] Przypominam wszystkim członkom AK 
poprzednie rozkazy i nakazuję wszystkim dowódcom obserwację bandy-
tów na swoim terenie i natychmiastowe meldowanie do dowódcy rejonu. 
Nadmieniam przy tym, że likwidowani powyżej stale uprawiali rabunki 

21 Por. APL, ZWZ-AK, sygn. 270, k. 1–53. [Korespondencja wychodząca i przychodząca 
Wardy Mariana ps. Polakowski komendanta Rejonu V i Kosteckiego Karola ps. Kostek do-
wódcy placówki Narol w Rejonie V z Komendą Okręgu i innymi osobami z załącznikami, 
pokwitowania odbioru amunicji].

22 APZ, Zbiór akt J. Petera, sygn. 7, k. 8.
23 Ibidem, k. 9.
24 Podane są trzy nazwiska mieszkańców Oseredka, Suśca i Rudy Różanieckiej.

Marian Warda ps. Polakowski, 
dowódca oddziału, komendant 
V Obwodu AK. Źródło: Związek 
Walki Zbrojnej i Armia Krajowa 
w Obwodzie Tomaszów Lub. Re-
lacje, wspomnienia, opracowania 
i dokumenty, oprac. i słowo wstępne 

I. Caban, Lublin 1997, b.p.
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wraz z innymi, którzy także dostali swoją porcję (na razie) w postaci 
mordo i dupo bicia i gdy jeszcze raz dostanę meldunek, że którykolwiek 
z Polaków pójdzie na rabunek zostanie natychmiast zlikwidowany […]”. 
Prosił także o odszyfrowanie meldunku wywiadowczego25.

Ostatnia prośba Janusza Petera o odszyfrowanie nazwisk konfidentów 
spotkała się z ostrą reakcją ze strony Mariana Wardy, czemu dał wyraz 
w liście z 24 czerwca 1957 r.: „Niezmiernie mi przykro, że nie mogę zadość 
uczynić Pana życzeniom w sprawie szyfru, ale Pan powinien wiedzieć, że 
nikt mnie nie przekona do tworzenia czegoś, co nie jest zgodne z moim 
sumieniem narodowym26. Jest dość ludzi odznaczonych i jeszcze więcej 
żądnych odznaczeń, ja niestety ani do jednych, ani do drugich nie należę. 
Ja mogę Panu, jako prywatny zjadacz chleba, powiedzieć o sobie, co mi się 
rzewnie podoba, ale nikt i za żadną cenę nie dowie się ode mnie, co by 
mogło komuś wyrządzić moją krzywdę. Proszę mi wierzyć, że to, co Pan 
ostatnio do mnie napisał, stawia mnie w bardzo kłopotliwym położeniu 
i Pan »Sarna« [Władysław Surowiec] mógłby się trochę zastanowić nad 
swoją osobą, co by powiedzieli Ci, którzy odczuliby jeszcze raz na własnej 
skórze wynik cudzej wspaniałej lekkomyślności. Rzekomo meldunki, jakie 
ma Pan w swoim posiadaniu, nikomu glorii nie przywożą, a wręcz prze-
ciwnie mogą zrobić to, że przestaną się o Panu wyrażać jako człowieku 
z wielkimi zaletami i twórcy czegoś, co ma dać dla przyszłych pokoleń 
strawę duchową. List, jaki Pan Doktor do mnie przysłał, zachowam celem 
udokumentowania niewinności postępowania. Nikt, jak do tej pory mi jest 
wiadomym, nie podał Panu wszystkich prawdziwych akcji w stosunku do 
okupanta, a zachowały się tylko jakieś nędzne skrawki z tego, z czego się 
musiałem wykazać w stosunku do moich przełożonych. Chciałbym jesz-
cze kiedyś rzeczowo z Panem porozmawiać, ale niestety nie stać mnie na 
wyjazdy, tak jak innych panów, którzy tworzą i błyszczą. Bardzo proszę, 
by Pan Doktor unikał pisania w historii meldunków o treści z ostatniego 
listu (wystarczy ogólnikami), a raczej jak są tacy ludzie, jak »Sosna« niech 
dają prawdziwe materiały do historii, to na pewno dostaną ordery i stopnie 
wojskowe, na którym im bardzo zależy. Mnie możecie całkowicie wykluczyć 
ze wszystkich książek, a wystarczy mi tylko wspomnienie z obowiązko-
wego wypełnienia powinności w stosunku do Ojczyzny, deptanej butem 
najeźdźcy. Proszę się na mnie nie gniewać i znaleźć klucz do rozważań, 

25 APZ, Zbiór akt J. Petera, sygn. 7, k. 8–9.
26 Kilkanaście lat później M. Warda zmienił zdanie, składając obszerne relacje zebrane 

przez Zenona Jachymka. Zob. M. W a r d a, Rejon V, [w:] Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa 
w Obwodzie Tomaszów Lub. Relacje, wspomnienia, opracowania i dokumenty, oprac. i słowo wstępne 
I. Caban, Lublin 1997, s. 27–36; idem, Moja działalność w Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, 
[w:] Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Obwodzie Tomaszów Lub. Relacje, wspomnienia, 
opracowania i dokumenty, oprac. i słowo wstępne I. Caban, Lublin 1997, s. 72–94.
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a nie szukać kluczy do szyfrów, które niczego nie dają. Może kiedyś mnie 
Pan zrozumie i rozgrzeszy”27.

O tym, że żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego niechętnie dzielili 
się swoimi wspomnieniami świadczą m.in. materiały zebrane zaraz po 
wojnie przez dr. Zygmunta Klukowskiego, niekwestionowany autorytet 
wśród partyzantów. W roku 1947 ukazała się m.in. czwarta część wydaw-
nictwa materiałów do dziejów Zamojszczyzny w latach wojny 1939–1944 
pt. Dywersja na Zamojszczyźnie 1939–1944, w której na 39 relacji tylko pięć 
zostało podpisanych imieniem i nazwiskiem (w tym dwie Z. Klukowskiego)28.

Czerwcowy list Mariana Wardy dotknął do żywego tomaszowskiego 
lekarza. Odpowiedź napisał dwa dni później, stwierdzając m.in.: „Nie 
spodziewałem się od Pana tak burzliwej odpowiedzi. Przeczytałem odpis 
mego pisma do Pana i nie znalazłem w nim żadnej wzmianki, która by 
mogła Go dotknąć. Mogę Pana zapewnić, że nic nie znajdzie się w książce, 
co mogłoby dotknąć Pana czy innych dowódców czy żołnierzy. Kieruję 
się nadal tymi samymi intencjami: podniesienia ducha społeczeństwa 
polskiego. Jeżeli wystosowałem pismo do Pana, to dla zaspokojenia 
ciekawości i dla podania liczby zgładzonych i dla zobrazowania pracy 
konspiratorów. Odpisy zostały dokonane przez mnie z oryginalnych 
raportów Pana czy innych dowódców. Pan podpisywał się niebieskim 
ołówkiem. Innych takich raportów mam sporo (odpisów). W książce nie 
mogą się znaleźć szczegóły nieprawdziwe. Historyk winien je sprawdzić. 
Co mam umieścić, wiem dobrze i wiem również dobrze, co nie powinno 
się znaleźć w książce? Jestem bliżej grobu niż Pan, nie mam i na żadnych 
odznaczeniach mi nie zależy. W Polsce Ludowej otrzymałem tylko medal 
dziesięciolecia, odznakę partyzancką i medal niepodległości (1948 r.). Nie 
podawałem się o nie i nie ubiegałem. Nic o tym nie wiedziałem, że po-
przedni prezes ZBOWiD podał mnie do tych odznaczeń. Wątpię również 
o tym, by »Drugakowi« lub »Sośnie« na tym zależało. Jestem nawet pewien, 
że nie. Obaj mają przyjechać, po to, aby przejrzeć materiał do druku, by 
właśnie w książce nie znalazło się coś, co byłoby zbędne. Obu mogę być 
wdzięczny za przejrzenie materiału. »Drugak« zresztą już raz był u mnie 
w tej sprawie, »Sosnę« sam o to prosiłem, podobnie jak Pana o podanie 
pewnych szczegółów. Mogę również Pana zapewnić, że oryginalnych do-
kumentów nie otrzymałem z archiwum skonfiskowanego przez UB swego 
czasu. Archiwum to zapewne istnieje i jest w rękach Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych. Nie otrzymałem ich również od żadnego pracownika tej 
instytucji. Po ludziach jest pełno tych dokumentów i od czasu do czasu 

27 APZ, Zbiór akt J. Petera, sygn. 7, k. 13.
28 W liczącym 244 pozycje indeksie nazwisk i pseudonimów występują tylko 82 imiona 

i nazwiska, pozostałe 166 to pseudonimy. Zob. Dywersja w Zamojszczyźnie 1939–1944, Zamość 
1947, s. 175–176.
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donoszą je mi, sporządzam odpisy, by z nich wyciągnąć to, co mi się 
może nadać dla zaokrąglenia szczegółów. W książce będą podane inicja-
ły zdrajców i ludzi współpracujących z okupantem, gdyż mogą żyć ich 
rodziny, które by czuły się dotknięte. Być może, że niektóre nie zdawały 
sobie nawet sprawy o pracy ich najbliższych”29.

Zebrane przez Janusza Petera relacje niejednokrotnie wykraczają poza 
obręb powiatu tomaszowskiego, co było działaniem zamierzonym, gdyż 
autor oparł się na podziale administracyjnym czasów wojny, gdy powiat 
tomaszowski został zlikwidowany i włączony do zamojskiego. Drugą 
przesłanką do niezastosowania ram terytorialnych była przynależność do 

29 APZ, Zbiór akt dr J. Petera, sygn. 7, k. 13, List z 26 czerwca 1957 r.

Meldunek Komendy Rejonu I do Komendanta Obwodu Tomaszów Lubelski [10 IX 
1943]. Źródło: APL, ZWZ-AK Okręg Lublin, Inspektorat Zamość, Obwód Tomaszów 

Lubelski, sygn. 262, k. 78 [dostęp: 23 I 2020]
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oddziałów partyzanckich działających na tym terenie. Odzwierciedleniem 
powyższego jest m.in. list doktora do Władysława Staciuka z Płazowej, 
w którym pisał m.in.: „Mam zamiar w książce objąć i częściowo party-
zantkę z lubaczowskiego, nie trzeba bowiem zapominać, że podówczas, za 
okupacji hitlerowskiej, część powiatu lubaczowskiego należała, podobnie 
jak nasz, do powiatu zamojskiego. Zaś partyzanci z lubaczowskiego pod-
legali »Polakowskiemu« czy »Drugakowi« i innym dowódcom należącym 
do obwodu tomaszowskiego”30.

Ostatecznie w książce Tomaszowskie za okupacji tylko jeden tekst odnosił 
się do tego rejonu. Napisał go wspomniany wcześniej Władysław Pardus-
Bartosiński, który opisał pięciodniowe życie oddziału pod dowództwem 
ppor. Witolda Kopcia ps. Ligota w czasie przebijania się z okrążenia 
w Puszczy Solskiej (okolice Starej Huty). Przeżyć niemiecką obławę udało 
się tylko tym, którzy „umiejętnie się chowali w ziemiankach pod krzewa-
mi, mchem, gałęziami i igliwiem”. Szczególnie interesujący jest fragment 
kończący wspomnienia, opisujący „doskonale zorganizowany leśny obóz 
żydowski pod ziemią w zamaskowanych i zakonspirowanych schronach. 
Żydzi mieli nawet regulowany dopływ powietrza dzięki dowcipnie po-
wkładanym kawałkom rur żelaznych”31.

Na obszarze działania V Obwodu AK Tomaszów Lubelski przynajmniej 
niektórzy Żydzi nie pozostali bierni wobec toczącej się eksterminacji i włą-
czyli się w ruch oporu. W powiecie lubaczowskim działał żydowski oddział 
Edmunda (Mundka) Łukawieckiego, podporządkowany „Polakowskiemu”. 
Wszystkie rozkazy przekazywał Mundkowi osobiście Józef Kulpa z Ostrowca 
koło Lubaczowa, który ukrywał go w początkowym okresie okupacji, 
a później udzielał mu różnorodnej pomocy. Za swą działalność w 2012 r. 
otrzymał tytuł Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata. W maju 1943 r. 
Edmund Łukawiecki ps. Łuk z Chaną Bernem stanęli na czele własnej, 
15-osobowej drużyny. „Ludzie Łukawieckiego”, określani często jako „Grupa 
Łuka”, atakowali zajęte przez niemieckich osadników i volksdeutschów 
polskie wsie, przy czym ich główną domeną były likwidacje. Z ich rąk 
ginęli wszelkiej maści kolaboranci – volksdeutsche oraz Polacy wydający 
Żydów. Zdarzało im się także dokonywać aktów sabotażu: rozkręcali 
tory, co najmniej raz wysadzili most, po którym poruszała się niemiecka 
kolumna samochodowa. Na Narolszczyźnie prowadzili intensywne walki 
z nacjonalistami ukraińskimi, co najmniej dwa razy zlikwidowali w za-
sadzkach drogowych po kilkunastu funkcjonariuszy niemieckiej policji 

30 Ibidem, k. 39, List do leśniczego Władysława Staciuka z Płazowa z 24 stycznia 1957 r. 
Także w liście do Jana Łobody ze Starej Wsi (z 21 stycznia 1957 r.) Peter pisał: „Zwracam się 
do Pana z prośbą o nadesłanie pod moim adresem pozabijanych przez hitlerowców, osobno 
zaś spis pomordowanych przez bulbowców ludzi ze Starej Wsi”. Zob. ibidem, k. 34.

31 W. P a r d u s - B a r t o s i ń s k i, op. cit., s. 404–409.
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pomocniczej (Sonderdienst). Oddział żydowski „Łuka” był z pewnością 
jednym z najbardziej agresywnych działających w strukturach AK w czasie 
II wojny światowej na Lubelszczyźnie32.

Chcąc odtworzyć eksterminację społeczeństwa polskiego w gminie  
Majdan Sopocki [obecnie Susiec], 29 grudnia 1957 r. dr Janusz Peter zwró- 
cił się do Aleksandra Litwina z Podrudowa koło Majdanu Sopockiego,  
pisząc: „Jako Przewodniczący ZBOWiD zwracam się do Pana z prośbą, by 
zechciał Pan opisać wydarzenia podczas okupacji hitlerowskiej w Ciotuszy. 
[…] W pracy swej proszę uwzględnić czas zdarzenia, okoliczności, które 
wytworzyły aresztowanie, potyczki, zasadzki, likwidacja szpiegów itp. 
Wiem, że Pan mógłby najlepiej scharakteryzować i opisać wydarzenia 
w Ciotuszy. To mi jest bardzo potrzebne […]. Dla przypomnienia podam 
np., że w dniu 9 lipca 1942 r. Niemcy (żandarmeria) nieoczekiwanie 
aresztowała 24 czy więcej osób (należy podać kogo), część wywieźli na 
Majdanek, a pozostałych wymordowali za szkołą w Tomaszowie. Tam 
zabili 9 osób. Zginęli: Józef Łazorczyk, Stanisław Łazorczyk, Stanisław 
Heyzner, Józef Heyzner, Jan Biszczanik, Jan Biszczanik (było dwóch 
o takim samym imieniu i nazwisku), Józef Kudełko, Stanisław Kudełko, 

32 https://naszahistoria.pl/oko-za-oko-zab-za-zab-zydowscy-egzekutorzy-z-armii-krajowej/
ar/12224293 [dostęp: 9 II 2020].

Część drużyny żydowskiej (lato 1944 r.) Od lewej: Ludwik Żegowski, Władek, Berish 
Brand, Anshel Bogner, NN, Mundek Łukawiecki, Izaak Helman, Maurie Hoffman. 
Źródło: https://naszahistoria.pl/oko-za-oko-zab-za-zab-zydowscy-egzekutorzy-z-armii-

krajowej/ar/12224293 [dostęp: 9 II 2020]
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Adam Cieciura, Jan Głowacki, Jan Litwin, Makuch, Władysław Kozak, Jan 
Kozak. Uciekł z Majdanku Aleksander Litwin. Wrócił Jan Makuch i ten żyje 
dotąd, powrócili również, ale rychło zmarli z wycieńczenia, Jan Droździel 
i Stanisław Kowalik. Była to zemsta ze strony Niemców za spalenie przez 
partyzantów samochodu. Z Niemców wtedy nikt nie zginął, a jechali oni 
na obławę do Majdanu Sopockiego. Po spaleniu samochodu ręczyli, że nie 
przyczynili się do tego mieszkańcy wsi, potem jednak, tj. dwa dni później, 
nagle przyjechali i uwięzili sporo ludzi. Kto ich prowadził po chałupach, 
by »winnych« wyłapywać, sołtys, czy przywieźli kogoś ze sobą, kto znał 
miejscowe stosunki i ludzi”33. List pozostał bez odpowiedzi.

W maju 1957 r. Józef Lipian ps. Chart złożył na ręce Janusza Petera dwie 
relacje opisujące działania partyzanckie w okolicach Suśca i Grabowicy34. 
Ostatecznie w książce nie pojawił się żaden artykuł dotyczący dawnej 
gminy Majdan Sopocki. Długo po wojnie ukazała się książka Eugeniusza 
Biszczanika o Ciotuszy Starej, a Ewelina Romańczuk napisała pracę ma-
gisterską o akcji wysiedleńczej na terenie tej gminy35.

33 APZ, Zbiór akt dra J. Petera, sygn. 7, k. 20, List do Aleksandra Litwina zam. Podrusów 
z 29 grudnia 1956 r.

34 Zob. więcej: APZ, Zbiór akt dra Janusza Petera, sygn. 29, k. 189–220.
35 Zob. więcej: E. B i s z c z a n i k, Ciotusza Stara. Moja wieś, moja mała Ojczyzna, Ciotusza 

Stara 2002; E. R o m a ń c z u k, „Hitlerowska akcja wysiedleńcza oraz polski ruch oporu 

Odprawa dowódców V Rejonu AK Susiec. Źródło: J. T u r o w s k i, Historia 9 OP, 
wybór i oprac. D. Górny, W. Seroka, A. Skiba, Zamość 2017, s. 205
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Po wahaniach na bliską współpracę z Januszem Peterem zdecydował się 
Władysław Surowiec ps. Sosna, czołowy dowódca AK Obwodu Tomaszów 
Lubelski36. W liście ze stycznia 1957 r. napisał: „Drogi Panie Dyrektorze. 
Pozwoliłem zbyt długo czekać na moją odpowiedź. Przepraszam za to 
i równocześnie wyjaśniam, że napisanie listu do Pana opóźniało moje 
wahanie w sprawach zasadniczych treści listu. Bolało mnie to, że zwle-
kałem z odpowiedzią, a o decyzję stanowczą i jasną było mi trudno. Nie 
wahałem się w trudnych, nawet bardzo trudnych i ryzykownych sytuacjach 
w przeszłości decydować. Tu okazało się, że jestem tchórzem. Ostatecznie 
proponuje takie rozwiązanie sprawy: będę podczas miesięcy letnich u Pana 
Dyrektora. Co mam przywiozę? Postawię przy tym wszystkie zasoby mo-
jej pamięci do Pana dyspozycji. A może mi się uda wówczas przekonać 
Pana, że mój ruch obecny jest uzasadniony. Przyznaję się, że w myślach 
wielokrotnie redagowałem odpowiedź dla Pana Dyrektora i każda treść 
była za śmiała, za daleko idąca. Najbliższe miesiące albo temu zaprzeczą, 
albo wzmocnią moje stanowisko w sprawie bezpośrednio wyżej poruszanej 
[…]”. W dalszej części listu czytamy: „Dziękuję serdecznie za zaintereso-
wanie się moimi sprawami prywatnymi. Istotnie jestem dziadkiem z winy 
starszej córki. Przyznaję się tylko do dwóch córek. Mówiąc o trzecim 
dziecku, miał Pan Dyrektor zapewne na myśli zięcia. Stawiając tak spra-
wę, przyznaję się do »trójki«. Powodzenie określić mogę jako względnie 
dobre. Do 1 grudnia pracowałem na stanowisku kierownika administracyj-
nego Państwowego Liceum Technik Plastycznych w Katowicach. Obecnie 
zatrudniony jestem w Biurze sprzedaży stali szlachetnej w Katowicach. 
W obydwu przypadkach ujemną stroną jest to, że mieszkam w Szczyrku, 
a pracuję w Katowicach. Odległość to 70 km. Zapowiada się w tym roku 
w tej sprawie zmiana, tj. przeniesienie w charakterze zamiany mieszkań do 
Katowic. Do Pana Dyrektora przyjechać zamierzam już z nowego miejsca  
zamieszkania”37.

Kolejny list napisał 10 marca 1957 r. Czytamy w nim m.in.: „Zaznaczam, 
że posiadam raporty stanu ilościowego ludzi, broni, amunicji, środków 
leczniczych, tak komend rejonów, jak całego obwodu. Zachowało się sporo 
meldunków z terenu. Brak jest opisów różnych wypraw, akcji. Próby takie 
w czasie konspiracji nie były robione, bo zbyt wiele należało ukryć. […] Do 

w gminie Majdan Sopocki w latach 1943–1944”, praca magisterska napisana na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim na seminarium prof. dr. hab. E. Niebelskiego, Lublin 2011.

36 W 1940 r. został szefem placówki ZWZ w Bełżcu, latem 1941 r. przejściowo pełnił 
funkcję komendanta obwodu ZWZ Tomaszów Lubelski, a następnie został I zastępcą komen-
danta obwodu, a od jesieni 1944 r. był komendantem obwodu AK Tomaszów Lubelski. Został 
aresztowany przez NKWD w listopadzie 1944 r. Zob. I. C a b a n, Ludzie Lubelskiego Okręgu 
Armii Krajowej, Lublin 1995, s. 181.

37 APZ, Zbiór akt dra J. Petera, sygn. 7, k. 256, List W. Surowca zam. w Szczyrku do 
J. Petera z 21 stycznia 1957 r.
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»Drugaka« nie pisałem, dziękuję za adres. Z »Polakowskim« wcześniej już 
jeden raz wymienialiśmy listy. Napisał do mnie »Polakowski«, odpisałem, 
ale korespondencji tej »Polakowski« nie podtrzymał. Początkowo liczyłem 
się z tym, że wybierze się do mnie osobiście. Ciekawią mnie dalsze losy 
»Wiktora«38 i »Kostka«. Ci trzej komendanci rejonów wyróżniali się. Ja 
specjalnie zżyłem się z »Polakowskim« […]. Odnośnie do archiwum istotnie 
szkoda, że część ta, która przechowywana była w lesie, przepadła. Można 
było nie ryzykować, praktyka dotychczasowa (grudzień 1944 r.) dowiodła, 
że inaczej być nie mogło jak tylko, że po przetrzymaniu mnie kocioł z ar-
chiwum będzie na drugi dzień najpóźniej opróżniony. Dlaczego tak się 
nie stało? Przedtem jednak w przeczuciu takiego nieszczęścia ulokowałem 
różne materiały w różnych miejscach. Dzięki temu nie wszystko przepa-
dło. Rzeczy, którymi się »Drugak« może najbardziej martwić, wcześniej 
wytaszczyłem, by nie wpadły w ręce niepowołane […]. Czy mógłby mi 
Pan podać, jak układają się stosunki między Panem a »Grzmotem«?39. 
Zapytuję tylko wiedziony ciekawością. Czy i jaki materiał widział w pra-
cy Pana, chodzi mi o to, jak daleko ma wgląd w gromadzone przez Pana  
materiały?”40.

Janusz Peter odpowiedział kilka dni później w bardzo długim liście 
wartym przytoczenia w całości. Pisał: „Jestem wzruszony tym, że wyłazi 
Pan ze skorupy odosobnienia. Jestem głęboko przekonany, że zrzuci Pan 
skorupę zupełnie w imię tego, by mi pomóc w dziele rzucenia na papier 
nazwisk tych, którzy zasługują, by nie poszli w zapomnienie. Przede 
wszystkim chłopów, którzy po zaledwie 20-letnim istnieniu niepodległej 
Polski stali się ofiarnymi żołnierzami […]. Włożyłem w owych tysiąc stron 
maszynopisu 10 lat pracy, wieczorami, po nocach, by w ten sposób wy-
tchnąć po pracy zawodowej w szpitalu. […] Ale do rzeczy. Proszę uprzejmie 
podać mi liczbę rejonów. W raportach nadsyłanych po pseudach mogę się 
domyślić, że chodzi o ten czy inny rejon. Lecz muszę mieć pewność. Po 
wtóre, co Pan nadesłał, przepisałem niemal wszystko. Pominąłem sprawę 
»Amazonki«, którą, jak wiem, kazał zgładzić »Drugak« i to temu, na którego 
się powołuje »Amazonka«. Mianowicie »Kiszcze« (Józefowi Dziubińskiemu). 
Mężem jej był Józef Jarmułowicz »Jarema«. Niedawno zdradził mu ktoś 
miejsce pochowania. Wygrzebał resztki i poznał je po podwiązce. Wiem 
również, że w tej tragedii brał udział [Zygmunt Wiśniarski] »Anglik«, 
syn komornika z Tyszowiec. Czy była to pomyłka, czy trzeba było wyrok 
wykonać? Trudno. Posądzono zmarłą o to, co pisze w oryginalnym pi-

38 Chodzi o por. Zenona Jachymka (1912–1986) ps. Sławek, Waldemar, Wallenrod, Wiktor, 
Zygmunt Nowosad, komendanta Rejonu VII Obwodu Tomaszów Lubelski AK. 

39 Chodzi o kpt. Franciszka Bartłomowicza (1891–1964) komendanta Obwodu Tomaszów 
Lubelski Okręgu Lublin Batalionów Chłopskich. 

40 Ibidem, k. 90–93.
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śmie do komendanta. Otóż proszę wydobyć resztę i nadesłać do wglądu. 
Odeślę natychmiast po odnotowaniu najważniejszych danych. Szkoda, że 
tak mało mi Pan nadesłał raportów o Tomaszowie i Bełżcu. Bełżec mam 
dość szeroko podany przez pewnego partyzanta. Jest sporo i o Panu. 
Proszę o dalszą grupę w porządku, w jakim Pan wyliczył w swym liście. 
Dla porządku, podobnie jak to Pan uczynił, powiadamiam, co odesłałem: 
Obwieszczenie plakat dowódcy Pol. Bezpieczeństwa (Nie mam żadnych 
w swym skromnym zbiorze, które przekażę do tut. przyszłego muzeum 
regionalnego). Odezwa do ludności polskiej. Dekanntmachung z orłem bia-
łym i z mieczami. Odezwa do ludności powiatu tomaszowskiego. Rozkaz 
»Drugaka« z okazji 25-lecia 11 listopada (bardzo mdły, a raczej banalny 
w swej treści). Rozkaz »Drugaka« o akcji sabotażowej z 26 sierpnia 1943 r. 
Zażalenie »Amazonki«. Rozkaz »Drugaka« do Pana (czy wtedy, tj. jesienią 
późną, oddział leśny przeniósł się na dobre w okolice Łaszczowa, celem 
odporu przeciw bulbowcom). Rozkaz »Drugaka« z zachodu powiatu. Raport 
rejonu, 2 (który to). Raport z rejonu, 6 (który to, kto to jest Jacek, »Gryf« 
to wiem, że jest to por. Turski). Raport wywiadowczy za miesiąc czerwiec 
1943 r. Raport pismo z WSK41, wiem, że »Jeż« to śp. mgr Jeżowski42, in-
nych pseudonimów nie znam, byłyby one ważne dla mnie, gdyż poluję 
na sanitariuszki, by napisać artykuł o służbie sanitarnej WSK43.

Bardzo się cieszę, że pod artykułami będę mógł dzięki Pana pomocy 
[nieczytelne] ludzi, broni, itd., środków leczniczych, a przede wszystkim 
z raportami sanitarnymi. O wszystko proszę najsilniej. Szkoda, że nie ma 
opisów różnych akcji, bitew, zasadzek itp. Mam sporo opisów, lecz trzeba 
podchodzić do nich bardzo ostrożnie, bo ludzie po upływie tylu lat fanta-
zjują. Rozumie się, że z niejedną kwestią będę musiał się zwracać do Pana 
o pomoc. Co do prasy ówczesnej partyzanckiej na naszym terenie, to mam 
tylko wiele wiadomości radiowych wydawanych przez »Trutnia« (Kazimierza 
Bednarczyka). Innych brak kompletny. Jeżeli »Tygodnik Żołnierza« zawiera 
jakieś informacje z naszego terenu, to proszę o nie. Do »Drugaka« raz pi-
sałem, potem dałem spokój. Z »Polakowskim« koresponduję wiele, bo ma 
doskonałą pamięć i podaje rzeczy bez ogródek. Rozumie się, że do druku 
nie podam nic, co by mogło rzucać większy cień na przeszłość. Polacy 
nigdy nie napadają pierwsi na bulbowców, tylko się bronią. Mało, kiedy 

41 Wojskowa Służba Kobiet, konspiracyjna pomocnicza służba kobiet żołnierzy formalnie 
powołana w lutym 1942 r. na mocy rozkazu Komendanta Głównego AK.

42 W literaturze przedmiotu pod ps. Jeż występuje Janina Bzdęga-Surowiec, nauczycielka 
z Bełżca, która od maja 1942 r. była komendantką rejonu V WSK. Zob. ZWZ AK w obwodzie 
Tomaszów Lubelski…, s. 28.

43 Ostatecznie artykuł nie został napisany. Natomiast Janina Uklejówna-Kłos napisała 
tekst: Wojskowa Służba Kobiet w Obwodzie, a Irena Chojnacka ps. Tarcza: Kronika WSK 7 rejonu. 
Zob. Związek Walki Zbrojnej i Armia Krajowa w Obwodzie Tomaszów Lub. Relacje, wspomnienia, 
opracowania i dokumenty, oprac. i słowo wstępne I. Caban, Lublin 1997, s. 51–69.
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mówię o bulbowcach, posługuję się nazwą SS Galizien44. Co do »Wiktora« 
to nie zmienił się na jotę? Dostał urlop zdrowotny z więzienia, lecz ma do 
odsiedzenia jeszcze 8 miesięcy. Trzymałem go w szpitalu, teraz posłałem 
do prokuratury generalnej uchwałę walnego zebrania ZBOWiD żądającą 
zwolnienia go w zupełności od dalszej kary więzienia. Najgorsze to, że 
tutejsze organy wysłały do prokuratora generalnego, rozumie się ściśle 
poufnie, że znika z terenu, że otacza się byłymi przestępcami itd. Dalej 
konkluzja, że należy go zamknąć. Pojechał do Warszawy, by sparaliżować 
zakusy. Czy się uda, chyba tak, bo w Hrubieszowie na walnym zgroma-
dzeniu partyzantów był, choć nieprzywrócony do praw obywatelskich – 
przewodniczący zebrania? U nas było ponad 1000 uczestników, był zapro-
szony do prezydium zebrania, co się bardzo nie podobało wiadomo komu. 
Podziwiam go, chłop po czterdziestce, a w poczynaniach młodzieniaszek.

Jeżeli co Pan z archiwum zachował, nie radzę dawać w ręce niepowoła-
ne, gdyż nabierają właściwości ulatniających się. Większość ludzi zatraciła 
chyba podczas okupacji cechy poszanowania cudzej własności, a przede 
wszystkim woli. Dobrze się stało, że Pan złamał żebro, (co za szczerość) 
inaczej nie doczekałbym się od Pana tych dokumentów. […] Teraz delikatna 
sprawa o układaniu się stosunków między mną a »Grzmotem«. Powiem 
krótko, nieszczególnie. Okropnie boi się, by do druku nie dostało się co 
ujemnego o nim. Jest dalej zarozumiały, stetryczały i pije. Nie był dowódcą, 
chłopi o nim nie wypowiadają się zbyt chwalebnie. Jeżeli chodzi o dowo-
dzenie pod Zaborecznem, zwłaszcza ci z trzeciej kompanii, którą zostawił 
w odwodzie i w chwili najcięższej nie pomyślał o jej rzuceniu do walki. 
Cały ciężar zniosły dwie kompanie: czwarta i piąta. Niestety starania moje 
o uzyskanie nakładcy książki szły przez firmę ludową. Ppłk [Jan] Pasiak45 
życzy sobie, by korekta faktów o BCh46 należała do niego i »Żaka«, czyli 
Jana Krupy, jego szefa sztabu, dziś coś w rodzaju pseudofelczera w lecznicy 
zwierząt w Tomaszowie Lub. No trudno, sądzę, że wiele skreślą z tych 
czy innych względów. Literacko nie będą się wtrącać, bo przecież żaden 

44 Potoczna nazwa 14. Dywizji Grenadierów SS, utworzonej wiosną 1943 r. przez III Rzeszę 
z ukraińskich ochotników z Galicji. W 1944 r. brała udział m.in. w niemieckich operacjach 
antypartyzanckich na Zamojszczyźnie.

45 Jan Pasiak (1914–1962) związany z ziemią puławską. Przed wojną działacz ruchu ludo-
wego, w czasie okupacji związany z Batalionami Chłopskimi (w latach 1943–1944 komendant 
Okręgu IV BCh Lublin). Po wojnie dwukrotnie aresztowany, otrzymał nakaz opuszczenia 
Lublina, przeniósł się do Warszawy. W latach 1956–1961 poseł na sejm. Zob. http://www.
dws-xip.pl/PW/bio/p1.html [dostęp: 5 I 2020].

46 Konspiracyjna organizacja zbrojna ruchu ludowego, organizowana od połowy 1940 r. 
pod nazwą „Chłostra”, od wiosny 1941 r. jako Bataliony Chłopskie. Na przełomie 1941/1942 
zaczęto tworzyć Oddziały Specjalne Batalionów Chłopskich, do zadań bojowo-dywersyjnych, 
a na przełomie 1942/1943 r. powstawały oddziały partyzanckie. Od 1941 r. prowadzono 
z inicjatywy KG ZWZ-AK akcję scaleniową (umowę o zasadach scalenia podpisano dopiero 
30 V 1943 r.), ale faktycznego wcielenia nie dokonano do końca okupacji.
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z nich nie parał się piórem. Mam kilka 
rozkazów [Franciszka Bartłomowicza] 
»Grzmota« są na takim poziomie, że daleko 
do lakoniczności żołnierskiej. Prowincja. 
Zastrzegam, że nie dopuszczę do żadnych 
odskoczni porachunkowych, bo nie czas 
ani cel książki ku temu. Dotąd »Grzmot« 
nie miał żadnego wglądu w materiały 
gromadzone przez mnie, i nie myślę mu 
nic dawać do wglądu, jeżeli chodzi o ko-
respondencję i źródła dokumentów. Dam 
mu do przeglądu gotowe już maszynopi-
sy, by porównał fakty podane przez jego 
podwładnych. Wiem, że ma jakiś awers 
pod Pana adresem z okresu scalenia. Ale 
przecież nie Pan, ale »Drugak« niedwu-
znacznie krzywo patrzył na poczynania 
BCh. Zresztą najważniejszym faktem po-
zostanie to, że »Grzmot« został złożony 
z dowództwa po bitwie pod Zaborecznem, 
dano mu pensję stałą, lecz więcej do czynnej 
służby w szeregach BCh nie wrócił. Ma 
on wielu nieprzychylnych wśród swych 

byłych podwładnych, m.in. [Bronisława] Krzeszowca ps. Gołąb, który pod 
Zaborecznem odegrał rolę pierwszoplanową razem z dowódcą czwartej 
kompanii śp. [Stanisławem Burdą] ps. Burski47. Burda został nawet odzna-
czony. O »Grzmocie« nic nie wiem, czy miał jakie odznaczenia. Chyba nie 
frontowe, bo i kiedy. […]”48.

Janusz Peter 10 kwietnia 1957 r. w liście do Władysława Surowca 
ps. Sosna napisał: „Uprzejmie dziękuję Panu za jego obszerny list […]. 
Jestem zachwycony Pana umysłem organizacyjnym. Pisze Pan, jakby 
chciał wskazać drogę pisania artykułów do przygotowywanej książki. 
Jaka szkoda, że nie mieszkamy gdzieś blisko, by Pan mógł przejrzeć, jako 
współredaktor, treści artykułów i dokonać stosownych poprawek. Przepisuję 

47 Stanisław Burda ps. Burski, przedwojenny nauczyciel. Przez część historyków uznawany 
za faktycznego dowódcę bitwy pod Zaborecznem (1 lutego 1943 r.), dowodząc IV kompanią, 
dzięki trafnemu rozmieszczeniu podkomendnych, jego kompania skutecznie stawiła opór 
znacznie liczniejszym i lepiej uzbrojonym oddziałom niemieckim, zadając im dotkliwe straty. 
To jego żołnierze zdobyli sanie z amunicją, żywnością i odzieżą. I jako ostatni zeszli z pola 
walki. Aresztowany w Polanach miesiąc po bitwie, torturowany w Rotundzie w Zamościu, 
podciął sobie żyły. Zob. więcej: R. H r o b a c z e w s k i, Bohaterski porucznik „Burski”, „Kronika 
Tygodnia” 2018, nr 17, s. 15.

48 Ibidem, k. 87–89, List do Władysława Surowca z 17 marca 1957 r.

Władysław Surowiec ps. Sosna, 
komendant Obwodu Tomaszów 
Lubelski (wrzesień–listopad 1944 r.). 
Źródło: Związek Walki Zbrojnej i Ar-
mia Krajowa w Obwodzie Tomaszów 
Lub. Relacje, wspomnienia, opraco-
wania i dokumenty, oprac. i słowo 
wstępne I. Caban, Lublin 1997, b.s.
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to Panu. Uzupełniłby Pan niejedno, niejedno zostałoby wykreślone, jako 
niepotrzebne. Książkę przygotowuję popularną, bo ma służyć szerokim 
masom tutejszej ludności. Odbiegać będzie od układu wydanej przez mnie 
monografii »Szkice z przeszłości miasta kresowego«. Nadal potrzeba mi 
wyjaśnień tyczących się pseudonimów i kryptonimów. Co oznacza Bank 
Handlowy, Ekonomia z dnia 5 czerwca 1943 r. Uprzednio kartka zwróco-
na, jak i inne pisane w największym porządku i w kopercie, za wyjątkiem 
przysięgi AK. Nie znam pseudonimów: »Fregata«, Żelazna Brama, 71, 
Lubelska, Lilia, 72/73 itd. Ponieważ mam zamiar dać krótki wgląd w pseuda 
i kryptonimy w oddzielnym artykule, rzeczy te są dla mnie ważne. Kim są, 
imię i nazwisko i ewentualnie adres. Czy zna pan meldunek »Lemiesza« 
w sprawie nieudanej akcji w Telatynie, w której zginął »Dąb«, czyli Tadzik 
Pisklak z Paramy. Kto to jest Janusz Komar49 czy Konar kapral z cenzusem 
wspomniany przez »Wojnara«, czyli Leopolda Wiśniewskiego? Kim jest 
Zauski. Leszek to Władysław Karwan, dowódca plutonu 7 kompanii, dalej 
»Mori« to »Ali«, czyli Jan Zeń […]. W składzie personalnym sztabu nie 
wiem, kim był »Dąb«, »Chrząszcz«, »San«. Czy podani w raporcie Adler 
i Pokryszka to rzeczywiste nazwiska? Raport o aresztowaniu Skowronka 
i innych. Kim był »Grzyb« (raport pana do »Żubrówki«, »Drugaka« 
z 4 lipca 1943 r.). O tych zajściach mam dokładny opis »Polakowskiego«. 
Kim był »Magik«, który dostał się w ręce Wehrmachtu wraz z księdzem 
Kołszutem? Czy Helmut to żołnierz narolski, który to zhańbił się, całując 
go po rękach? Rozumie się, że pytam dla zaspokojenia własnej osobistej 
ciekawości, gdyż nigdy nie umieściłbym o tym wzmianki w artykule na-
pisanym przez »Polakowskiego«. Kim był »Piorun«, który również wpadł 
Niemcom w łapy? W raporcie »Polakowskiego« jest wspomniany pan B., 
który miał prowadzić dwulicową robotę (raport »Polakowskiego« z 8 lipca 
1943 r.). Bardzo cenne są rzeczy tyczące się wysiedlonych wsi. Mam sporo 
opisów chłopskich w różnych artykułach malujących gehennę wysiedlo-
nych chłopów w tutejszym powiecie. Kim był dowódca baonu »Hejnał« 
[…] kim był »Skała«. Kim byli Jan Pragmal, Władysław Stal, Stanisław 
Huk, Michał Rzędzian »Głóg« to chyba drugie pseudo »Kaliny«, którego 
brat był dyrektorem cukrowni w Klemensowie. »Skała« to dawniej »Kosa«. 
»Szurma« to Tabaczuk był nauczycielem, a jak miał na imię, żyje chyba 
gdzieś w Horyńcu […]. Na koniec przesyłam Panu artykuł o stosunkach 
w Bełżcu podczas okupacji, materiał surowy, który zamierzam uzupełnić 
po zebraniu bliższych danych od Pana i tych, których może mi wskazać 
do współpracy. Proszę się nie krępować i dawać w dowolnych miejscach 
tego surowego artykułu znak V z liczbą i na odwrocie tej samej strony 
podać swoje uwagi i uzupełnienia. Potem proszę odesłać artykuł, który 
należy na nowo napisać, po zebraniu i innych danych. Ważne są nazwiska 

49 W rzeczywistości mowa o Józefie Boreckim.
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i pseudonimy. Przepraszam, że dziś odpisuję tak krótko, lecz już dawno 
po północy, a tu trzeba jeszcze przygotować referat na zjazd do Lublina 
i do Warszawy na posiedzenie Komisji Historycznej Rady Naukowej przy 
Ministrze Zdrowia”50.

Władysław Surowiec odpowiedział szybko, dzieląc się konspiracyjną 
wiedzą51. Pisał: „Drogi Panie Dyrektorze, przede wszystkim przystępuję 
do wyjaśnień, o które Pan prosi, oczywiście do tych, które mogę udzielić. 
Postaram się zrobić wszystko, co mogę w tej sprawie zrobić. A więc. Bank 
Handlowy to kryptonim komendy okręgu. Komendant miał wówczas 
pseudonim »Marcin«. Nie wiem skąd wzięto: »Fregata«, »Żelazna Brama«, 
i co oznaczać mają cyfry 71 i 72/73. Okazuje się przy tym, że niewiele 
mam do powiedzenia na dalsze pytania. »Dąb« to kapral saper i pochodził 
najprawdopodobniej z Nowosiółek. »Lemiesz« to Wiśniewski czy też zięć 
Wiśniewskiego ze Steniatyna (Sachalina). Wydaje mi się, że ma Pan z nim 
kontakt. On powinien wiedzieć, kim był »Dąb«. Nazwisk nie znaliśmy ze 
zrozumiałych względów. Archiwa Rejonów przy określeniu zgonów mo-
gły zawierać nazwiska. »Janusz« to bodaj któryś z młodych Gniowskich. 
»Komar« to bardzo czynny szef kancelarii I Rejonu nazwiskiem Borecki, 
najprawdopodobniej pochodził gdzieś spod Sambora, miejsce pracy dwór 
Stanisława Świeżawskiego w Łykoszynie. »Załuski« nie wiem, natomiast 
»Leszek« to Leszek Botoniski inspektor SOP (Służby Ochrony Powstania). 
Ma być »Pięść« jest to kryptonim komendy zgrupowania oddziałów dywer-
syjnych Rejonu V i VI w celu działań na opóźnienie akcji wysiedleńczej. 
»Głaz« to pseudonim mój, jako dowódcy tego zgrupowania. »Jodka« (?) 
to Bachowski zięć Antoniego Banasia ze Starego Narola – komendant pla-
cówki Narol. »Czok« jak Pan pisze. Bomba też i stan faktyczny nie odbiega 
wiele od ujęcia przez Pana. »Skała« to komendant Rejonu VI, a więc miasto 
Tomaszów. Nazwiska nie pamiętam, ale w samym Tomaszowie będą tacy, 
którzy go mają w pamięci i po nazwisku. »Dąb« to jest ten sam saper, kapral 
z Nowosiółek. Adler to nazwisko jego, pseudonim to »Piorun«. Pokrywka 
to również nazwisko. Obaj z Narola – ludzie »Polakowskiego«. Kim był 
»Chomicz« i »San«, podam po świętach, gdyż w międzyczasie będę miał 
możliwość uzupełnienia tego braku. »Grzyb« to kierownik ruchu stacji Susiec, 
nazwiska nie pamiętam. Stacja Klemensów to punkt pocztowy inspektoratu 
dla nas i od nas. »Grzyb« był dłuższy czas łącznikiem. Ten »Magik« widzi 
mi się jak Pokrywka. »Polakowski« będzie tu kluczem niezawodnym. Ja 

50 Ibidem, k. 94–95, List Janusza Petera do Władysława Surowca z 10 kwietnia 1957 r. 
[odpis przepisany na maszynie do pisania].

51 Zob. więcej: APL, ZWZ-AK, sygn. 251, [Korespondencja wychodząca i przychodząca 
Szczepankiewicza Wilhelma ps. Drugak i Surowca Władysława ps. Sosna komendantów Ob-
wodu Tomaszów Lubelski z Komendą Okręgu, Inspektoratem Zamość, członkami Komendy 
Obwodu, Obwodowym Inspektorem Służby Ochrony Powstania, komendantami rejonów 
z załącznikami oraz luźne notatki dotyczące spraw organizacyjnych].
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Pokrywkę dzisiaj jeszcze dokładnie widzę. Łączy mi się z pseudonimem 
»Magik«. Ale to pamięć, a ona zawodzi. Helmut to Niemiec ze służby 
leśnej współpracujący z gestapo. Przebywał w Narolu w Liegenschafcie52 
z załogą niemiecką. »Piorun«, czyli Adler (wówczas 17–19 lat), dzisiaj 
żonaty i dzieciaty, pracuje tutaj w Katowicach w M[miejskim] H[andlu] 
D[etalicznym], jako inwentaryzator. To jemu się zdarzyło ucałować rękę 
Helmuta. Czyn teoretycznie brzydki, wzbudził w »Polakowskim« odrazę. 
Pan B… to Bartłomowicz. »Hejna« to inaczej »Zawisza« z II Baonu, zginął 
w walce z Ukraińcami w Podlodowie. Nazwiska nie utrwaliłem sobie 
w pamięci. W zapiskach nie przechowało się. Z Majdanu Górnego trzeba 
zaczerpnąć języka w tej sprawie. »Szurma« to Tabaczek, a nie Tabaczuk 
– Tabaczek Władysław. Gdzie jest obecnie. Może istotnie w Horyńcu. 
»Roztocki« nie wiem. »Tomasz« to komendant IV Rejonu, nauczyciel 
z Tarnawatki. Istotnie zginął po wyzwoleniu w Tyszowcach czy Komarowie, 
ale nie mam pewności czy z ręki Sowietów. Raczej z naszej służby bezpie-
czeństwa53. Z pozostałych pytań na jedno odpowiem. »Rzędzian« to stary 
Wiśniewski z Steniatyna (Sachalina), zięciem jego jest »Lemiesz«. »Komar« 
i Bank Handlowy już wyjaśniłem. »Głóg« to istotnie drugi pseudonim 
»Kaliny«. Za przesłanie materiału z Bełżca dziękuję. Przejrzę i zastanowię 
się nad wprowadzeniem niektórych zmian i uzupełnień, ale w okresie 
świąt. Dzisiaj dołączę dwa komplety nowego materiału, a to: 1. Dotyczące 
spraw ilościowych ludzi, broni i sprzętu, 2. Dotyczące spraw ukraińskich. 
Odnośnie do punktu 1. Raport A Obwodu z 5 X 43 r. (bez WSK), Raport C 
Obwodu z 6 X 43 r. (licznik to broń, mianownik to amunicja do tej broni). 
Raporty B z 5 X 43 r. Raport B z 4.12.43 r. Raport A SOP z 1.9.43 r. Raport 
A, B, C z III Rejonu (Tyszowce, Komarów), Raport A, B, C z Rejonu I.  
Raport C z Rejonu I z 31.8.43 r. Komplet raportów (A, A, A, B, C i inne 
z 28 X 43 r. z Rejonu II. Rozkaz Komendy Okręgu (»Marcin«) z 1 X 43 r.  
w sprawie awansów. Rozkaz dzienny nr 3 z 5.4.1944 r. (pochwały). 
Odpis rozkazu przebywającego na inspekcji w czasie walk z Ukraińcami 
w Steniatynie »Kaliny«. Raport C Obwodu z 4.9.43 r. Wniosek awansowy 
na starszych sierżantów z 29 II 43 r. Raport B Obwodu z 4.9.43 r. (licznik 
oficerowie, mianownik szeregowi). Komplet wniosku wykazu do odznaczenia 
Krzyżem Walecznych. Komplet raportów ilościowych z Obwodu (4.9.43 r.) 
Tabela III, IV, V, Punkt Łączności. Stan A z podziałem na rodzaje broni. 

52 Nieruchomość rolna w Generalnej Guberni administrowana przez niemieckiego pełno-
mocnika.

53 Chodziło o Urząd Bezpieczeństwa (UB) – powszechnie używane określenie organów 
bezpieczeństwa państwa funkcjonujących w Polsce w okresie stalinizmu (1944–1956). Na szcze-
blu centralnym struktura posiadała rangę ministerstwa, były to kolejno: Resort Bezpieczeństwa 
Publicznego (1944 r.), Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego (1944–1954) i Urząd Komitetu 
do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego (1954–1956). Po 1956 r., a więc w czasie prowadzonej 
korespondencji, funkcjonowało określenie służba bezpieczeństwa (SB).
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Pierwsza strona listu W. Surowca do J. Petera z 17 kwietnia 1957 r. Źródło: APZ, Zbiór 
akt dra Janusza Petera, sygn. 51, k. 2



244

R. Czyż Rocznik Tomaszowski 9

Wykaz radiotelegrafistów. Wykaz aptek. Stan ogólny Obwodu. Stan perso-
nalny Obwodu z podziałem na bataliony (jesień 43 r.). Raport A i C SOP 
Obwodu z 1943 r. Raport A, A1, C, pojazdów mechanicznych z V Rejonu 
»Polakowskiego«. Wnioski awansowe z V Rejonu »Polakowskiego«. Stan 
uzbrojenia II Baonu w 1943 r. Stan personalny Baonu z 1943 r. Raport 
A Rejonu I (31 VIII 43 r.). Raport a, a, b (31 VIII 43 r.). Raport III Baonu 
z 24 II 43 r. Raport B SOP. [Odnośnie do punktu 2 dotyczącego spraw 
ukraińskich]. Meldunki »Sokolnika«, »Zapomnianiego« z Rejonu III z 31 X 
43 r. Meldunek »Komara« z Rejonu I z 16 X 43 r. Meldunek »Wulkana« 
(Sobieszczański Jerzy z Podlodowa) z 9.4.44 r. Rozkaz »Wulkana« do 
Wróblewskiego. Meldunek Wróblewskiego do »Wulkana«. Meldunek 
»Wulkana« do Komendanta Obwodu z 9.4.44 r. Meldunek »Orkana« (brat 
»Wulkana« z Dutrowa) z 6.10.43 r. Odezwa Centralnego Ukraińskiego 
Komitetu w Lublinie do Ukraińców. Odezwa – ulotka Ukraińców do 
Polaków. Meldunek od »Komara« – »Kalina«. Odezwa – ulotka Polaków 
do „Ludności Ukraińskiej i Prawosławnej”. Pismo księdza Brata Cypriana 
z Krzemieńca.

Aby być w porządku, należałoby pismo moje przepisać na maszy-
nie, aby było czytelne […]54. W czasie świąt wszystko sprawdzę. Dnia 
9 kwietnia minęło 19 lat od roku walki z Ukraińcami (1944) bitwy w lasku 
posadowskim (Steniatyn). W jednym z »Tygodnia Żołnierza« był krótki 
opis tej bitwy, jak i bitwy pod Narolem. Kwestia ujęcia całości zagadnie-
nia to kwestia jednostki, która wszystko to pozbiera i uporządkuje. Jest 
to kwestia bardzo indywidualna. W naszych warunkach są pewne ramy, 
w których to ujęcie u wielu indywidualne musi się znaleźć. Uważam, że 
dobrze. […]55. Pomyślności. Surowiec”56.

W czerwcu 1957 r. Władysław Surowiec w liście do Janusza Petera napisał 
m.in.: „Kontynuując naszą wymianę korespondencji w sprawie koniecznego 
wydawnictwa przez Pana zwracam przesłane mi do wglądu 7 pozycji prac 
w piśmie skierowanym do mnie 4 czerwca 1957 r. po zapoznaniu się z ich 
treścią. Dzięki znajomości części składowych całego dzieła nie będzie to, 
co piszą obecnie, oderwanym ujęciem tematu, to znaczy możemy go już 
porównać z treścią powstałych opowiadań. Temu, co piszą, dałem tytuł 
roboczy »Podziemie powiatu Tomaszów Lubelski w latach 1939–1944. Jego 
rola, zadania, możliwości i organizacja«. Na przyjazd do Pana Dyrektora 
cieszę się bardzo. Dziękuję za ponowne zaproszenie. Cały dowcip leży 
w tym, aby w zaplanowanym czasie urlop uzyskać. W tym kierunku 
zrobiłem wszystko od siebie. Czekam na ostateczną decyzję. »Drugak« nie 

54 Niewyraźny zapis, jedno zdanie.
55 Pominięto życzenia z okazji świąt wielkanocnych.
56 APZ, Zbiór dra Janusza Petera, sygn. 51, k. 2–6, List odręczny napisany na pięciu kartach 

A4, datowany na 17 kwietnia 1957 r.
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podniesie wydajności naszej bytności u Pana. Celowości jego przyjazdu 
dopatruję się w bardzo osobistym zainteresowaniu tą sprawą. Odnośnie 
do opowiadania jego charakteryzującego niby jego stosunek do żubrów to 
zdarta płyta gramofonowa raz nagrana a powtarzana przy każdej okolicz-
ności. Udowodnienie, że żubry i on to dwa różne może nawet wrogie sobie 
światy. Znam treść tej płyty, czyny mówią co innego. Przykro mi, że moja 
wypowiedź jest zgrzytem i rzuca rysę w naszych byłej komendy obwodu 
stosunkach. Stwierdzam, że uzupełnialiśmy się wzajemnie. Byliśmy sobie 
wzajemnie w działaniu konspiracyjnym potrzebni, ale ulepieni jesteśmy 
z całkiem innej gliny. Zarówno jak będziemy u Pana razem to dokona 
Pan porównania na podstawie obserwacji bezpośredniej. Mój stosunek do 
»Drugaka« ująłbym powiedzeniem humorystycznym »kocham go i niena-
widzę«. Kocham go, bo cenię go za wiele wkładu w organizację obwodu. 
Za rozumienie go wytrącenia z bierności i pchnięcia na drogę bojowego 
działania, ale niestety niektóre cechy charakteru odpychające (hochsztapler, 
pozer). Do tego dochodzi nadmierna konsumpcja alkoholu i zbytnio dęte 
ambicje, wszystko powoduje, że mam do niego stosunek niczym przy-
toczone przez mnie humorystyczne porównanie. Piszę te informacje (są 
one subiektywne) ze względu na ich praktyczny użytek w czasie mojej 
gościny w Pana domu. Odnośnie do stanów baonów niech będzie tak, jak 
Pan pisze. Może w archiwum rejonowym zachowały się dane. Za miasto 
Tomaszów sięgnąć trzeba do »Skały« lub »Czoka«. Z rejonu Tarnawatka 
nie wiem, kogo można ciągnąć po śmierci »Tomasza«, może »Zielonego«. 
»Wiktor« winien mieć swój baon dywersji bojowej. Może jest w stanie 
odtworzyć pozostałe choćby szkieletowo. W zakończeniu ostatniego listu 
zainteresował mnie Pan wiadomością o znalezieniu uroczyska w Bełżcu. 
Znam Bełżec jak własną zawsze pustą kieszeń. Poza kurhanem usypa-
nym najprawdopodobniej na kościach poległych w bitwie Czarneckiego 
z Kozakami, na której stoi figura św. Jana przy wjeździe do Bełżca od 
Narola, nie ma nic, co by wskazywało na głębię historyczną Bełżca. A tu 
taka bomba 500 lat. Szukam wyobraźnią po wszystkich kątach Bełżca 
miejsca na zlokalizowanie tego uroczyska i miejsca takiego wskazać nie 
mogę. Bardzo proszę o szczegóły […]57.

W połowie 1957 r. Janusz Peter przesłał Władysławowi Surowcowi „do 
wglądu i poprawek”, co najmniej 12 napisanych artykułów58.

57 APZ, Zbiór akt dr J. Petera, sygn. 7, k. 96–98, List napisany w Szczyrku odręcznie przez 
Władysława Surowca do Janusza Petera. Datowany na 17 czerwca 1957 r.

58 Były to: K. Guzowski, Zawiązanie komórki konspiracyjnej w Tomaszowie Lub.; K. Bednar-
czyk, Komisja kontyngentowa urzęduje; B. Wronka, Zaznajomienie się z karabinem; H. Rachański, 
Wyrok bez sądu; K. Bednarczyk, Wiadomości Polskie; „Wiktor” – „Zielony”, Z dziejów pierwszej 
kompanii dywersyjnej, oraz przesłane 26 maja 1957 r.: S. Kamiński, Z dni klęski; „Truteń”, Obóz 
w Żulicach; H. Rachański, Zawiązek tajnej organizacji w Podhorcach; „Lemiesz”, Początki konspiracji 
w Łaszczowie; „Wojnar”, Radio i „Żak”, Śmierć Stanisława Legęzy. Zob. ibidem, k. 22.
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Na zakończenie warto odnotować, że podwładnym „Sosny” był Jan 
Gorączka ps. Lont, jeden z najbardziej zasłużonych w konspiracji poakow-
skiej, po wojnie związany z Janem Leonowiczem ps. Burta. W 1941 r. zwią-
zał się z ZWZ, następnie z AK na terenie Obwodu Tomaszów Lubelski. 
Z uwagi na fakt, że posiadał wówczas doświadczenie saperskie wyniesio-
ne ze służby wojskowej, został mianowany instruktorem minerów przy 
sztabie Obwodu ZWZ-AK Tomaszów Lubelski i awansowany do stopnia 
kaprala. Obrał wówczas pseudonim „Lont”, nawiązujący do dotychcza-
sowej działalności saperskiej. „Lont” jako saper podlegał bezpośrednio 
pod zastępcę komendanta obwodu Władysława Surowca „Sosnę”, który 
równocześnie pełnił funkcję oficera saperów przy sztabie obwodu odpo-
wiedzialnego za organizowanie służby saperskiej, prowadzenie szkoleń 

Jan Gorączka ps. Lont (z lewej). Źródło: W. Hanus, Jan Gorączka „Lont” (zbiory Ja-
niny Górskiej), [w:] Zapomniani Wyklęci. Sylwetki żołnierzy powojennej konspiracji 
antykomunistycznej, red. J. Kwaśniewska-Wróbel, M. Wołłejko, Warszawa 2019, s. 111
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i ćwiczeń praktycznych. W jego dyspozycji pozostawały grupy saperskie, 
złożone przede wszystkim z żołnierzy mających doświadczenie zdobyte 
w trakcie odbytej służby wojskowej. Jednym z takich żołnierzy był „Lont”, 
który systematycznie uczestniczył w szkoleniach i zajęciach praktycznych 
odbywanych w Puszczy Solskiej. Jesienią 1943 r. jako saper „Lont”, z roz-
kazu komendanta tomaszowskiego obwodu ZWZ-AK, brał udział w akcji 
minowania dwóch mostów drogowych na rzece Wieprz w Tarnawatce i na 
trasie Zamość–Tomaszów Lubelski, a także w wysadzeniu niemieckich 
magazynów zbrojeniowych i paliwowych w Dąbrowie Tomaszowskiej oraz 
niemieckich pociągów kursujących na trasie Bełżec–Zwierzyniec. Według 
wspomnień Władysława Surowca „Sosny” „Lont” zaliczany był wówczas 
do jednych z najbardziej zasłużonych żołnierzy saperów w obwodzie, wy-
konujących zadania bezpośrednio otrzymywane od zastępcy komendanta 
obwodu. Za swoją działalność saperską „Lont” został wyróżniony przez 
kapitana partyzantki sowieckiej Koperjanowicza59.

Zarówno Marian Warda, jak i Władysław Surowiec po wkroczeniu 
Sowietów pozostali w podziemiu. Aresztowani, otrzymali kilkunastoletnie 
wyroki więzienia. Wyszli w latach pięćdziesiątych XX w. Zachowane mate-
riały archiwalne zdają się potwierdzać, że w 1957 r. prowadzili z Januszem 
Peterem rozległą korespondencję, która nie zakończyła się złożeniem przez 
nich tekstów wspomnieniowych do książki. Nie ma jednoznacznej odpo-
wiedzi, dlaczego tak się stało, obaj byli już na wolności i wyjechali z po-
wiatu tomaszowskiego, próbując ułożyć sobie życie w Lublinie i Szczyrku. 
Otwarte pozostaje pytanie, czy nie chcieli wracać do przeszłości, czy też 
bali się reakcji władz komunistycznych. Wprawdzie za działalność w pod-
ziemiu poakowskim ponieśli już karę, ale jak pokazywał przykład Zenona 
Jachymka ps. Wiktor, bezpieka ani na moment nie przestawała się intereso-
wać żołnierzami Polskiego Państwa Podziemnego60. Zresztą Marian Warda 
w Polsce Ludowej był rozpracowywany, inwigilowany i bezskutecznie 

59 W. H a n u s, Jan Gorączka ps. „Lont”, [w:] Zapomniani Wyklęci. Sylwetki żołnierzy powojen-
nej konspiracji antykomunistycznej, red. J. Kwaśniewska-Wróbel, M. Wołłejko, Warszawa 2019, 
s. 105–118.

60 Zenona Jachymka uznawano wówczas za element niebezpieczny i wrogo ustosunkowa-
ny do władzy ludowej. W styczniu 1956 r. uzyskał warunkowe zwolnienie na okres sześciu 
miesięcy i przebywał na leczeniu w szpitalu w Tomaszowie. Wtedy bezpiekę interesowała 
kwestia zbiórki pieniędzy, do której miało dochodzić w rodzinnej wsi Jachymka, Komarowie. 
Kwesta organizowana przez byłych żołnierzy miała na celu zakup lekarstw dla schorowanego 
dowódcy. Jednym z organizatorów był Eugeniusz Wiśniewski. W tej sprawie UB, doszukując 
się prawdziwych intencji organizatorów, stwierdzał, że najprawdopodobniej za zbiórką fundu-
szy stała tajna organizacja konspiracyjna. Dlatego też podjęto działania operacyjne, mające na 
celu ustalenie wszystkich osób zaangażowanych w zbiórkę i dających pieniądze. Według UB  
Z. Jachymek miał nadal prowadzić działalność konspiracyjną w ramach nowo utworzonej tajnej 
organizacji. Domysły i podejrzenia bezpieki okazały się i w tym przypadku nieprawdziwe 
i sprawę szybko umorzono. Zob. W. H a n u s, op. cit., s. 293–294.
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werbowany na konfidenta bezpieki. Z bezpieką nie współpracowali, ale 
z czasem coraz bardziej odnawiali swoje kontakty z kolegami61.
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Ks. Zygmunt Jagiełło
Zamość

WIZYTA KARDYNAŁÓW STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
I KAROLA WOJTYŁY W TOMASZOWIE LUBELSKIM 

PODCZAS UROCZYSTOŚCI MARYJNYCH 
7 SIERPNIA 1971 R.

Rok 2020 dla Polaków jest szczególnym okresem wspomnień. 
Przywołujemy na pamięć osiemnastą z przełomowych bitew w historii 
świata – Bitwę Warszawską, nazywaną Cudem nad Wisłą (15–25 VIII 1920), 
która zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i przekreśliła 
plany rozprzestrzenienia komunizmu na Europę Zachodnią. Pamiętamy 
o największej od 1813 r. bitwie polskiej kawalerii pod Komarowem (31 VIII 
1920). Spoglądamy także na życie i posługę dwóch wielkich Polaków: Karola 
Wojtyły – św. Jana Pawła II (1920–2005) w stulecie jego urodzin oraz Sługę 
Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego (1901–1981) w oczekiwaniu na 
jego rychłą beatyfikację. Ziemia tomaszowska, a szczególnie parafia pw. 
Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, 7 sierpnia 1971 r. była 
świadkiem obecności wspomnianych dwóch wielkich Polaków podczas 
Nawiedzenia Symboli Matki Bożej (świeca i ewangeliarz). 2 września 
1966 r. komuniści „uwięzili” kopię cudownego wizerunku Matki Bożej 
z Jasnej Góry, obrazu, który od 26 sierpnia 1957 r., wędrując po Polsce, 
przygotowywał wiernych do milenium chrztu Polski. Po aresztowaniu 
obrazu po parafiach, do 1972 r., wędrowały puste ramy obrazu i symbole 
Matki Bożej, którymi były świeca i ewangeliarz1.

O przygotowaniach do tego wydarzenia w Tomaszowie i jego prze-
biegu przypomina relacja ks. prałata Stefana Wrzołka, ówczesnego pro-
boszcza wspomnianej parafii, zamieszczona w kronice parafialnej. Pisał: 
„Przygotowania do tej radosnej uroczystości szły z całym zapałem na 
terenie całej parafii. Szykowano dekoracje, wieńce […]. Bezpośrednim 
przygotowaniem […] były ośmiodniowe misje Maryjne na miejscu i we 
wszystkich kaplicach”2.

 1 https://stacja7.pl/historia/jak-aresztowano-maryje [dostęp: 4 VI 2020].
 2 Parafia Zwiastowania NMP w Tomaszowie, „Kronika parafii”, rkps, s. 61–63, relacja 

ks. S. Wrzołka.
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7 sierpnia 1971 r. nastąpiło przekazanie Symboli Nawiedzenia Matki Bożej 
(puste ramy obrazu, świeca i ewangeliarz) przez diecezję w Lubaczowie 
diecezji lubelskiej3. Moment pożegnania z diecezją lubaczowską miał miejsce 
w Bełżcu, zaś powitanie w diecezji lubelskiej w Tomaszowie Lubelskim. 
Na uroczystości Maryjne w Tomaszowie przybył Prymas Polski4 – ks. kard. 
Stefan Wyszyński, metropolita krakowski5 – ks. kard. Karol Wojtyła, 14 
biskupów6 z biskupem lubelskim Piotrem Kałwą na czele, 250 kapłanów, 
wiele sióstr zakonnych oraz kilkadziesiąt tysięcy wiernych7.

 3 M. L e s z c z y ń s k i, Trzydziesta rocznica nawiedzenia Pani Jasnogórskiej w symbolach 
maryjnych z udziałem Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Kościele na Ziemi 
Zamojsko-Lubaczowskiej, „Zamojski Informator Diecezjalny”, R. 10, 2001, nr 3, s. 279–280;  
Z. J a g i e ł ł o, Parafia rzymskokatolicka pw. Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów 
Lubelski 2008, s. 102–104; idem, Życie religijne w okresie Polski Ludowej. 1944–1989, [w:] Tomaszów 
Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 497. 

 4 M. R o m a n i u k, Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa 
Tysiąclecia, t. 3, Warszawa 2001, s. 676. 

 5 A. B o n i e c k i, Kalendarium życia Karola Wojtyły, Kraków 2000, s. 353. 
 6 Ks. S. Wrzołek w kronice parafialnej wymienił szczegółowo dwóch biskupów po-

mocniczych lubelskich: Bolesława Pylaka oraz Edmunda Ilcewicza. 
 7 H. M i s z t a l, Uroczystości Maryjne w Tomaszowie Lubelskim, „Wiadomości Diecezjalne 

Lubelskie”, R. 45, 1971, nr 9, s. 216–217; M. L e s z c z y ń s k i, Tomaszów Lubelski – 7 sierpnia 
1971, Z Matką Odkupiciela – mocni nadzieją! Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej 
w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej 6 marca – 18 września 2004, Zamość 2003, s. 30–35.

Prymas Stefan Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła na ówczesnej ulicy 1-go Maja 
(obecnie ulica Lwowska) w drodze na uroczystości. Fot. Antoni Tujak. Źródło: Zbiory 

Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
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Symbole Nawiedzenia biskupowi lubelskiemu Piotrowi Kałwie prze-
kazał biskup lubaczowski Jan Nowicki. W wygłoszonym przemówieniu 
podzielił się on obserwacjami na temat duchowych owoców nawiedzenia, 
które przynosi duchowe odrodzenie rodzin, wzmożenie praktyk religijnych, 
nawrócenie oraz umacnia jedność wszystkich katolików w Polsce, pomaga 
też w wyrobieniu sobie zdania o liczbie katolików w Polsce.

Bp Piotr Kałwa w swoim przemówieniu na początku peregrynacji na-
wiązał do dawnych tradycji jeszcze z okresu zaborów, kiedy to nieopodal 
Tomaszowa Lubelskiego przebiegała granica rosyjsko-austriacka. Ludność 
katolicka z zaboru rosyjskiego z okolic Tomaszowa w lasach przekraczała 
granicę, by móc korzystać z praktyk religijnych w zaborze austriackim, 
gdzie chrzcili dzieci, zawierali małżeństwa, przystępowali do spowiedzi 
świętej. Ksiądz biskup przypomniał ponadto podobne nawiedzenie odby-
wane przez obraz Matki Bożej Obozowej z Chełma, które miało miejsce 
w Polsce i Litwie w XVI i XVII stuleciu.

Symbole Nawiedzenia zostały przekazane w ręce miejscowego probosz-
cza, ks. prałata mgr. Stefana Wrzołka, który jako kustosz słynącego łaskami 
obrazu Matki Boskiej Tomaszowskiej nawiązał w swym przemówieniu do 
cudownych miejsc Maryjnych na terenie diecezji lubelskiej.

Ksiądz proboszcz Stefan Wrzołek z wiernymi w oczekiwaniu na symbole nawiedze-
nia. Fot. Antoni Tujak. Źródło: Zbiory Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera 

w Tomaszowie Lubelskim
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Po odśpiewaniu Ewangelii o Nawiedzeniu NMP hołd Matce Najświętszej 
składały delegacje: dzieci przedszkolnych i szkolnych, ministrantów, mło-
dzieży męskiej i żeńskiej, ojców, matek, trzecich zakonów, chorych, sióstr 
zakonnych, alumnów i kapłanów. Uroczystą mszę św. o Matce Bożej 
odprawił Jego Eminencja ks. kard. Karol Wojtyła, a podczas Eucharystii 
kazanie wygłosił Jego Eminencja ks. kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski8.

W swoim przemówieniu Ksiądz Prymas rozwinął teologiczną myśl 
nawiedzenia. Przemówienie Księdza Prymasa, wysłuchane w głębokiej 
ciszy przez wielotysięczne tłumy zgromadzone na placu przy kościele pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, było centralnym punktem zewnętrznych 
uroczystości. Prymas stwierdził między innymi: „Wiara jest czynnikiem 
jednoczącym nas wszystkich katolików. Mamy jednego Ojca i jedną 
Matkę – jesteśmy więc braćmi. Wiara jest siłą i mocą, która nas trzyma 
w zdecydowanym trwaniu w czasie tych uroczystości w takim upale przez 
wiele godzin. Wszystkie zewnętrzne formy i przejawy hołdu Maryi, jak: 
dekoracje, wieńce, tysiączne tłumy, entuzjazm ludzi, tysiące rowerów, mo-
torów, samochodów i konnicy – to wszystko jest wyrazem wiary narodu”9.  

 8 S. Wyszyński, Rozpoczęcie nawiedzenia w diecezji lubelskiej (Tomaszów Lubelski, 7 sierpnia 
1971), „Zamojski Informator Diecezjalny”, R. 10, 2001, nr 3, s. 293–299.

 9 Na zakończenie homilii prymas Stefan Wyszyński powiedział: „Niech będzie wielka 
radość w Krainie Bożej w Diecezji Lubelskiej! Niech będą Wielkie Gody Łaski! Niech roz-

Rozpoczęcie uroczystości nawiedzenia na ołtarzu polowym na placu przy kościele 
NSPJ. Prymas Stefan Wyszyński i kardynał Karol Wojtyła siedzą w lewym dolnym 
rogu. Fot. Antoni Tujak. Źródło: Zbiory Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera 

w Tomaszowie Lubelskim
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Drogę z Bełżca do Tomaszowa Wyszyński nazwał „gościńcem wiary”. Taki 
jest sens głębszy zewnętrznych objawów i uroczystości towarzyszących 
nawiedzeniu.

Entuzjazm i liczne uczestnictwo wiernych w uroczystościach religijnych, 
przemiana duchowa, jaka miała miejsce podczas uroczystości nawiedzenia 
polskich parafii przez Matkę Bożą w symbolach, była zaprzeczeniem zło-
wieszczych głosów ludzi małej wiary o tzw. kryzysie w Kościele.

W czasie mszy św. wielotysięczna rzesza ludzi przystąpiła do komunii 
św., a po zakończeniu Eucharystii rozpoczęło się nocne czuwanie poszcze-
gólnych wiosek i grup wiernych przy Symbolach Nawiedzenia.

Ks. proboszcz Stefan Wrzołek zapisał w kronice parafialnej: „Po 
skończonych uroczystościach na podium […] Symbole odprowadzono 
do kościoła Serca Jezusa i tu przez całą noc (Pasterkę celebrował J.E. ks. 
biskup Jan Mazur, biskup siedlecki) poszczególne stany i miejscowości 
miały swoje godziny czuwania. W czasie sumy […] delegacje z całej die-
promienieje miłość, dobroć i przyjaźń braterska. Niech zgaśnie gniew, urazy i uprzedzenia. 
Niech wzmocni się więź dzieci Bożych wierzących Bogu Ojcu, Bogu Synowi, Bogu Duchowi 
Świętemu – w Kościele Chrystusowym. Wszystko to niech się stanie przez Maryję nawiedza-
jącą Was, Dzieci Boże – ku większej chwale Boga i waszej radości”. Zob. S. W y s z y ń s k i, 
op. cit., s. 299. 

Msza św. na ołtarzu polowym na placu przy kościele NSPJ pod przewodnictwem kar-
dynała Karola Wojtyły. Kazanie głosił prymas Stefan Wyszyński. Fot. Antoni Tujak. 
Źródło: Zbiory Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim
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cezji, witając Matuchnę, składały w hołdzie bukiety kwiatów od swych  
parafii […]”10.

Przywołując wydarzenie z 7 sierpnia 1971 r., należy podkreślić ogromny 
entuzjazm wiernych i kapłanów, poświęcenie, jednomyślność, zdecydo-
wanie i zapał. W samym Tomaszowie Lubelskim uwito 40 tys. metrów 
wieńca, ogrom pracy kapłanów i wiernych włożony w organizację tych 
uroczystości religijnych świadczył o wielkim zaangażowaniu tych ludzi, 
którzy chcieli godnie przywitać Matkę Bożą. Zewnętrzne dekoracje, drogi, 
które zamieniały się w dywany utkane z kwiatów, świadczą wymownie 
o wielkim przywiązaniu społeczności tomaszowian do wiary katolickiej 
i o wielkim kulcie, jakim otaczali i otaczają Matkę Najświętszą.

8 sierpnia 1971 r. o godz. 15, po uroczystym pożegnaniu, ks. Stefan 
Wrzołek wraz z delegacją i banderią oraz orkiestrą odwiózł Symbole do 
parafii Tarnawatka11.

Pochylając się w setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, warto za-
uważyć jeden bardzo ważny szczegół, który także i na ziemi tomaszowskiej 
został mocno wyartykułowany. Otóż w Tomaszowie Lubelskim doszło 
do skrzyżowania dróg życiowych kardynałów Karola Wojtyły i Stefana 
Wyszyńskiego. Czasami banalizujemy relacje tych dwóch wielkich Polaków, 
mówiąc, że Karol Wojtyła był w cieniu Prymasa, a później Prymas w cieniu 
papieża, ale to naprawdę nie o to chodzi. W ich współdziałaniu nie było 
żadnych cieni, ale blask dwóch wielkich ludzi Kościoła.
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Janusz Brodowski
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusz Petera

SŁÓW KILKA W ZWIĄZKU Z DRUGIM  
WYDANIEM KSIĄŻKI JANUSZA PETERA  

TOMASZOWSKIE ZA OKUPACJI *

Tomaszowskie Towarzystwo Regio-
nalne im. dra Janusza Petera wydało dru-
gie, poprawione i uzupełnione, wydanie 
książki Tomaszowskie za okupacji – zbioru 
relacji żołnierzy Armii Krajowej (AK) 
i Batalionów Chłopskich (BCh) z okresu 
okupacji zebranych przez doktora Janu-
sza Petera bezpośrednio po II wojnie 
światowej. Historia upublicznienia tej 
pracy rozpoczęła się w maju 1989 r., 
kiedy Janusz Brodowski, zbierając mate-
riały do pracy magisterskiej o doktorze 
Januszu Peterze, trafił do Głównej Biblio-
teki Lekarskiej w Warszawie. Ówczesny 
kierownik biblioteki Marek Wagner, 
udostępniając magistrantowi materiały 
dotyczące doktora Petera, przypomniał 
sobie, że w piwnicy biblioteki znajduje 
się paczka przekazana przed laty Głów-

nej Bibliotece Lekarskiej przez żonę doktora – Felicję Peter. Okazało się, 
że paczka zawiera maszynopis zbioru artykułów i relacji zebranych przez 
doktora Janusza Petera pt. „W Tomaszowskiem za okupacji”1.

Janusz Peter, będąc historykiem-amatorem regionu z zamiłowania oraz 
bezpośrednim świadkiem zdarzeń w czasie okupacji niemieckiej, posta-
nowił owe zdarzenia utrwalić na piśmie. Jako przewodniczący Związku 
Bojowników o Wolność i Demokrację w Tomaszowie Lubelskim miał 

  * J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji, wydanie II, Tomaszów Lubelski 2019, ss. 831.
 1 Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie (dalej: GBLW), Dział Zbiorów Specjalnych 

(dalej: DZS), sygn. 1/970/8 J. Peter, „W Tomaszowskiem za okupacji”, mps.
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bezpośredni kontakt z byłymi żołnierzami AK i BCh. Już w roku 1947, 
a więc na dwa lata przed wstąpieniem do tej kombatanckiej organizacji, 
zaczął zbierać ustne i pisemne relacje o wydarzeniach, w których akowcy 
i bechowcy uczestniczyli w czasie okupacji na terenie miasta i powiatu 
tomaszowskiego2. Chciał ocalić od zapomnienia relacje naocznych świad-
ków tych wydarzeń. Janusz Peter opracowywał relacje, jednocześnie je 
beletryzując. Przedtem jednak każdą z nich weryfikował. Adolf Lipowiec 
ps. Dąb wspominał, że dr Peter każdą informację sprawdzał kilkakrot-
nie u świadków danego zdarzenia. Lipowiec był członkiem Oddziałów 
Dywersji Bojowej – Drużyny Wschodniej AK i wspólnie z żołnierzami tego 
oddziału wykonywał m.in. wyroki śmierci na konfidentach i zdrajcach. 
Dwie z nich opisał w relacjach-wspomnieniach zatytułowanych „Śmierć 
zdrajcy” i „Petro Jarmuła”. Fakty z przebiegu akcji opisanej w tej drugiej 
dr Peter sprawdzał m.in. u Zygmunta Gorzkiewicza ps. Szarak, który 
w niej osobiście uczestniczył3. Nie świadczy to bynajmniej, że dr Peter nie 
wierzył byłym żołnierzom Polskiego Państwa Podziemnego, ale o tym, że 
chciał przedstawić jak najbardziej obiektywny i zgodny z rzeczywistością 
przebieg wydarzeń. Starał się, by przy każdym nazwisku podany został 
jego pseudonim. Leon Mazurek ps. Dąbek w liście z 5 lipca 1948 r. infor-
mował doktora o pseudonimach, których nie podał we wspomnieniu pt. 
„Ze służby pod »Ligotą«”4. Sam nie pamiętał tych pseudonimów i w tym 
celu napisał do byłych kolegów, którzy po zakończeniu wojny wyjechali 
na tzw. ziemie odzyskane.

Dr Janusz Peter, jako redaktor całości, ułożył te relacje w porządku 
chronologicznym – od wybuchu II wojny światowej do lipca 1944 r. 
Spośród 102 tekstów, relacji i wspomnień, 93 jest autorstwa byłych żołnie-
rzy AK i BCh. Opisali oni początki konspiracji, starcia zbrojne z Niemcami 
i Ukraińcami, wyroki śmierci w imieniu Polskiego Państwa Podziemnego, 
sławne bitwy, m.in. pod Zaborecznem, pacyfikacje wsi polskich oraz in-
dywidualne zdarzenia i przygody.

Autorem dziewięciu tekstów był dr Janusz Peter. W artykule „Początkowe 
lata okupacji w Tomaszowie Lubelskim” przedstawił przebieg wojny 
z Niemcami we wrześniu 1939 r. na terenie miasta oraz działalność nie-
mieckich władz wojskowych, policji i gestapo w pierwszych latach oku-
pacji. Opisał także genezę tajnych organizacji wojskowych na terenie kraju 
i pierwsze organizacje konspiracyjne w Tomaszowie Lubelskim, konstatu-
jąc, że jako pierwsza powstała w Tomaszowie Służba Zwycięstwu Polsce, 
której komendantem był Józef Rybicki, dyrektor tutejszego Gimnazjum im. 

 2 Adolf Lipowiec, relacja ustna z 15 II 1990, zbiory autora.
 3 Ibidem.
 4 GBLW, DZS, Listy do dra Janusza Petera, List od Leona Mazura z dnia 5 lipca 1948 r., 

sygn. 1/192/5.
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Bartosza Głowackiego. Ustalił ponadto, że w roku 1939 Niemcy założyli 
prowokacyjną organizację pod nazwą „Orzeł Biały”, by w późniejszym 
okresie aresztować jej członków. 17 czerwca 1940 r. gestapo dokonało 
aresztowania tomaszowskiej inteligencji. Lekarzy, profesorów gimnazjum, 
urzędników i księży wywieziono do obozów koncentracyjnych w Rzeszy. 
W artykule tym znalazły się również nazwiska konfidentów i zdrajców, 
na których wykonano wyroki śmierci.

Artykuł „Za trzy konie” opisuje rozstrzeliwanie przez Niemców ludności 
cywilnej we wsiach: Żyłka, Lubycza Królewska, Lubycza-Kniazie i Szalenik 
4 października 1942 r. Egzekucja została dokonana w odwet za rzekome 
podpalenie przez akowców stajni z końmi, należącymi do komendanta 
obozu zagłady w Bełżcu. Jak się później okazało, stajnię przez nieuwagę 
podpalił jeden ze stajennych. Aby uniknąć kary, przypisał winę polskiemu 
podziemiu. Opis egzekucji we wsi Żyłka potwierdził Jan Brodowski (ojciec 
autora). Jako piętnastoletni chłopiec był on w grupie mężczyzn i młodych 
chłopców, spośród których co dziesiątego rozstrzelali Niemcy5.

W artykule „Niemieckie kasyno i Soldatenheim” dr Peter opisał miej-
sca rozrywek żołnierzy i urzędników niemieckich oraz stosunki, jakie 
panowały między Wehrmachtem a niemieckimi władzami cywilnymi. 
9 lipca 1942 r. zastępca komendanta obozu w Bełżcu Schwartz, nudząc 
się w Soldatenheimie, z błahego powodu skatował trzech drwali (nie po-
siadali przy sobie żadnych dokumentów) powracających z pracy, których 
następnie rozstrzelano na Siwej Dolinie.

25 grudnia 1942 r. Niemcy dokonali masakry na ludności wsi Łaszczów. 
W ten sposób zemścili się za zabicie w tej miejscowości dwóch żołnierzy 
niemieckich. Jak się później okazało, żołnierze ci zginęli nie od kul akow-
ców, ale pospolitych bandytów, którzy chcieli okraść sklep w Łaszczowie. 
Kosztowało to życie 77 osób. Zdarzenie to dr Peter opisał w artykule „Boże 
Narodzenie w Łaszczowie 1942 r.”.

Aresztowanie i rozstrzeliwanie ludności we wsi Rachanie w dniach 
13–19 stycznia 1943 r. Janusz Peter porównał do zbrodni katyńskiej, albo-
wiem niemieccy oprawcy dokonali mordu kilkudziesięciu osób. W ich ręce 
dostał się spis osób z tej wsi, będących w konspiracji. Powyższe zdarzenie 
zrelacjonował w artykule „Rachański Katyń”.

W najkrótszym, bo liczącym zaledwie 2 strony tekście „Przyczynki do 
niszczycielskiej działalności najeźdźcy” Peter zawarł rozważania na temat 
powstania hitleryzmu (nazizmu) i jego ekspansji w Europie i na świecie.

Tragedia rodziny Koszelów ze wsi Szarowola jest tematem następnego 
tekstu „Zagłada Koszelów”. W ciągu jednego dnia Niemcy wymordowali 
całą rodzinę, ponieważ jeden z synów ukrywał się, bo nie chciał jechać 
na roboty do Niemiec.

 5 Jan Brodowski, Relacja ustna z 14 XI 1989, zbiory autora.
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We wspomnieniu „Feralna trzynastka” Peter zawarł wątki autobiogra-
ficzne dotyczące 13 lipca 1944 r.

Najobszerniejszym tekstem, bo liczącym 56 stron maszynopisu, jest 
artykuł, a raczej ze względu na objętość rozdział – „W Bełżcu podczas 
okupacji”. Składa się on jakby z pięciu części, w których opisane zostały 
walki w okolicach Bełżca w 1939 r., powstanie i funkcjonowanie obozu 
pracy i obozu zagłady. Dr Peter przedstawił również działalność konspi-
racyjną w Bełżcu oraz opis walk żołnierzy podziemia z nacjonalistami 
ukraińskimi i Niemcami w okolicach tej miejscowości.

Odnaleziony maszynopis pracy oznaczony przez dr. Petera numerem III 
i liczący 931 stron stanowi bardzo obszerny materiał opisujący wydarzenia 
z okresu okupacji niemieckiej w powiecie tomaszowskim i w samym mieście. 
Dlaczego zebrane przez dr. Petera relacje nie zostały wydane drukiem? 
Władze komunistyczne nie były zainteresowane ich edycją, ponieważ za-
wierały relacje byłych żołnierzy AK i BCh podporządkowanych Rządowi 
Polskiemu na Uchodźstwie. Jeden z egzemplarzy trafił w ręce Urzędu 
Bezpieczeństwa6, a później do Archiwum Państwowego w Zamościu7.

O odnalezieniu egzemplarza numer III maszynopisu relacji i tekstów 
Petera Janusz Brodowski powiadomił zarząd Tomaszowskiego Towarzystwa 
Regionalnego, które przy pomocy finansowej Urzędu Miasta w Tomaszowie 
Lubelskim i Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu 
wydało w roku 1991 relacje „W Tomaszowskiem za okupacji” w formie 
książkowej pod zmienionym tytułem Tomaszowskie za okupacji. Z niezna-
nych przyczyn zespół redakcyjny pod kierunkiem Andrzeja Homziaka nie 
zachował oryginalnego spisu treści8 oraz dodał trzy relacje nieujęte przez 
dr. Janusza Petera w egzemplarzu numer III, a pochodzące z nieskatalogo-
wanego zbioru Archiwum Państwowego w Zamościu9. Spuściznę po dok-
torze Januszu Peterze przekazał do archiwum w Zamościu prof. Stanisław 
Grodziski z Krakowa, który był mężem Antoniny Peter – bratanicy doktora10. 
Smuci fakt, że 26 lat po śmierci dr. Janusza Petera zbiory przekazane do 
zamojskiego archiwum nie były skatalogowane. Ówczesne kierownictwo 
archiwum odmówiło za pierwszym razem Januszowi Brodowskiemu dostępu 
do materiałów o doktorze, pomimo że posiadał stosowne zaświadczenie 
z uczelni. Materiały w ograniczonej formie udostępniono dopiero po na-

 6 E. H a n e j k o, „Kłopoty Janusza Petera ze służbami w Polsce Ludowej – przyczynek 
do biografii”, mps w zbiorach autora.

 7 Archiwum Państwowe w Zamościu, Zbiór akt dr. Janusza Petera 1891–1963 lekarza 
i regionalisty, zespół archiwalny numer 192, teczki z dokumentami od 1 do 72.

 8 J. P e t e r, „W Tomaszowskiem za okupacji”, mps w zbiorach GBLW, DZS, Spis arty-
kułów maszynopisowych do druku pt. „W Tomaszowskiem za okupacji”, sygn. 1/970/8.

9 J. Brodowski, Doktor Janusz Peter społecznik i regionalista, Tomaszów Lubelski 1997, s. 50.
10 Drzewa genealogiczne rodzin Peterów i Reichertów sporządzone przez prof. Stanisława 

Grodziskiego i przesłane autorowi w liście z 13 XII 1989, zbiory autora. 
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głośnieniu w prasie odnalezienia przez magistranta maszynopisu książki 
w Głównej Bibliotece Lekarskiej. Nakład w wysokości 2500 egzemplarzy 
rozszedł się błyskawicznie.

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne za wydanie książki Tomaszowskie 
za okupacji otrzymało nagrodę tygodnika „Polityka” w konkursie histo-
rycznym za rok 1991 w kategorii: „Pamiętniki, relacje, wspomnienia”11. 
Konkurs oceniała komisja w składzie: profesorowie Juliusz Bardach, 
Krystyna Kersten, Czesław Madajczyk, Feliks Tych, Wojciech Wrzesiński 
oraz red. Marian Turski. W uzasadnieniu napisano o dr. Januszu Peterze: 
„Był społecznikiem, twórcą miejscowego muzeum regionalnego, prze-
wodniczącym ZBoWiD-u. Tuż po wojnie zebrał od byłych AK-owców 
i BCh-owców ich wspomnienia okupacyjne, uzupełnił własnymi i tak oto 
powstał maszynopis książki, którą nagrodziliśmy […]”12.

W związku z dużym zainteresowaniem książką i pytaniami o wzno-
wienie w 2017 r. Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne powołało zespół 
pod kierownictwem Jarosława Jońca, który rozpoczął prace nad wydaniem 
drugim, poprawionym. Dokonano konfrontacji pierwszego wydania z eg-
zemplarzem zachowanym w zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu. 
Kwerendą objęto dokumenty zarchiwizowane w zespole nr 192 – zbiór akt 
dr. Janusza Petera 1891–1963 lekarza i regionalisty. Jest to zasób liczący 
72 jednostki, stanowiący 1,9 m.b. akt13. Drugie wydanie książki oprócz 
tekstu właściwego, tj. wspomnień zebranych przez dr. Janusza Petera, 
zawiera wstęp opracowany przez Jarosława Jońca, uzupełnione biogramy 
autorów opracowane przez Roberta Czyża oraz indeksy: miejscowości, na-
zwisk i pseudonimów. Książka ukazała się w szacie graficznej pierwszego 
wydania z 1991 r. pod redakcją Andrzeja Homziaka, do którego okładkę 
zaprojektował tomaszowski artysta grafik Roman Mucha, biogramy opra-
cował Antoni Walentyn, a posłowie napisał Janusz Brodowski.

16 września 2019 r. w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta w Tomaszowie 
Lubelskim odbyła się promocja drugiego wydania Tomaszowskie za okupacji. 
Sylwetkę dr. Janusza Petera zaprezentował Robert Czyż, a gospodarze 
promocji: prezes TTR Anna Pitura i redaktor Jarosław Joniec, zaprezen-
towali książkę oraz podziękowali osobom i instytucjom zaangażowanym 
w prace organizacyjne i sfinansowanie wydawnictwa. „Szczególne podzię-
kowania – powiedział Jarosław Joniec – składam panu posłowi Tomaszowi 
Zielińskiemu, członkowi Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, za 
zaangażowanie w pozyskanie funduszy na wydanie niniejszej książki, dzię-
ki któremu publikacja trafia do rąk Czytelników w 80. rocznicę wybuchu 
II wojny światowej i bitew pod Tomaszowem Lubelskim. […] W imieniu 

11 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/nagrodyhistoryczne/1768204,1,nagrody-
historyczne-polityki---chronologicznie.read [dostęp: 8 VII 2019].

12 „Polityka”, nr 31, 1 VIII 1992.
13 J. J o n i e c, Wstęp, [w:] J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 2019, s. 18.
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zarządu Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego dziękuję panu 
Jackowi Żygawskiemu, dyrektorowi Archiwum Państwowego w Zamościu, 
oraz pracownikom Czytelni za udostępnienie zbiorów i życzliwą pomoc 
w przeprowadzeniu kwerendy, a także wszystkim, którzy przyczynili 
się do wydania Tomaszowskiego za okupacji. Społecznie w przepisanie roz-
działów pracy zaangażowali się: Krzysztof Bąk, Robert Czyż, Magdalena 
Dziedzic, Piotr Gnap, Andrzej Harbuziński, Zygmunt Jarosz, Joanna Joniec, 
Jarosław Joniec, Agnieszka Kierszka, Krzysztof Krawczyk, Magdalena 
Malec-Tereszczuk, Daniel Mielnik, Dominika Natyna, Anna Pitura, Marta 
Sawicka-Łaba, Piotr Szałapski, Ewelina Szumilak, Mirosław Tereszczuk, 
Katarzyna Warmińska-Mazurek oraz Łukasz Wyszyński. Cennymi uwa-
gami, które miały wpływ na ostateczny kształt tego wydawnictwa, dzielili 
się członkowie TTR: Janusz Brodowski, Robert Czyż, Wojciech Dziedzic, 
Eugeniusz Hanejko i Anna Pitura”14.

Drugie wydanie książki Tomaszowskie za okupacji trafiło do czytelników 
w trzydzieści lat po odnalezieniu maszynopisu i tak jak pierwsze spotkało 
się z dużym zainteresowaniem kupujących, a licznie zgromadzona publicz-
ność na promocji świadczy o tym, że historia II wojny światowej na ziemi 
tomaszowskiej nadal wzbudza zainteresowanie wśród jej mieszkańców.
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Marian Szałapski
Tomaszów Lubelski

ADOLF CZEREDERECKI  
– NAUCZYCIEL NA CAŁE ŻYCIE

S  Y  L  W  E  T  K  I

We wrześniu 1981 r. rozpocząłem naukę w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Trafiłem do klasy Ic  
o profilu ogólnym z językiem niemieckim, której wychowawcą został 
Augustyn Lis, germanista. Nauka języka polskiego przypadła w udziale 
Adolfowi Czeredereckiemu. Ze względu jednak na urlop dla poratowania 
zdrowia przez pierwszą klasę mieli zastępować go inni nauczyciele. Bardzo 
krótko była to Pani Jadwiga B., a następnie Pani Maria K. zwana przez nas 
„Maryśką”. Charakteryzując tamten czas, zarówno w stosunku do lekcji 
prowadzonych przez Maryśkę, jak i tego, co działo się w kraju, mogę 
użyć tylko jednego stwierdzenia, na którym poprzestanę – stan wojenny!

Tak więc w atmosferze stanu wojennego przebrnąłem przez klasę 
pierwszą. Ani się obejrzałem, kiedy minęły wakacje i trzeba było rozpocząć 
drugą klasę szkoły średniej. Z pewnymi obawami podchodziłem do osoby 
nowego polonisty, Adolfa Czeredereckiego. Jako tomaszowianin wychowany 
w rodzinie, której kilku członków ukończyło wcześniej „Bartosza”, wiele 
słyszałem o tym nauczycielu. Mówiono o nim: Dolo lub Dolek. Sam nie 
miałem o nim zbytniego wyobrażenia, ponieważ nie wiedziałem nawet, 
jak on wygląda. Owszem, opisywano mi jego osobę, ale przeważnie były 
to stwierdzenia typu: „Ten, co jeździ rowerem”, „Ten, którego najłatwiej 
spotkać w sklepowych kolejkach”. Ba, bądź mądry! Wtedy rower był naj-
popularniejszym środkiem lokomocji, a żeby kupić cokolwiek w sklepie, 
należało swoje odstać. Trochę przerażające były dla mnie opowieści o tym, 
jaki to on jest wymagający i jaki ostry. Moich wątpliwości nie rozwiało 
zdarzenie, które miało miejsce na początku roku 1982, już po przywróce-
niu zajęć zawieszonych w związku z wprowadzeniem stanu wojennego. 
W mroźny poranek podążałem sobie dziarsko do szkoły, a przede mną 
chemik, Dominik Sendecki z żoną Dola, Anielą, która uczyła fizyki. Szli 
wolno, zajmując prawie cały chodnik. Nie miałem odwagi ich wyprzedzić 
i, chciał nie chciał, słyszałem ich rozmowę.
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– A jak tam profesor 
Adolf? – pytał spokojnym 
i trochę zadyszanym gło-
sem Sendecki.

– Siedzi w domu i na-
rzeka! – odpowiedziała 
Czerederecka.

O tym, że poglądy 
Dola są zgoła odmienne 
od oficjalnych, wiedzie-
li wszyscy. Słysząc tę 
rozmowę, wyobrażałem 
sobie, jak ten strasz-
ny Czerederecki siedzi 
w domu i pomstuje na 
komunę. Wciąż nurtowało 
mnie jednak, jak on wy-
gląda? Podobno odmroził 
uszy, kiedy Ruscy wieźli 
go razem z rodziną na 
Syberię.

Pierwsza lekcja języ-
ka polskiego odbyła się 
w „tramwaju” na I piętrze 
po prawej stronie od scho-
dów. Wszedł do klasy on! 
Profesor Adolf Czerederecki. Ubrany w szary, podniszczony garnitur, bez 
krawata. Niewysoki, włosy siwiejące, dosyć długie, i zarost. Wąsy i długa 
broda zaczynająca się w połowie policzków. Pod bujnymi brwiami kryły 
się małe niebieskie oczy. Całości wizerunku dopełniał spory nos i niewiel-
kie, odstające uszy, trochę przykryte włosami, ale z wyraźnymi oznakami 
zniekształcenia. Pomimo respektu, który odczuwałem, pomyślałem: zwykły 
człowiek, niewyróżniający się z tłumu. Mówił cicho, trochę jakby do siebie, 
z pewną dozą nonszalancji. W jego głosie dawało się usłyszeć delikatny, 
wschodni zaśpiew. Już na wstępie oznajmił nam, że na jego zajęciach nie 
prowadzi się zeszytów. Wszystkie notatki i prace sporządza się na luź-
nych kartkach, które następnie umieszcza się w zakładkach. Polegało to 
na tym, że zakładką była kartka ze środka zeszytu, w której znajdowały 
się owe luźne kartki. Taki sposób prowadzenia notatek z języka polskiego 
był prawdziwą wizytówką Dola. W osobnych, odpowiednio opisanych, 
zakładkach były zatem: notatki z lekcji, omówienia każdej z epok literac-
kich, zagadnienia gramatyczne, wypracowania domowe.

Adolf Czerederecki. Źródło: Zbiory Anieli Czeredereckiej
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System ocen też był specyficzny. Każdy stopień mógł być wzbogaco-
ny kropkami lub wykrzyknikiem, bywały też minusy. I tak jedna kropka 
oznaczała ocenę z plusem, dwie kropki – z minusem, a wykrzyknik to 
podkreślenie lepsze niż plus. W przypadku dwójki wykrzyknik oznaczał 
całkowity brak wiedzy. Zdarzały się także jedynki, czyli oceny poniżej 
krytyki. Przypomnieć należy, że oficjalnie obowiązywała wówczas skala 
ocen od 2 do 5.

Pierwsze zajęcia nie dały jeszcze poglądu na to, z kim mamy do 
czynienia i w jakim kierunku sprawy się potoczą. My, uczniowie, pod-
chodziliśmy do Dola z szacunkiem, nie pozwalając sobie na żarty czy 
niewłaściwe zachowanie. Pamiętam swoje przerażenie, kiedy zdarzył mi 
się nieszczęśliwy wypadek. Lekcja odbywała się w pracowni polonistycz-
nej na parterze. Profesor coś dyktował i panowała absolutna cisza. Nagle 
poczułem jak nogi krzesła, na którym siedziałem, rozjeżdżają się, a ja 
z wielkim hukiem ląduję na podłodze. Wystraszyłem się okropnie, nawet 
nie tego, że zniszczyłem sprzęt szkolny, ale tego, że zakłóciłem świętą 
ciszę panującą na zajęciach Czeredereckiego. Czułem, jak gorąco uderzyło 
mi do twarzy. Chociaż sytuacja była komiczna, podnosząc się z podłogi, 
usłyszałem poważne słowa Profesora: „Nie przewracać się!”.

Nie wiem, czy mi się wydawało, ale dostrzegłem wówczas na jego 
twarzy wyraźne rozbawienie.

Zaczęły się pierwsze prace domowe i odpytywania na każdej lekcji. 
Profesor na początku zajęć potrafił przepytać pięć, sześć osób w ciągu kilku 
minut. Wzywał na przykład dwóch uczniów, kazał podzielić tablicę na 
pół, stwierdzając: „Ty zapisuj to, a ty to”. W tym czasie trzy, cztery inne 
osoby mogły odpowiadać ustnie na zadawane pytania. W mojej pamięci 
zapadła scena, kiedy drżącą ze strachu Wiesię zapytał, czy czytała Anielkę. 
Usłyszawszy, że tak, polecił jej narysować postać Karuska. I zaraz na 
tablicy pojawił się piesek ze szpiczastymi uszami, co wywołało wyraźną 
wesołość zarówno Dola, jak i całej klasy. Odpowiedź była jak najbardziej 
prawidłowa i szczęśliwa Wiesia mogła powrócić na swoje miejsce.

Całkiem osobną historię stanowił ceremoniał odpytywania wierszy. 
Uczyliśmy się ich naprawdę dużo. Czerederecki wzywał pod tablicę pierwszą 
dziesiątkę z dziennika. Wtedy padały znamienne słowa: „Głoś!” i zaczynała 
się deklamacja – po kilka linijek albo po zwrotce jeden uczeń, a potem 
dalszą część następny. Tym sposobem w krótkim czasie przepytana została 
cała klasa. Oczywiście każdy dostawał też ocenę. Dla nas było to bardzo 
trudne zadanie. Nie dość, że trzeba było cały czas być skoncentrowanym, 
to jeszcze należało dokonać interpretacji utworu. Podczas jednej z takich 
recytacji usłyszeliśmy nagle głos Dola: „Nie tarzać się po scenie!”. A to 
Andrzej, nie mogąc doczekać się swojej kolejki, wychylał się w kierunku 
sceny, co wyglądało, jakby miał zamiar położyć się na niej.
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Zdarzało się również, że w czasie lekcji ktoś otrzymywał polecenie 
odczytania wiersza. Pewnego razu padło na mnie. Wiersz Deszcz jesienny 
Leopolda Staffa. Byłem wtedy platonicznie zakochany w jednej z koleżanek 
i nastrój panujący w utworze w pełni odpowiadał stanowi mojego ducha. 
W deklamację włożyłem pełnię swoich recytatorskich umiejętności. Przy 
słowach: „Ktoś dziś mnie opuścił w ten chmurny dzień słotny…/Kto? 
Nie wiem… Ktoś odszedł i jestem samotny…” byłem tak rozżalony, że 
łzy prawie płynęły mi po policzkach. Moje uczucie nie stanowiło zbytniej 
tajemnicy. Już w trakcie czytania słyszałem ciche komentarze i widziałem 
uśmiechy kolegów i koleżanek. Kiedy skończyłem, dostrzegłem wyraźne 
rumieńce, skrzętnie ukrywane przez obiekt moich westchnień pod lokami 
koloru blond.

Omówienie wiersza Bema pamięci żałobny rapsod zasługuje na to, żeby 
poświęcić mu specjalną uwagę. Tego dnia Dolo przyniósł na lekcję adapter. 
Mieliśmy posłuchać utworu Norwida w interpretacji Czesława Niemena. 
Sprzęt został rozstawiony, a Czerederecki wyjął płytę i długo ją oglądał 
to z jednej, to z drugiej strony. Potem niby dmuchał, a jego długa broda 
w tym czasie zamiatała winyl. Wyglądało to komicznie, ale nikt z nas nie 
śmiał zareagować. Gdybym nie widział tego szelmowskiego uśmieszku 
skrywanego pod wąsami Profesora, mógłbym pomyśleć, że to przypadek. 
Ten poważny i trochę groźny pan po prostu stroił sobie z nas żarty!

Aranżacja Niemena zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Już pierwsze 
słowa śpiewane przez chór spowodowały dreszcze na karku: Iusiurandum 
patri datum… W nagrodę za uważne odsłuchanie płyty otrzymaliśmy po-
lecenie nauczenia się wiersza na pamięć. Jednak Dolo, wiedząc, że Ania 
jest uzdolniona wokalnie, zaproponował jej zwolnienie z recytacji pod 
warunkiem odśpiewania utworu przed cała klasą. Trochę stremowana 
wzięła sobie Basię do pomocy i po próbie na korytarzu zaśpiewały.

Prawdziwym oczkiem w głowie i tym, na co zwracał największą uwagę 
Adolf Czerederecki, były wypowiedzi pisemne. Prac tego typu było naprawdę 
dużo. W ciągu tygodnia pisaliśmy po dwa, a nawet trzy wypracowania, 
i to z dnia na dzień! Początkowo próbowałem pisać je na brudno. Metoda 
jednak nie sprawdziła się, bo nie starczało czasu na przepisywanie. Zresztą 
sam Profesor zachęcał do pisania od razu na czysto, przypominając, że 
ewentualne skreślenia nie będą miały wpływu na ocenę. Czerederecki nie 
lubił „lania wody”, cenił konkrety i zwięzłe wypowiedzi.

Jednym z pierwszych wypracowań klasowych, jakie pisaliśmy, było to, 
które miało sprawdzić naszą wiedzę z Pana Tadeusza. Polecenie polegało 
na tym, że należało opisać opowiadania, jakie snują bohaterowie lektury, 
a także okoliczności, w jakich wypowiedzi te powstają. Po sprawdze-
niu naszych prac otrzymałem pierwszą pochwałę. Właśnie za konkrety 
i zwięzłość wypowiedzi. Duma mnie wtedy rozpierała. I chociaż uzyska-
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na ocena zbyt wysoka nie była, bo trzy z plusem, ale być wyróżnionym 
przez Dola to było coś! Kiedyś usłyszałem też, że jestem „lepszym pisistą 
niż mówistą”, w co uwierzyłem głęboko i wiara ta do dziś we mnie nie 
wygasła. Żeby jednak za różowo nie było, muszę przyznać, że miałem 
także wpadki. Jedna z nich przytrafiła mi się w wypracowaniu na temat 
Lalki Prusa. Chcąc uniknąć ciągłego powtarzania wyrazu „sklep”, uży-
wałem go zamiennie ze słowem „magazyn”. Po sprawdzeniu pracy mój 
nauczyciel był wprost oburzony. Oberwało mi się nieźle! „Moj, moj, moj! 
Co to jest? Jakieś rusycyzmy, panie! Skąd ci się to wzięło?” – wyrzucał 
z siebie szybko, wyraźnie zdenerwowany. Mówiąc o pracach pisemnych, 
nie mogę pominąć historii, która przydarzyła się jednemu z kolegów. 
Niezbyt przygotowany postanowił na sprawdzian nie przyjść. W swojej 
naiwności myślał, że Profesor o nim zapomni i sprawa przygaśnie. Jego 
nadzieje szybko okazały się płonne! Na następnej lekcji Dolo posadził 
delikwenta w pierwszej ławce, zadał temat i kazał pisać. Kolega, z niezbyt 
wyraźną miną, przesiedział dwie godziny i oddał pracę. Kolejnego dnia 
Czerederecki wpadł na lekcję wściekły. Pechowemu wagarowiczowi nieźle 
się oberwało. Cała klasa dowiedziała się, że ten, przesiedziawszy dwie 
godziny nad kartką, napisał tylko jedno krótkie zdanie, i to z błędem: 
„Nie rozumię tematu”.

Zadając dużą ilość prac pisemnych, Profesor ćwiczył nasze umiejętności 
przekazywania myśli i przelewania ich na papier. Nie w każdym przypadku 
chodziło też o sprawdzenie konkretnej wiedzy. Tematy wypracowań były 
zwykle dwa do wyboru. Bywały bardzo konkretne, ale i wolne, dające 
możliwość wypisania się. Legendy krążyły o tym, że kiedyś Dolo zadał 
temat: „Porównanie kołka w płocie do starego człowieka”. Mówiono też, 
że pozwalał zamiast wypracowania napisać wiersz. Z przykrością muszę 
powiedzieć, że my takich poleceń nie dostawaliśmy. Nie zdradzę chyba 
tajemnicy, jeżeli powiem też, że uważał nas za słabą klasę.

Pisanie było dla nas uciążliwe, bo wymagało sporo pracy i czasu, a cze-
kały przecież jeszcze inne lekcje. Czerederecki sprawdzał wypracowania 
na różne sposoby. Czasami kazał je odczytać na głos, czasami zabierał 
do sprawdzenia w domu, a czasami przechodził tylko po klasie, rzucając 
wzrokiem na nasze zakładki. W starszych klasach zdarzało mi się niecnie 
ten fakt wykorzystywać. Pisałem wówczas tylko jedną kartkę z tytułem 
zadania, a kolejne strony podkładałem z innych wypracowań. Było to 
o tyle łatwe, że mieliśmy przecież luźne kartki. Sporo ryzykowałem, ale 
wiedziałem, że mnie do czytania nie weźmie, bo zwykle wybierał osoby, 
które słabiej pisały lub były „podpadnięte”. Kiedyś jednak nie miałem tyle 
szczęścia i za brak pracy domowej otrzymałem dwójkę. Profesor nie odpuścił 
i kazał na następną lekcję wypracowanie napisać. Trafili się i tacy, którzy 
dalej nie wykonali polecenia i otrzymali kolejną dwóję. Nie było miejsca 
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na wymówki typu brak czasu. Czerederecki gasił je stwierdzeniem, że jak 
to, on mógł po południu sprawdzić kilkadziesiąt prac pisemnych i jeszcze 
na grzyby skoczyć, a my jednego wypracowania nie mogliśmy napisać? Ja 
na szczęście za drugim razem pracę pt. „Moja droga do szkoły w różnych 
porach roku” napisałem, a on zabrał moje opowiadanko do domu. Posługuję 
się zdrobnieniem, bo praca liczyła kilkanaście stron. Opisałem w nim ze 
szczegółami, jak wygląda moja droga do szkoły w czterech porach roku. 
Przechodziłem na przykład obok sklepu mięsnego, do którego już w godzi-
nach nocnych ustawiały się długie kolejki. Zimową porą widok zmarzniętych 
ludzi, przestępujących z nogi na nogę, był naprawdę poruszający. Dalej 
szedłem przez park miejski, który doskonale nadawał się do obserwacji 
zmieniających się obrazów w zależności od pory roku. A ponieważ nadal 
byłem zakochany w mojej jasnowłosej koleżance, romantycznych uczuć, 
jakie targały moim sercem, nie mogłem w swojej pracy pominąć. Szeroko 
rozpisałem się o przypadkowym spotkaniu z piękną rzekomo nieznajomą, 
jakie przydarzyło mi się w drodze do szkoły. Profesorowi wypracowanie 
spodobało się na tyle, że dokonując jego oceny, użył nawet sformułowania: 
„Napisał jak Reymont, panie!”. Pomimo sporej liczby błędów ortograficz-
nych (!) otrzymałem czwórkę. Była to ocena świetna, bo piątek Dolo nie 
stawiał. W nagrodę musiałem też odczytać przed całą klasą to, co w przy-
pływie zapału twórczego udało mi się napisać. No i oczywiście wszyscy 
znowu domyślili się, kim była tajemnicza koleżanka, do której pałałem 
tak gorącym i „skrytym” uczuciem.

Nieodłączną częścią prac pisemnych były dyktanda. Te niezapowie-
dziane rozpoczynały się znamiennym poleceniem: „Wyciągać karteczki!”. 
Najsłynniejszym sprawdzianem wiedzy ortograficznej był ten pisany pod 
koniec czwartej klasy. Od lat krążyły o nim legendy. Niektórzy koledzy 
posiadali, jakimś cudem przemycone, teksty z poprzednich lat. Grozą 
przejmował już sam początek, który brzmiał: „Niniejsze dyktando, szóste 
czy siódme z kolei, będzie nieco chaotyczne…”. Profesor nie był naiwny 
i każdego roku treść dyktand modyfikował. Zadanie do skomplikowanych 
nie należało, bo tekst składał się głównie z wyliczanek. Do sformułowania 
typu: „Uczniowie przed maturą najczęściej popełniają błędy w wyrazach, 
takich jak: …” można było wstawić dowolną ilość trudnych słów. Wiele 
użytych przez Dola zwrotów zapadło mi w pamięć na zawsze, np.: „Uczeń 
przed maturą czuje się jak kolarz na trudnej bieżni” lub „Obok Józka 
siedziała niska Francuzka”.

Powiedzonka Czeredereckiego typu wspomniane „panie” czy „moj, moj, 
moj” wywoływały w nas prawdziwą wesołość. Bardzo chętnie przyswaja-
liśmy je sobie, używając ich później w najróżniejszych sytuacjach. Profesor, 
mimo swojej surowości i stawiania wysokich wymagań, wiedział, że „re-
żim” należy czasami łagodzić humorem. W tym celu stosował zaskakujące 
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triki. Kiedyś podczas pisania zadania klasowego panowała bardzo napięta 
atmosfera. Cisza była wprost przejmująca i nagle wystrzał jak z armaty! 
Podskoczyliśmy na krzesłach prawie wszyscy. Okazało się, że Dolo tak 
głośno kichnął. Wesołość zapanowała ogromna, a on tylko cichutko po-
wiedział: „No co, kichnąć sobie nie można?”. Na śmiechy czy gadania na 
lekcji nie mogliśmy sobie zbyt często pozwolić. Krótkim „Uspokoić się!” 
Profesor dyscyplinował nas, gasząc wszelkie dyskusje i przywracając lekcji 
języka polskiego należną powagę. Dla żartu lubił także przekręcać nasze 
nazwiska. I tak Kułacz bywała czasem Łuczko lub Popiełuszko, Gemborys – 
Krzywonos, Szałapski – Sznaps, a Wancisiewicz – Bocianowska. Wywoławszy 
ucznia do tablicy, mówił: „Głoś!” lub „Popisuj się wiedzą!”. Kiedy zdarzyło 
się, że ktoś wykazał się całkowitym jej brakiem, mógł usłyszeć strasznie 
brzmiące: „A cóż ty, człowiecze, żarty sobie stroisz?”. Po takiej reprymendzie 
zakończenie mogło być tylko jedno: „Dwójka z wykrzyknikiem!”. Kiedy 
ktoś z nas, niezbyt przygotowany do lekcji, zaczynał krążyć wokół tema-
tu, mógł usłyszeć: „Moj, moj, moj, a cóż to za dziwaczysko?”. Uczniowie 
zadumani albo rozkojarzeni byli przywoływani do porządku głośnym 
poleceniem: „Pobudka!”. Czasami lubił opowiadać śmieszne historie. Na 

Czerwiec 1983 r., klasa IIc z Profesorem Adolfem Czeredereckim przed budynkiem 
szkoły. Źródło: Zbiory autora
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przykład jak to w Tyszowcach, gdzie wcześniej pracował, odbywało się 
wręczenie sztandaru. Przemawiając, jakiś ówczesny oficjel miał użyć sfor-
mułowania: „…jak ten gwóźdź, com go w drzewce wraził”. Albo podczas 
przemówienia z okazji święta pierwszego maja padły słowa: „Dziękuję 
wam za ten śpiw i udział w akademii przeciwpierwszomajowej”. Salwy 
śmiechu wzbudziły w nas wspomnienia Czeredereckiego z czasów wojny. 
Brzmiało to mniej więcej tak: „Wojsko sowieckie muchomorów pojadło, 
a ja całą noc patrzyłem, czy nie sinieją”. Oprócz tej wiedzy historycznej 
zdobyliśmy również wiedzę medyczną. Uświadomił nas mianowicie, co 
jest najlepszym lekarstwem na gruźlicę. Opowieść dotyczyła niejakiego 
pana Małeckiego. Ów mieszkaniec Tomaszowa zmagał się z rzeczoną wy-
żej przypadłością od dłuższego czasu. Lekarze byli bezradni. Ktoś jednak 
sprzedał mu informację, że na jego dolegliwość najlepszy jest smalec z psa. 
Małecki z porady skorzystał i przez pewien czas smalec z psa pił. „I co?” 
– zapytał Dolo, by zaraz odpowiedzieć samemu sobie: „I chłop jak róża, 
panie!”. Przy czym słowo „róża” zostało prawie wykrzyczane. Usłyszeliśmy 
też historię, jaka przytrafiła się jego ojcu, kiedy jechał furmanką przez las. 
Nagle spostrzegł, że na środku drogi siedzi zając – biedaczyna. Ojciec 
zszedł z wozu, sprawdził, co się zwierzęciu stało, bo oczy miało otwarte, 
a ono „jak mu na pierś, panie, nie skoczy!”. Dowiedzieliśmy się, że rodzi-
ciel naszego Profesora zbytniego zamiłowania do pracy na roli nie miał. 
Kiedy podniósł widły, to wiatr grał mu na nich jak Jankowi Muzykantowi. 
Co zabrał się do jakiejś roboty, to stawał zadumany i wpatrzony gdzieś 
w dal. Wszystko mu grało, bo – jak Dolo mówił – jego ojciec był Cyganem. 
Później dowiedziałem się, że legendę tę stworzył sam rodziciel Adolfa – 
Stanisław Czerederecki – człowiek znany ze swojej bujnej fantazji, której 
nie brakowało również jego pierworodnemu synowi.

W trakcie wykładów Profesor potrafił luźno przytaczać ciekawe i cha-
rakterystyczne fragmenty książek, które także wzbudzały naszą wesołość. 
Mówiąc o opowiadaniu Rozdziobią nas kruki, wrony (do dziś pamiętam, że 
w tytule utworu nie ma „i”), wspominał historię chłopa, który, zobaczywszy 
błyszczące sprzączki na mundurze poległego, nie mógł się opanować i bez 
skrupułów złupił trupa powstańca styczniowego. Wyraźnie rozbawiony 
cytował także: „Lej go w mordę! – rzekł pan Alfred, zapalając szwedzką 
zapałkę”. Albo o służącym, który używał śmiesznych zbitek językowych: 
„gdzie rozrzucałem gnój, ewentualnie obornik”. Kultowe było także stwier-
dzenie: „Szpital dla obłąkanych w nieznanej okolicy”. Czasami dostawaliśmy 
polecenie odszukania i odczytania w książkach takich charakterystycznych 
fragmentów. Korzystając z takiej okazji, podczas omawiania Chłopów Andrzej 
przeczytał urywek przedstawiający spotkanie Jagny z Antkiem w stogu 
siana. Cytat był jak najbardziej trafiony i spodobał się całej męskiej części 
klasy, nie wyłączając naszego szacownego nauczyciela.
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Podczas jednej z lekcji Dolo przechadzał się po klasie, omawiając jakieś 
zagadnienie. Nikt z nas nie zwrócił uwagi, że Leszek coś sobie po kryjomu 
zapisuje w zeszyciku. Nagle Profesor złapał jego notes, siadł naprzeciwko 
i zaczął czytać. Potem, kiedy oddawał notatki, podkręcając wąsa, wyraźnie 
zadowolony powiedział: „Konfesjones, panie! Wyznanie dziecięcia wie-
ku”. Zaintrygowani rumieńcem Leszka zapytaliśmy na przerwie, co też 
takiego napisał. W odpowiedzi usłyszeliśmy: „To był mój taki pamiętnik. 
Napisałem, że Dolo to fajny facet!”.

Trzy lata nauki języka polskiego pod skrzydłami Profesora minęły 
bardzo szybko. Przed zakończeniem ostatniego semestru pisaliśmy coś 
w rodzaju próbnej matury. Polegało to na tym, że dostawaliśmy temat 
i należało do niego napisać plan. Zadanie to udało mi się wykonać bar-
dzo dobrze, bo za swoją pracę otrzymałem piątkę. Chyba pierwszą, którą 
postawił mi Dolo. Na prośbę koleżanki i kolegi opracowałem jeszcze dwa 
tematy, za które Profesor wystawił czwórkę i trójkę z plusem. Wreszcie 
nadeszła matura. Jej temat nie przypadł mi do gustu, ale po skończeniu 
pracy byłem zadowolony. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że dostałem 
piątkę. Tak naprawdę była to piątka z minusem, ale na świadectwie ten 
mały szczegół się nie znalazł. Drugim szczęśliwcem, który otrzymał naj-
lepszą ocenę, był Krzysiek. Dzięki wcześniejszej klasyfikacji obaj byliśmy 
zwolnieni z ustnej części matury.

Po ogłoszeniu wyników z egzaminu pisemnego nie wszyscy mieli tak 
dobry humor jak ja i Krzysiek. Okazało się bowiem, że pięć osób Dolo 
oblał. W tamtych latach oznaczało to, że poprawkę można było pisać do-
piero za rok. Część ustna przebiegła już bez komplikacji i wszyscy maturę 
zdali. Wspomnę jeszcze, że w czasach, kiedy o ksero nikt nie słyszał, na-
sze koleżanki otrzymały polecenie przepisania zestawów pytań na ustną 
maturę z języka polskiego. Ze zleconego przez Czeredereckiego zadania 
wywiązały się znakomicie. Z okazji skorzystały i większość zagadnień była 
nam znana jeszcze przed przystąpieniem do egzaminu.

Myliłby się ktoś, myśląc, że na tym moja przygoda z Profesorem Adolfem 
Czeredereckim się zakończyła. Mój najlepszy kolega, Andrzej, wiedział, że 
tradycją były spotkania świeżo upieczonych absolwentów liceum z Dolem 
w atmosferze, jak to określał, „półliterackiej”. Całe wakacje męczył mnie 
i Piotrka, żeby „spiknąć się z Dolem”. W końcu sam zaaranżował spotkanie 
i w niedzielę 1 września 1985 r. stawiliśmy się we trzech w domu Profesora. 
Wzięliśmy ze sobą flaszkę i coś na ząb. Czasy były takie, że nikomu się 
nie przelewało, a w sklepach były same pustki. Andrzej miał konserwę 
z „Rajchu”, jak się wtedy mówiło o RFN, a Piotrek przyniósł nawet pepsi. 
Konserwę pamiętam do dziś! Był to czarny salceson z białymi kwadraci-
kami, tłuszczu zapewne, ale smak miał wyborny! Na widok wyciągniętej 
przez nas butelki wódki Dolo zapytał: „A pozwolenie od księdza jest?”. 
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Był to oczywiście żart, bo byliśmy już teoretycznie dorosłymi ludźmi, po 
skończonej szkole średniej. W każdym razie zasiedliśmy w niewielkim 
pokoiku Profesora, całym zapełnionym książkami. W miarę upływu czasu 
i ubywania płynu z półlitrowego naczynia atmosfera coraz bardziej się roz-
luźniała. Każdy z nas opowiedział, jaki dalszy kierunek kształcenia wybrał 
i co zamierza robić w życiu. Apetyty dopisywały, a Dolo co chwila wołał 
do żony: „Anielu, przynieś nam coś”. Jedzenie szczególnie smakowało 
Piotrkowi, co Dolo skwitował: „Cieszę się, że jest z nami sportowiec!”. 
Państwo Czeredereccy zaserwowali nam między innymi kiszone grzyby. 
Trochę wahaliśmy się, czy je zjeść. Nasz, były już, nauczyciel, stawiając 
słoik na stole, powiedział bowiem: „Tych grzybów nikt nie zbiera, tylko 
ja”. Jednak sam zjadł je jako pierwszy, a my poszliśmy w jego ślady. 
Tematów do rozmów było wiele. Mnie najbardziej utkwił ten dotyczący 
wojny. Profesor pochodził z Podola. Opowiadał o swojej nauce w dwóch 
szkołach: niemieckiej i sowieckiej. Twierdził, że w ZSRR panowała więk-
sza propaganda niż w hitlerowskich Niemczech. Aby nam to uwodnić, 
zaczął wyszukiwać książki, wskakując na krzesło lub nurkując w wersalce. 
Zobaczyliśmy podręczniki sowieckie z postacią Stalina i niemieckie, po-
litycznie całkowicie obojętne. Spotkanie było bardzo miłe i potrwało do 
późnych godzin nocnych, bo zgodnie z polskim powiedzeniem: „dobra 
twoja, dobra moja”, na stole wylądowała kolejna butelka. W doskonałych 
humorach opuściliśmy dom Państwa Czeredereckich.

Życie zaczęło płynąć szybkim nurtem. Studia, żona, dzieci, praca, 
codzienna bieganina. Jednakże osoba Profesora zawsze w mojej świado-
mości była obecna. Podczas każdego spotkania z kolegami z klasy temat 
Dola po prostu musiał być poruszony. Mieszkając w Tomaszowie, dosyć 
często widywałem go jeżdżącego po mieście rowerem lub robiącego zaku-
py. Nigdy nie miałem jednak śmiałości, żeby przystanąć i porozmawiać. 
W roku 1999 zacząłem pracować w Tarnawatce. Do miejscowości tej rodzi-
na Czeredereckich została przesiedlona po zakończeniu wojny. Zdarzało 
mi się widzieć Dola jadącego rowerem na cmentarz w Tarnawatce, gdzie 
pochowani zostali jego rodzice i brat. W roku 2000 mijała 15. rocznica 
ukończenia liceum. Pomyślałem sobie wówczas, że dobrze byłoby spotkać 
się z tej okazji z koleżankami i kolegami z dawnych lat. Skontaktowałem się 
z Elą, Andrzejem i Jaśkiem i tak zawiązaliśmy grupę organizacyjną zjazdu. 
Nie wyobrażaliśmy sobie takiej uroczystości bez Profesora Czeredereckiego. 
Zaprosiliśmy go osobiście podczas wizyty w jego domu. Dolo sprawiał 
wrażenie zadowolonego. Upływ lat spowodował jednak, że nie wszystkich 
nas pamiętał i poprosił o przedstawienie się. Kiedy przyszła moja kolej, 
powiedział: „A, pan Szałapski. Pamiętam! Dobrych uczniów się pamię-
ta, tylko coś pan zmężniał”. Moje „zmężnienie” polegało na tym, że ze 
szczupłego chłopaka przemieniłem się w faceta studwudziestokilowego… 
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Zaproszenie dostał także nasz wychowawca, Augustyn Lis, i katecheta,  
ks. Józef Rzechuła, który uczył nas na plebanii, bo religii wówczas w szkole 
nie było. Datę spotkania wyznaczyliśmy na 19 lutego 2000 r. Pierwszym 
punktem programu była msza święta w intencji naszych zmarłych nauczy-
cieli. Nabożeństwo odprawiał nasz katecheta oraz Staszek, kolega z klasy, 
który – ku zaskoczeniu nas wszystkich – został księdzem. Część nieoficjalna 
odbyła się w barze „Roztocze”. Frekwencja była bardzo wysoka. Zjawiło 
się 23 uczniów oraz Dolo i ks. Rzechuła. Profesor był przygotowany. 
Odczytał nawet odszukaną gdzieś w zakamarkach swojego archiwum listę 
obecności klasy IVc z roku 1985. W pewnym momencie zobaczył Wieśka 
i Staszka palących papierosy, co skomentował: „Jak żyć, skoro doktor 
i ksiądz palą?”. Nauczyciele posiedzieli z nami do późnego wieczora, 
dyskutując i wspominając dawne czasy. My zaś, rozgadani i rozbawieni, 
lokal opuściliśmy dopiero rano. Przed zakończeniem imprezy obiecaliśmy 
sobie, że co pięć lat będziemy się spotykać, żeby podtrzymywać dawne 
znajomości i wspominać czasy młodości.

W następnym tygodniu po zjeździe skontaktował się ze mną Andrzej 
i powiedział, że Dolo chciałby się z nami spotkać i zaprasza nas, czyli 
Elę, jego i mnie, do swojego domu. Z zaproszenia skorzystaliśmy. Już na 
samym początku spotkania przeżyliśmy mały szok. Profesor wręczył każ-
demu z nas wypracowanie klasowe pisane w trzeciej klasie. Wstydu nie 
było! Oceną wystawioną za moją pracę było trzy z kropką, co oznaczało 
trzy plus. Wieczór spędziliśmy w bardzo miłej atmosferze, chociaż wciąż 
podchodziliśmy z dużym szacunkiem i respektem do naszego polonisty. 
Jak to w takich przypadkach bywa, zostaliśmy ugoszczeni przez Państwa 
Czeredereckich. Mieliśmy okazję skosztować m.in. specjalnego trunku 
Dola przygotowanego na bazie kanadyjskiego spirytusu kukurydzianego, 
rozcieńczonego herbatą „Lipton”.

Od tamtej pory każde moje przypadkowe spotkanie z Profesorem, 
czy to w sklepie, czy na zielonym rynku, kończyło się dłuższą rozmową. 
Wiedział, że pracuję w Tarnawatce i mogliśmy rozmawiać o wielu wspól-
nych znajomych. Kiedyś zapytał mnie, czy znam pewnego półanalfabetę 
z Tarnawatki i tu wymienił jego nazwisko. Potwierdziłem, bo persona była 
dosyć znana, a jednocześnie kontrowersyjna. „Wie pan – mówił z zapałem 
Dolo – on jest strasznym antysemitą. Kiedyś próbował mnie przekonywać 
do swoich teorii, a ja mu na to: wiesz, że Święty Piotr, któremu poświę-
cony jest kościół w Tarnawatce, był Żydem?! Obraził się na mnie, panie, 
i więcej nie rozmawiał”.

Zgodnie z postanowieniem powziętym na naszym pierwszym spo-
tkaniu koleżeńskim 11 czerwca 2005 r. zorganizowaliśmy drugi zjazd, 
przypadający w 20. rocznicę matury. Tym razem miejscem naszego spo-
tkania miała być „Karczma Siwa Dolina”. Zaprosiliśmy ponownie Dola. 
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Tym razem nie mógł jednak się zjawić ze względu na chorobę. W dniu 
spotkania odwiedziliśmy go nawet w domu. Wręczyliśmy bukiet kwiatów 
i próbowaliśmy namówić na przyjazd do lokalu, w którym odbywało się 
spotkanie. Niestety nasze wysiłki spełzły na niczym. Przekazał nam jednak 
bardzo miły list, który zachowałem do tej pory. Pozwolę sobie przytoczyć 
jego fragmenty. Zaczyna się następującymi słowami:

„Moi Drodzy Uczniowie – Przyjaciele!
Stokrotne dzięki za nieustającą pamięć i serdeczne zaproszenie na Wasz 

Zjazd Koleżeński. (–) Przepraszam za moją nieobecność spowodowaną 
poważnymi dolegliwościami. Pewnie uwierzycie mi na słowo, stąd nie 
załączam zaświadczenia lekarskiego, chociaż niegdyś od Was w podobnych 
wypadkach tego wymagałem.

Za pośrednictwem Waszych Sympatycznych Organizatorów przekazuję 
szczere pozdrowienia dla Was wszystkich niezależnie od płci, wyznań re-
ligijnych, przynależności partyjnej, pełnionej funkcji czy pracy zawodowej.

(–) Niech nie rdzewieje, a się święci dawna, stara przyjaźń! Niech się 
na aktualnym spotkaniu jeszcze bardziej umacnia!

Niechaj krzepnie braterska atmosfera, zgoda,
a zjazd wówczas Wam się uda!
Proszę uprzejmie przyjąć powyższe słowa jako wyraz mojej obecności 

z Wami Wszystkimi na spotkaniu Przyjacielskim w dniu 11 czerwca 2005 
roku”.

Cały on! Cały Dolo!
25. rocznicę matury świętowaliśmy w roku 2010 w „SPA Arkadia” 

w Kol. Łaszczówka. Tym razem Dolo był w formie i zaszczycił nas swoją 
obecnością. Mało powiedziane „był w formie”! Wprost tryskał wigorem, 
a dobry humor nie opuszczał go ani na chwilę. Widać było, że czuł się 
w naszym towarzystwie bardzo dobrze. Rozmawiał ze wszystkimi, bawił 
się i ucztował na równi z nami. W pewnym momencie miałem obawy, czy 
za bardzo nam się Profesor nie rozhulał. Na dworze zrobiło się już jasno, 
a on nie miał ochoty na zakończenie imprezy. Wszystko skończyło się 
jednak dobrze i Dolo bezpiecznie dotarł do domu. Jakiś czas po zjeździe 
spotkałem go na ulicy. Trochę zawstydzony powiedział mi, że tak dobrze 
się bawił, iż nie zdawał sobie sprawy, że jest już tak późna godzina.

Na początku roku 2015 spotkałem się z panem Adolfem Czeredereckim 
na gruncie, powiedzmy, trochę zawodowym. Od dwu lat gmina Tarnawatka 
wydawała gazetkę, w której prezentowano m.in. wywiady z ciekawymi 
osobami, związanymi z jej terenem. Jako uczeń Czeredereckiego, w do-
datku darzący go wielkim szacunkiem, od dłuższego czasu myślałem 
o przeprowadzeniu z nim rozmowy. Miałem jednak obawy, jak to będzie. 
Własnego nauczyciela – i to takiego! – przepytywać? Moich wątpliwości 
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nie rozwiewał nawet fakt, że autorem wywiadów był dziennikarz z wie-
loletnim doświadczeniem, a ja tylko w nich uczestniczyłem. W końcu 
jednak odważyłem się i zadzwoniłem do Profesora, wyjaśniłem mu, o co 
mi chodzi i umówiliśmy się na spotkanie. Razem z redaktorem zjawiłem 
się w domu Państwa Czeredereckich. Wszyscy trzej zasiedliśmy przy stole 
w znanym mi z wcześniejszych wizyt pokoju. Rozpoczął się wywiad. 

Widziałem, że dziennikarz nie bardzo radził sobie ze swoim interlo-
kutorem, a ten był coraz bardziej poirytowany, chociaż starał się to ukryć. 
Czuło się, że obaj panowie nie nadają na tych samych falach. Jakoś do-
brnęliśmy do końca rozmowy. Po spotkaniu miałem wyraźny niesmak, bo 
widziałem niezadowolenie Dola i było mi w dodatku trochę wstyd. Mój 
nastrój jeszcze się pogorszył, kiedy przeczytałem przesłaną mi wersję wy-
wiadu z Czeredereckim. Opracowany przez kolegę redaktora materiał nie 
nadawał się do publikacji. O ostatecznym kształcie zarówno gazetki, jak 
i wszystkich artykułów decydowałem ja, postanowiłem więc sam opisać 
to, co usłyszałem w trakcie wywiadu. A działo się wiele. 

Profesor mówił dużo o swoim życiu, a ja chłonąłem każde jego sło-
wo. Zawsze uporządkowany rozpoczął od swoich narodzin, które miały 
miejsce 24 grudnia 1931 r. we wsi Karolówka w powiecie zaleszczyckim 
w województwie tarnopolskim. Wieś była w większości zamieszkała przez 
Ukraińców, z którymi Polacy mieli bardzo dobre relacje. Po przepędzeniu 
Niemców przez Rosjan wszystko się zmieniło. Wtedy swoją działalność na-
siliła UPA. Babka Czeredereckiego ze strony ojca, ciotka i jej dwoje małych 
dzieci zostali zamordowani. Dokonała tego 17-letnia sąsiadka Ukrainka. 
Na początku 1945 r. pozostałą część rodziny zapakowano do wagonu 
kolejowego i przywieziono do Bełżca. Początkowo mieli zostać osiedleni 
w Muratynie, do którego małego Adolfa matka wysłała pieszo, żeby zapro-
wadził krowę. Udało mu się dojść do Komarowa, gdzie po 2 tygodniach 
dowiedział się, że rodzinę ulokowano w Tarnawatce. Warunki panujące 
w nowym miejscu zamieszkania były straszne. Sytuacja uległa poprawie, 
kiedy z wojska wrócił ojciec. Otrzymali lepszy dom i 5 ha ziemi. W czasie 
wojny uczył się w szkole sowieckiej – pełnej indoktrynacji, i niemieckiej 
– w miarę neutralnej. Po repatriacji klasy 5–7 kończył już w Tarnawatce. 
Później zdał do Gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie 
Lubelskim i zamieszkał w bursie. Jej kierownikiem był major Cichocki, 
nauczyciel geografii i języka niemieckiego. Człowiek utrzymujący woj-
skowy rygor i dyscyplinę. Z prawdziwym rozbawieniem Dolo opowiadał, 
jak to kiedyś, po wieczornej rozróbie, major za karę zabrał im żarówkę… 
W tamtych czasach nie było nawet mowy o kupnie drugiej. Ciekawostką 
z życia mojego polonisty był fakt, że do 13. roku życia prawie nie mówił 
po polsku. Język ten znał tylko z kościoła, a w domu na co dzień mówiło 
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Wywiad z Adolfem Czeredereckim zamieszczony w Biuletynie Gminy Tarnawatka 
„Co w Naszej Gminie” z 2015 r. Źródło: Zbiory autora
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się po ukraińsku. W szkole najbardziej lubił matematykę, ale studiował 
polonistykę na PWSP we Wrocławiu1. Studia magisterskie ukończył na 
Uniwersytecie Warszawskim w roku 1961. Pracę magisterską pisał z metod 
nauczania i jako nauczyciel wykorzystywał wiele z nich. Po ukończeniu 
studiów I stopnia otrzymał nakaz pracy. Ze względu na stan zdrowia 
matki i brata chciał znaleźć się jak najbliżej domu. Przydzielono go do 
Rybczewic w okolicach Świdnika. Po tym, jak sam mówił, dwuletnim 
„wygnaniu” trafił do Tyszowiec. Tam poznał swoją przyszłą żonę, Anielę. 
Z wielką dumą w głosie Czerederecki opowiadał o swoich dwóch córkach 
mieszkających w Krakowie. Młodszej Aleksandrze – germanistce, i starszej 
Alicji – doktor psychologii. Po przeprowadzce do Tomaszowa pracował 
w obu tomaszowskich liceach, szkole wieczorowej, a także w liceum me-
dycznym. Miewał nawet 50 godzin zajęć w tygodniu. Ponieważ gazeta, 
dla której przeprowadzany był wywiad, ukazywała się w Tarnawatce, 
chciałem wyciągnąć z niego jak najwięcej informacji o tej miejscowości. 
Jednakże mówił o niej niezbyt chętnie. Odpowiedział dyplomatycznie, że 
tam pochowani są jego rodzice i brat, a na ich grobach stara się bywać 
jak najczęściej. Wspomniał także o kilku osobach, które znał i szanował. 
Nawet o takich, z którymi różnił go światopogląd. Ten brak sentymentu 
do miejscowości, w których osiedlono przesiedleńców, wcale mnie nie 
zdziwił. Część mojej rodziny też była repatriowana. Dla tych osób dobre 
wspomnienia z beztroskich lat dzieciństwa i młodości łączyły się głównie 
z przedwojennym światem, na zawsze już utraconym.

Adolf Czerederecki zredagował wydaną na początku lat dziewięćdziesią-
tych książkę o tomaszowskim liceum Alma Mater Thomasoviensis. Był także 
autorem bardzo ciekawej pozycji wspomnieniowej Nie tylko moje widzenia 
i przeżycia naszych światów na kanwie półwiecza (1951–2001).

Spisawszy fakty opowiedziane przez Profesora, zawiozłem mu wywiad 
do przeczytania i autoryzacji. Siedząc przed nim, czułem się gorzej niż na 
maturze. Byłem już blisko pięćdziesięcioletnim mężczyzną, a wydawało 
mi się, że jestem nastoletnim licealistą! Moją pracę miał ocenić dawny 
nauczyciel. Spodoba się czy nie? Będzie krzyczał? Nie, tego nie zrobi, to 
kulturalny i wykształcony człowiek. Targany takimi rozterkami patrzyłem, 
jak Dolo wodzi wzrokiem po tekście. Widziałem też długopis, którym 
wyraźnie poprawiał błędy. O matko, co za wstyd! – pomyślałem. Usilnie 
starałem się rozpoznać jego reakcje. Po pierwszych słowach: „O, zapamiętał 
pan!” trochę odetchnąłem. Wreszcie skończył czytanie, spojrzał na mnie 
spod długich brwi i powiedział: „No, ładnie pan napisał”. Tu moje serce 
zadrżało z radości, a wtedy wyraźnie zbulwersowany Profesor dokończył 

 1 Państwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna. We Wrocławiu działała od 29 listopada 1950 
do 30 sierpnia 1954 r. Następnie została przeniesiona do Opola. Zob. http://www.biblioteka-
cyfrowa.pl/Content/15742/Uczelnie_Wroclawia_online.pdf, s. 29–30.
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zdanie: „Tylko coś interpunkcja u pana szwankuje!”. Nie wiedziałem, co 
robić – śmiać się czy płakać? I w tym właśnie momencie zdałem sobie 
sprawę z absurdalności całej sytuacji! Mało brakowało, a wybuchnąłbym 
głośnym śmiechem. On nadal traktował mnie jak ucznia, a mój tekst jak 
wypracowanie do sprawdzenia. Ja zaś obawiałem się oceny swojego wy-
magającego nauczyciela, w napięciu czekając na jego werdykt. Kiedy już 
nasze emocje nieco opadły, mogliśmy spokojnie napić się herbaty i uraczyć 
nasze podniebienia kieliszeczkiem koniaku. Dolo co chwila wołał do żony, 
prosząc, aby coś nam doniosła lub przypomniała jakieś fakty. W pewnym 
momencie powiedział:

– Wie pan, bo ja mam tę chorobę, no…, Anielu! Jaką to ja mam tę 
chorobę?

– Alzheimer – dobiegł z kuchni głos pani Czeredereckiej.
– O! Widzi pan? Alzheimera mam! – z pewną satysfakcją podchwycił 

Dolo.
Na miłej pogawędce minął nam wieczór. Kolejne moje odwiedziny 

miały miejsce, kiedy gazetka ukazała się już drukiem. Wypadało zanieść 
gotowe egzemplarze bohaterowi mojego wywiadu. Nie ukrywam też, że 
bardzo zależało mi na kontakcie z Profesorem. Czułem się dobrze w jego 
towarzystwie. Mogliśmy porozmawiać na wiele różnych tematów. Co 
chyba jeszcze ważniejsze, nasze poglądy były bardzo zbieżne. Nieśmiało 
zdałem sobie też sprawę z tego, że zarówno mnie, jak i Profesorowi zależy 
na tych spotkaniach i rozmowach. I znów od słowa do słowa, od herbaty 
po koniaczek przegadaliśmy kilka godzin. Czerederecki był w doskonałej 
formie. Zaczął jednak wspominać o pewnych niepokojących objawach, 
jakie u siebie zauważył.

W niedługim czasie, zupełnie przypadkowo, w bibliotece trafiłem na 
książkę o wydarzeniach, jakie miały miejsce na Podolu w czasie II wojny 
światowej. Po jej przeczytaniu stwierdziłem, że jest to lektura dla mojego 
nauczyciela. Pozwoliłem sobie znowu go odwiedzić. Okazało się, że akcja 
rozgrywała się w odległości zaledwie kilkunastu kilometrów od rodzinnej 
wsi Czeredereckiego. Kilkusetstronicową pozycję połknął w mgnieniu oka. 
W przeciągu kilku dni był już właścicielem serii książek poświęconych nie 
tylko tamtym stronom, ale i powojennym losom osób stamtąd wysiedlonych.

Wczesną wiosną dowiedziałem się od Andrzeja, że Dolo przewrócił 
się podczas jazdy na rowerze. Trafił do szpitala, a tam zdiagnozowano 
u niego nowotwór. Tymczasem w roku 2015 przypadała kolejna, 30. rocz-
nica naszej matury. Nie wyobrażaliśmy sobie spotkania bez Profesora. 
Znów w towarzystwie Eli i Andrzeja zaprosiliśmy go na nasz zjazd. Tym 
razem trochę oporów stawiała pani Aniela. Ostatecznie zgodziła się na 
dwugodzinny pobyt małżonka z nami. Załatwiliśmy transport i Profesor 
po raz kolejny był naszym gościem honorowym w „Karczmie Siwa 
Dolina”. Wyglądał już trochę gorzej. Przede wszystkim bardzo schudł. 
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Jednakże jego forma psychiczna była nadał imponująca. Odczytał również 
listę obecności uczniów z oryginalnego dziennika z trzeciej klasy, jakimś 
cudem uratowanego przed zniszczeniem. Znowu były rozmowy i wspo-
mnienia różnych sytuacji. Czas minął szybko i zmuszeni byliśmy odwieźć 
go do domu. Od tamtej pory mieliśmy tylko sporadyczne kontakty przez 
telefon. Przeważnie składaliśmy sobie życzenia z okazji świąt. Ostatnia 
rozmowa miała miejsce w grudniu 2017 r. Tuż przed Wigilią zadzwonił 
telefon. Odebrała moja żona i po chwili, trochę skonsternowana, oddała 
mi słuchawkę. Usłyszałem cichutki, piskliwy głos jakiejś staruszki. Dopiero 
kiedy lepiej się wsłuchałem, poznałem, że to on, Adolf Czerederecki. Mówił 
bardzo szybko, a jego głos był słaby i zdyszany. Składał mi życzenia 
bożonarodzeniowe. Byłem zszokowany i nie wiedziałem, co powiedzieć. 
Życzyłem tylko zdrowia. Potem długo nie mogłem dojść do siebie. Było 
mi smutno, bo zdawałem sobie sprawę z tego, że stan jego zdrowia bardzo 
się pogorszył. Wzruszające było jednak to, że o mnie pamiętał. O jednym 
z setek, może tysięcy swoich uczniów. Płakałem!

Na początku 2018 r. stan Profesora znacznie się pogorszył. Były mo-
menty, że tracił kontakt z rzeczywistością. W marcu przed Wielkanocą 
w sklepie zauważyłem młodszą córkę Dola. Chodziliśmy do jednej szkoły, 
ale nigdy się nie znaliśmy. Postanowiłem zaryzykować i zapytać o zdrowie 
ojca oraz możliwość odwiedzenia go. Sytuacja była trochę niezręczna, ale 
kiedy przedstawiłem się, ona wiedziała już, kim jestem. Powiedziała, że 
z tatą jest różnie. Czasami wie wszystko, a czasami przebywa w swoim 
świecie. Generalnie wizyty dawnych znajomych miały na niego dobry 
wpływ. Zaproponowała mi, żebym o szczegółach porozmawiał z mamą. 
Tak też zrobiłem. Tydzień przed świętami zadzwoniłem do pani Anieli. 
Niestety stan zdrowia Profesora był już bardzo zły i nigdy więcej go nie 
spotkałem.

Zmarł 9 kwietnia 2018 r.
Na wieść o śmierci Adolfa Czeredereckiego nastąpiła mobilizacja całej 

naszej klasy. Dzień przed pogrzebem umówiliśmy się na czuwanie przy 
ciele. Przyszło nas naprawdę dużo, bo 11 osób. Złożyliśmy wieniec, a za 
duszę zmarłego Profesora zamówiliśmy mszę świętą. Podczas uroczysto-
ści pogrzebowej delegacja klasy IVc z roku 1985 też była znacząca. Ciało 
Adolfa Czeredereckiego spoczęło na cmentarzu parafialnym w Tomaszowie 
Lubelskim.

Kim był dla mnie Profesor Adolf Czerederecki? Początkowo z pewnością 
wyłącznie nauczycielem języka polskiego. Nauczycielem, którego trochę 
się bałem, traktując go z wielkim respektem i szacunkiem. Był wymagają-
cym pedagogiem, ale bardzo sprawiedliwym. Wyróżniał się kompetencją, 
ogromną wiedzą oraz mądrością życiową, co w konsekwencji tworzyło 
oryginalną, nietuzinkową postać. Był człowiekiem zdyscyplinowanym i zor-
ganizowanym. Był autorytetem. Miał w sobie naturalną charyzmę, która 



280

M. Szałapski Rocznik Tomaszowski 9

dana jest tylko niewielkiej części przedstawicieli zawodu nauczycielskiego. 
Bywał srogi i czasami potrafił się zdenerwować. Natura jednak obdarzyła 
go pogodą ducha i niesamowitym poczuciem humoru. O zajęciach prowa-
dzonych przez Profesora można powiedzieć wiele, ale na pewno nie to, 
że były nudne! Niekiedy potrafił zasiać prawdziwy strach w klasie, by za 
chwilę stroić sobie sztubackie żarty i śmiać się ze swoimi wychowankami 
do łez. Myślę, że granie różnego rodzaju emocjami stanowiło część jego 
metod nauczania, które miały prowadzić do przyswojenia przez uczniów 
jak największej porcji wiedzy.

Z czasem zacząłem w Profesorze dostrzegać nie tylko wyśmienitego 
polonistę. Potrafił, nie mówiąc o tym wprost, na podstawie omawianych 
utworów i sylwetek bohaterów literackich, przedstawiać nam swoje wi-
dzenie świata. Czasami niewielką dygresją czy uwagą, intonacją głosu, 
żartem rzuconym niby przypadkiem dawał wyraz wyznawanym przez 
siebie ideom i poglądom. Pomimo swojej bezkompromisowej postawy nie 
był radykałem. Zawsze starał się dostrzegać dwoistość ludzkiej natury. 
Być może dlatego tak lubił kontrasty, które pomagały dotrzeć do „złotego 
środka”. Uważał, że człowiek w sprawach istotnych powinien zajmować 
konkretne stanowisko, a nie „siedzieć okrakiem na barykadzie”. Osoby 
mające własne zdanie i konsekwentnie go broniące zyskiwały w oczach 
Adolfa Czeredereckiego szacunek, choćby sam z ich poglądami się nie 
zgadzał. Wydawało się, że uczy tylko języka polskiego, a on uczył tego, jak 
żyć mądrze, z godnością i jakim ideom warto służyć. Zwracał uwagę na 
uniwersalne wartości, którymi powinniśmy kierować się w każdej sytuacji.

Osoba Profesora Adolfa Czeredereckiego, jego poglądy i filozofia życiowa 
przewijały się – mniej lub bardziej intensywnie – przez całe moje dorosłe 
życie. Żeby w pełni uświadomić sobie, jak wielki wpływ na ukształtowa-
nie mojej osobowości wywarł ten niepozorny nauczyciel, potrzebowałem 
sporo czasu. Przyczyniło się do tego kilka rozmów, które odbyliśmy już 
u schyłku jego życia. Właśnie wtedy zrozumiałem, że podarował mi 
bezcenny dar! Pewną wrażliwość, która pozwala odróżnić dobro od zła, 
prawdę od fałszu. Zdałem sobie sprawę, że mam takie same poglądy na 
problemy współczesnego świata jak mój Profesor. Obydwaj brzydziliśmy 
się zakłamaniem i obłudą. Martwiło nas rozwarstwienie i skłócenie społe-
czeństwa oraz upadek wszelkich autorytetów, nie wyłączając Kościoła. Raził 
nas radykalizm i zgodnie potępialiśmy rasizm i nacjonalizm. Zgadzaliśmy 
się z twierdzeniem, że nie ma złych narodów, tylko w każdym znajdą się 
zdegenerowane i pozbawione moralności jednostki zdolne do najgorszych 
czynów. W końcu, trochę zdziwieni, doszliśmy do wniosku, że życie ludz-
kie, to wciąż „nieustanna walka z szatanem”.

Adolf Czerederecki był dla mnie mistrzem, przyjacielem, ojcem ducho-
wym. Na zawsze pozostanie wielkim autorytetem, nauczycielem, którego 
nie zapomina się do końca życia.
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Gabriela Ozimek
Rzeplin

DWA KONTYNENTY, DWIE WOJNY,  
WIELKA TRAGEDIA I WIELKA MIŁOŚĆ  

– HISTORIA JÓZEFA OZIMKA, ŻOŁNIERZA AK, 
MIESZKAŃCA KRZEWICY I RZEPLINA*

H  I  S  T  O  R  I  E    R  O  D  Z  I  N  N  E

Józef Ozimek był najstarszym synem Tomasza (1878–1941) i Marii 
z domu Kruc (1880–1933). Miał trójkę rodzeństwa: Rozalię (1907–2004), 
Jana (1911–?) oraz Michała (1920–1980).

Urodził się 10 maja 1905 r. w Du Bois w stanie Indiana w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie spędził dzieciństwo. Był to, jak wynikało z jego 
wspomnień, bardzo radosny i beztroski czas. Na przełomie XIX i XX w. 
w Galicji, skąd pochodzili Ozimkowie, przeważały małe, karłowate gospo-
darstwa i występowało duże przeludnienie. To skłaniało wielu mieszkańców 
do szukania gdzie indziej lepszych warunków bytowych. Głównym kie-
runkiem emigracji Polaków były kontynenty amerykańskie (USA, Kanada, 
Brazylia). Pod koniec XIX w. w polityce imigracyjnej Stanów Zjednoczonych 
dominowała tendencja do wprowadzania znacznych ułatwień dla przy-
jezdnych. Tygodnik „Głos Rzeszowski” w 1900 r. tak opisywał początek 
emigracji: „Na dworcu w Rzeszowie siadło we czwartek w nocy kilkaset 
osób. Wysyła ich właściciel biura wywiadowczego Feniger. […]. Transporty 
takie odbywają się codziennie […]. Pociągiem trzeba było dojechać do naj-
większych miast portowych – Bremy, Hamburga, Antwerpii, Kopenhagi, 
Triestu nad Adriatykiem, Liverpoolu, Southampton, Rotterdamu, Gdańska, 
Cherbourga, Cuxhawen, Hawru, by stamtąd popłynąć statkiem do »ziemi 
obiecanej«”1. Wśród emigrantów znaleźli się także Ozimkowie. Tomasz 
ciężko pracował jako górnik w kopalni, jego żona prowadziła nieźle pro-
sperujący pensjonat. Osiedlili się w Du Bois. Trudno jest jednoznacznie 

* Praca została napisana w 2018 r. na konkurs „Historia mojej małej Ojczyzny. Wspomnienia 
o żołnierzach SZP–ZWZ–AK Inspektoratu Zamość oraz ich powojenne losy”, zorganizowany 
przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Autorką jest Gabriela  
Ozimek, wówczas uczennica klasy trzeciej gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Ulhówku. 
Opiekę merytoryczną sprawował Robert Czyż, który pracę poprawił i uzupełnił do druku.

 1 http://www.moremaiorum.pl/za-wielka-wode-kilka-slow-o-emigracji-do-stanow-
zjednoczonych/ [dostęp: 28 I 2018].
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stwierdzić, o którą miejscowość 
w USA chodzi2, ale biorąc pod 
uwagę fakt, że na przełomie 
wieków zdecydowana większość 
osadników z Europy osiedlała się 
w północno-wschodnich stanach, 
byłoby to Du Bois w stanie Indiana, 
gdzie założono polską kolonię, 
w której w 1876 r. powstała pol-
ska parafia rzymskokatolicka. 
W roku 1887 jej proboszczem zo- 
stał ks. Łukasz Mieżowski. Założył  
on parafialny cmentarz, ogrodził 
kościół i wybudował szkołę pol-
ską, w której na przełomie XIX 
i XX w. Pięć sióstr zakonnych 
uczyło ponad 100 dzieci. Rozwój 
parafii spowodował jej podział. 
Na początku 1903 r. parafia macie-
rzysta liczyła 150 familii polskich 
i 18 niemieckich (według innych 
250 polskich i 30 niemieckich)3.

W roku 1914 sytuacja material-
na rodziny była na tyle dobra, że 
postanowili pokazać dzieciom swój 
rodzinny kraj. Nigdy bowiem nie zapomnieli o swoich korzeniach, mimo 
dzielących ich od ojczyzny tysięcy kilometrów. Chcieli, aby ich dzieci, które 
przyszły na świat w Stanach Zjednoczonych i miały już obywatelstwo tego 
kraju, wiedziały, skąd pochodzą. Do dzisiaj w zbiorach rodzinnych foto-
grafii mieszkańców gminy Ulhówek zachowały się fotografie przesyłane 
do Polski przez krewnych z USA.

Do swej ojczyzny przepłynęli z zamiarem kilkumiesięcznego pobytu. 
Kiedy po długiej, blisko dwumiesięcznej, wyczerpującej podróży dopłynęli 
do Gdańska, nie przypuszczali, jak wielka spotka ich tu tragedia. Przybycie 
nieszczęśliwie zbiegło się z wybuchem I wojny światowej, na domiar złego 
w niewyjaśnionych okolicznościach stracili wszystkie pieniądze, z którymi 
przybyli. Z rodzinnych wspomnień wynika, że dotarli tutaj z pieniędzmi, 
które ulokowane zostały na swego rodzaju książeczce oszczędnościowej, 

 2 Występują trzy nazwy miast w stanach: Indiana, Idaho i Wyoming.
 3 Historya Polska w Ameryce. Początek, wzrost i rozwój dziejowy osad polskich w Północnej 

Ameryce (w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie), wszechstronnie opisał X. Wacław Kruszka, wyd. 
poprawione i ilustrowane, t. I, Milwaukee, Wis. 1905, s. 188–193.

Tomczyszyn ze Szczepiatyna. Źródło: Zbiory 
prywatne Marka Mielniczuka ze Szczepiatyna
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jednakże kiedy chcieli ją zde-
ponować, okazało się, że nie 
mogą tego zrobić, co tłumaczo-
no trwającą wojną. Odebrano 
im także dokumenty umoż-
liwiające powrót do USA4. 
Potwierdzeniem opisanej sy- 
tuacji niech będzie stwierdze-
nie Józefa Smolińskiego: „Ci 
zaś, którzy, jako cywile, po 
wojnie pojechali do Polski 
z kapitałami, zostali sromotnie 
wykiwani, a nieraz zwyczajnie 
obrabowani”5.

Odwiedzenie miejsca uro-
dzenia po kilkunastu latach 
spędzonych w USA było 
czymś naturalnym. Tęsknota 
za krajem ojczystym powodo-
wała chęć zobaczenia rodzin-
nych stron. Tak było zawsze, 

swoją Małą Ojczyznę odwiedzali emigranci, a miejscowi chcieli im pokazać 
wszystko, co było najlepsze, niemal zawsze obowiązkowa była jazda po-
ciągiem do Krakowa. Tak też się stało, gdy w latach pięćdziesiątych XX w. 
rodzinę Lewandowskich w Szczepiatynie odwiedził krewny z USA6.

Podsumowując, na pewno wojna wprowadziła duże utrudnienia po-
dyktowane m.in. mobilizacją do armii państw zaborczych, przymusową 
rekrutacją robotników do pracy w Niemczech, masową ucieczką ludności 
Galicji przed zbliżającymi się wojskami rosyjskimi, wreszcie z przyczyn 
logistycznych uniemożliwiała powrót za ocean. Z drugiej strony, oddając 
klimat tamtych czasów, to nasi rodacy mieli sentyment do rodzinnego kraju. 
Od początku I wojny światowej w środowiskach Polonii amerykańskiej 
krystalizowała się myśl wsparcia czynem orężnym walk narodowowyzwo-
leńczych rodaków, co zostało skonkretyzowane w 1917 r. przez władze 
francuskie na rzecz tworzenia Błękitnej Armii gen. J. Hallera. Ich tęsknotę 
za ojczyzną i zaangażowanie w jej sprawy najlepiej ilustrował pożegnal-

 4 Wspomnienie wnuczki Józefa – Anny Skiby, zbiory prywatne G. Ozimek.
 5 Zob. J. S m o l i ń s k i, Ochotnicy Polonii amerykańskiej podczas wojen światowych – problemy 

i niepowodzenia, „Echa Przeszłości” 2008, t. 9, s. 204.
 6 Rodzina Lewandowskich do 1950 r. mieszkała w Zasławiu k. Uhnowa, później w Szcze-

piatynie. Widoczny na zdjęciu (po prawej stronie) to krewny rodziny Gajowych, który jako 
młody chłopak wyjechał do USA. W środku stoi Maria Lewandowska (córka Zofii Gajowej). 
Później kontakt się urwał. Informacja od Julii Lewandowskiej (15 III 2020).

Krewni rodziny Lewandowskich w czasie wycieczki 
do Krakowa (1959). Źródło: Zbiory prywatne Julii 

Lewandowskiej
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ny, płomienny rozkaz J. Piłsudskiego do wracających do USA rodaków7. 
Nie wszyscy wrócili, część została w Polsce z przymusu, tak jak rodzina 
Tomasza Ozimka, czy dobrowolnie, jak Antoni Dyl ze Źwiartowa8.

Wracając do głównego tematu, faktem jest, że Ozimkowie jeszcze  
w 1914 r. udali się w rodzinne strony do Cewkowa koło Lubaczowa9. Z uwagi 
na trwającą wojnę rodzina zmagała się z potworną biedą, taką, że nie było 
z czego utrzymać trójki dzieci. Gdyby tego było mało, to 36-letni wówczas 
Tomasz Ozimek został powołany do armii austro-węgierskiej10. Trudna sy-

 7 Do opuszczających Polskę halerczyków Naczelny Wódz skierował rozkaz z 18 marca 
1920 r., w którym czytamy m.in.: „Oddani pracy przy olbrzymich warsztatach Stanów Zjed-
noczonych otoczeni bogatym rozkwitem życia i przepychem wspaniałych warunków oraz 
nieobliczalnych możliwości, jakich tyle nastręcza Ameryka, na pierwszy głos, na pierwsze 
wezwanie Polski porzuciliście wszystkie korzystne widoki przyszłości i wstąpiliście do pol-
skich szeregów […]. To właśnie największe uczucie do Ojczyzny kazało Wam wybrać nasze 
szare polskie szeregi. To uczucie miłości do Ojczyzny w każdym prawym Polaku obecnie 
najżywsze, kazało wam przełamać wszelkie trudności i przybyć tu i walczyć o wolność tej 
ziemi […]. Walką i trudem, cierpieniem i krwią odnowiliście węzły, jakie was łączą z Polską”. 
Zob. Czyn zbrojny wychodźstwa polskiego w Ameryce. Zbiór dokumentów i materiałów historycznych, 
oprac. Z. Kunoś, J. Praga, Warszawa 2001, s. 479.

 8 Jeszcze inni pozostali tutaj na zawsze. W Dołhobyczowie na Wzgórzu Cerkiewnym 
znajduje się cmentarz, na którym spoczywają m.in. żołnierze „Błękitnej Armii” gen. Józefa 
Hallera, którzy polegli tutaj w wojnie polsko-sowieckiej. Były to jednak wydarzenia z okolic 
Dołhobyczowa, które rozegrały się w maju 1919 r. W okolicach Uhrynowa przełamano wów-
czas obronę ukraińską i 11 V 1919 r. armia Hallera zajęła Sokal nad Bugiem. Zob. http://
przewodnicyzamosc.pl/archiwa/5932 [dostęp: 13 IV 2020]. 

 9 Cewków leży obecnie w gminie Stary Dzików (powiat lubaczowski). To miejscowość 
o średniowiecznych korzeniach. Istniała już przed 1492 r., kiedy to wchodziła w skład dóbr 
Stanisława z Dzikowa, a następnie jego syna Jana Ramsza Dzikowskiego, proboszcza w Jaro-
sławiu. W 1785 r. zamieszkiwało ją 1020 grekokatolików, 720 rzymskokatolików i 30 Żydów. 
W 1650 r. wybudowano pierwszą drewnianą cerkiew pod wezwaniem św. Dymitra, kolejną 
w 1842 r. ufundował Władysław hr. Zamoyski. Pierwotnie rzymscy katolicy należeli do parafii 
Trójcy Przenajświętszej w Starym Dzikowie. W latach 1934–1938 w stanie surowym wybudowano 
kościół rzymskokatolicki. Inwestycję doprowadzono do końca dopiero po II wojnie światowej, 
a uwieńczeniem jej było poświęcenie kościoła w 1945 r. W 1938 r. mieszkało w niej około 2500 
grekokatolików i rzymskich katolików oraz 203 Żydów. Ludność wyznania greckokatolickie-
go po wojnie przesiedlono do ZSRR i na tzw. Ziemie Odzyskane. Parafię rzymskokatolicką 
w Cewkowie utworzono w 1970 r. pod wezwaniem św. Wojciecha. Od 30 października 1964 r. 
w kościele doznaje czci łaskami słynący obraz Miłosiernego Serca Pana Jezusa pochodzący 
z Kozłowa.

10 Również na obszarze późniejszego osiedlenia się Ozimków, czyli w okolicy Krzewicy 
i Rzeplina, toczyły się w 1914 r. walki. W monografii gminy Ulhówek zapisano: „Działania 
wojenne w pierwszym miesiącu wojny objęły południową Lubelszczyznę, a większe bitwy sto-
czono pod Kraśnikiem, Zamościem i Komarowem (ta ostatnia w dniach 26 sierpnia – 1 września 
1914 r.). W ramach bitwy komarowskiej, gdzie starły się ze sobą 4. armia austriacka z 5. armią 
rosyjską, doszło do walk pod Poturzynem, Wasylowem Wielkim i Tarnoszynem, a ich śladem 
są cmentarze poległych żołnierzy w Poturzynie, Wasylowie Wielkim i Tarnoszynie Turynie. 
Do potyczki wojsk rosyjskich z austriackimi doszło także w pobliskim Łykoszynie. W tych 
bitwach wojska austriackie zwyciężyły, ale we wrześniu [1914 r.] pod naciskiem kontrofen-
sywy rosyjskiej Austriacy wycofali się za San”. Zob. E. N i e d ź w i e d ź, J. N i e d ź w i e d ź, 
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tuacja materialna zmu-
siła młodego Józefa już 
w trakcie uczęszczania 
do szkoły powszech-
nej do zarobkowania 
przy różnych pracach 
leśnych.

Po powrocie gło-
wy rodziny z I wojny 
światowej w 1918 r. po-
stanowiono kupić małe 
gospodarstwo i za-
mieszkać w niewiel- 
kiej miejscowości Krze- 
wica [Kolonia], wtedy 
powiat Rawa Ruska11.  
Zaraz po przeprowadz-
ce Józef Ozimek rozpo-
czął pracę jako cieśla, 
by finansowo pomóc 
najbliższym, podczas 
gdy oni zajmowali się 
prowadzeniem gospo-
darstwa. W niedługim 
czasie po przenosi-
nach Maria i Tomasz 
Ozimkowie doczekali 
się urodzin Michała – 
najmłodszego z rodzeństwa.

Na początku XX w. Krzewica była średniej wielkości wsią. Według spisu 
ludności z 1921 r. liczyła 97 domów i 534 mieszkańców (460 Ukraińców, 48 

M. S k o r n i e w s k i, Ł. K ł ę b e k, Dzieje miejscowości gminy Ulhówek, powiat tomaszowski, 
Ulhówek–Zamość 2015, s. 35–36.

11 Krzewica pojawiła się w źródłach historycznych w drugiej połowie XV w. Po 1462 r. 
wieś posiadał Mikołaj Zbrożek z Żernik, w kolejnych latach wieś często zmieniała właścicie-
li. Według Słownika geograficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich „Krzewica 
inaczej zwana Szczewica. Według spisu z roku 1880 r. liczyła 385 mieszkańców, z czego 24 
na obszarze dworskim. Większość mieszkańców obrządku greckokatolickiego z wyjątkiem 
kilkunastu rzymskokatolików, którzy należeli do parafii w Żniatynie. We wsi istniała filialna 
cerkiew przynależna do parafii w Korczminie”. W 1914 r. była w posiadaniu Marii Dąbrowskiej 
z Ossolińskich. Zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IV, 
Warszawa 1883, s. 789–790. Więcej: E. N i e d ź w i e d ź, J. N i e d ź w i e d ź, M. S k o r n i e w -
s k i, Ł. K ł ę b e k, op. cit., s. 98–104.

Zwolnienie z wojska ochotnika Antoniego Dyla zaciągnię-
tego na terytorium USA. Źródło: Zbiory prywatne Gabriela 

Dyla z Rachań
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Polaków i 26 Żydów). Ludność zajmowała się głównie rolnictwem, w tym 
uprawą cebuli oraz znaną w okolicy hodowlą owiec. We wsi było kilku 
rzemieślników oraz żydowski wyszynk trunków. W okresie międzywojen-
nym funkcjonował tu ukraiński Dom Narodowy, czytelnia Towarzystwa 
„Proswita”, spożywcza kooperatywa, przedszkole prowadzone przez siostry 
służebnice NMP, amatorski zespół teatralny i chór cerkiewny. Od 1911 r. 
we wsi istniała 1-klasowa szkoła powszechna z jednym nauczycielem12.

W roku 1927 Józef, który ukończył 22 lata, otrzymał powołanie do 
wojska. Służył w 2. Pułku Łączności w Jarosławiu, dowodzonym przez 
kończącego zawodową służbę płk. Zenona Nosowicza (w stan spoczynku 
przeszedł w 1930 r.). Ukończył tam kurs podoficerski i został awansowany 
do stopnia kaprala. Po ukończeniu służby w 1929 r. wrócił do Krzewicy, 
gdzie poznał swoją przyszłą małżonkę, Olgę Kluczkowską. Trzy lata póź-
niej młodzi wzięli ślub w kościele parafialnym pw. Matki Boskiej Królowej 
Polski w Machnówku13. Obecnie, będąc w przygranicznym Machnówku, 

12 Ibidem, s. 99–101.
13 Początek parafii Machnówek sięga 1900 r. Jej teren wchodził w skład parafii Bełz w ar-

chidiecezji lwowskiej. Ekspozytura w Machnówku powstała w 1904 r. przez wydzielenie jej 
terenów z parafii w Bełzie, do Machnówka dołączono Worochtę i Staje, a z parafii Żniatyn 
Wasylów. W tym samym roku przystąpiono do budowy kościoła, którego fundatorem był 

Przedszkole wiejskie w Krzewicy (1938). Źródło: E. N i e d ź w i e d ź, J. N i e d ź w i e d ź, 
M. S k o r n i e w s k i, Ł. K ł ę b e k, Dzieje miejscowości gminy Ulhówek, powiat toma-

szowski, Ulhówek–Zamość 2015, s. 288
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należy odwiedzić przykościelny cmentarz, na który w 1993 r. z pobliskiego 
Oserdowa przeniesiono rzeźbę nagrobną naturalnej wielkości z inskrypcją 
w języku ukraińskim: „Olga Krawczuk zam. Gajoszko 26 III 1913 – 15 VI 
1931”. Ufundował go rozżalony ojciec Olgi, po stracie zmarłej w wyni-
ku choroby płuc 18-letniej córki. Autorem jest znany rzeźbiarz lwowski 
Aleksander Zagórski (1871–1944), autor wielu nagrobków na Cmentarzu 
Łyczakowskim. Posąg przedstawiał z bardzo realistycznymi detalami 
ukraińską krasawicę – o długich warkoczach w tradycyjnym ubiorze, na 
który składały się m.in. sznury korali, wyszywana bluzka, serdak, szeroka 
spódnica ozdobiona u dołu haftem i wysokie sznurowane buty. W ręku 
dziewczyny i u jej stóp spoczywały precyzyjnie wyrzeźbione bukiety 
kwiatów14.

W Machnówku m.in. doszło do tragicznych wydarzeń. Począwszy od 
6 kwietnia 1944 r. UPA rozpoczęła mordowanie polskich mieszkańców 
i spaliła kościół (dlatego nie zachował się akt ślubu, bo wraz z kościołem 
spłonęły wszystkie księgi parafialne)15.

Józefa i Olgę połączyła wielka miłość i nie stanął temu na przeszko-
dzie fakt, że ona była Ukrainką. Zarówno jej rodzice (Maksym i Ksenia 
Kluczkowscy), jak i rodzeństwo byli przeciwni i nie wyrażali zgody na 
ich ślub. Do tej pory na ogół poprawne relacje polsko-ukraińskie z każ-
dym dniem ulegały pogorszeniu. W latach trzydziestych XX w. nie było 
już przyzwolenia na małżeństwa pomiędzy obu narodami. Szczególnie 
Ukraińcy uważali, że Polacy „zabrudzają ich wyjątkową rasę”, więc próbo-

ks. Marceli Chmura, proboszcz z Bełza. Kościół otrzymał wezwanie św. Jana Chrzciciela, 
wybudowano także plebanię, gdzie już w 1904 r. zamieszkał ks. Tytus Zajączkowski. W ten 
sposób 17 czerwca 1909 r. władze kościelne powołały do istnienia parafię w Machnówku, 
a nieco później państwowe władze austriackie wydały pozwolenie na jej erygowanie. W jej 
skład weszły: Budynin, Korczmin, Krzewica, Staje, Worochta i Wasylów (razem około 1000 
wiernych). Pierwszym proboszczem został ks. Franciszek Palichleb. Do roku 1910 kościół 
parafialny był pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, ale został zmieniony na NMP Królowej 
Polski. Formalne erygowanie parafii nastąpiło w 1912 r. Zob. https://diecezja.zamojsko-  
lubaczowska.pl/parafie/parafia-nmp-krolowej-polski-machnowek [dostęp: 17 III 2020].

14 G. R ą k o w s k i, Polska egzotyczna, cz. II, Pruszków 2012, s. 308.
15 W marcu 1944 r. UPA ograbiła polskie gospodarstwa, po czym zamordowała następujące 

osoby: Michał Barabasz (lat 44), Maria Górnicka (l. 45), Zofia Fujara (l. 28), Stefania Fujara 
(l. 4), Aniela Górnicka (l. 20), Władysław Noworol (l. 37), Jan Noworol (l. 69), Józef Owsicki 
(l. 22), Jan Owsicki (l. 47), Aniela Owsicka (l. 40). W tym samym miesiącu upowcy zamordo-
wali: Annę Białosnowską (l. 15), Eugenię Białosnowską (l. 49), Marię Brzozowską (l. 54), Annę 
Brzozowską (l. 16), Jacka Fujarę (l. 55), Mikołaja Fujarę (l. 66), Katarzynę Fujarę (l. 31), Pelagię 
Fujarę (l. 38), Katarzynę Fujarę (l. 5), Piotra Galanta (l. 32), Agnieszkę Galant (l. 31), Michała 
Kochana (l. 24), Michała Noworola (l. 4?) Stanisława Noworola (l. 18), Władysława Noworola 
(l. 14), Michała Owsickiego (l. 72), Marię Owsicką (l. 45), Katarzynę Owsicką (l. 18), Martę 
Owsicką (l. 35), Katarzynę Owsicką (l. 16), Franciszka Owsickiego (l. 5), Zbigniewa Owsickiego 
(l. 9), Marcina Owsickiego (l. 69). Zob. S. J a s t r z ę b s k i, Ludobójstwo nacjonalistów ukraińskich  
na Polakach na Lubelszczyźnie w latach 1939–1947, Wrocław 2007, s. 190.
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wali w każdy możliwy sposób ją „oczyścić” i wyeliminować polskość. Gdy 
już doszło do małżeństwa Polaka z Ukrainką bądź odwrotnie, to metoda 
była jedna – zabić moralnie, a nawet fizycznie polską gałąź rodziny. Tak 
też było w przypadku Józefa i Olgi, która przed ślubem przyjęła wiarę 
rzymskokatolicką. Olga, wybierając za męża Polaka, zmieniła nie tylko 
wyznanie, ale musiała również wyrzec się swojej rodziny, a raczej to ona 
jej się wyrzekła. Szczególnie bracia nie mogli pogodzić się z wyborem 
siostry i za cel postawili sobie zamordowanie szwagra. Józef długo unikał 
konfrontacji z nimi, lecz któregoś dnia zapukali do drzwi Olgi, informując, 
że przynieśli zwłoki jej małżonka. Mylili się, bo chociaż Józef był w tra-
gicznym stanie, to jednak przeżył. Pamiątkę z tego wydarzenia – wielką 
bliznę na głowie – nosił do końca życia16.

Aby lepiej zrozumieć panujące tutaj stosunki narodowościowe, warto 
przytoczyć jakże skomplikowaną historię rodziny Pięknych z pobliskiego 
Ulhówka zamieszczoną w monografii tej osady. „Jan Piękny ożeniony 
z Teklą z d. Wawryszczuk z Tarnoszyna miał dwóch synów i siedem có-
rek. Najstarszy syn Tomasz ochrzczony w ulhówieckiej cerkwi w 1879 r. 
(w księdze metrykalnej określono jego wyznanie jako rzymskokatolickie). 
Tutaj w 1900 r. poślubił Ukrainkę Barbarę Seniuk. W czasie długie-
go pożycia małżeńskiego Tomaszowi urodziło się ośmioro dzieci. […] 
Skomplikowane były drogi życiowe ich dzieci. Jedni pozostali na ziemi 
ojców, innych wysiedlono na nieznane im tereny północnej Polski. Jedni 
mieli za współmałżonków wyznawców religii grekokatolickiej, drudzy 
wyznawców obrządku łacińskiego. Dociekliwy autor Szczepan Żmudzki 
stawia pytania, pozostawiając je bez odpowiedzi. A kim naprawdę z prze-
konania był Tomasz Piękny, jakie było jego poczucie świadomości naro-
dowej, jego pozycja wśród grekokatolickiej większości Ulhówka. Czy fakt, 
że był przedwojennym sołtysem wynikał z ogólnego poparcia tutejszych 
mieszkańców, czy dążeń władz polskich, które w jego osobie widziały 
obrońcę interesów państwowości polskiej? Dlaczego w czasie tragicznych 
wydarzeń z marca 1944 r., kiedy zamordowano w Tarnoszynie m.in. jego 
syna Jana, a brat Paweł wraz z rodziną udał się na »uciekinierkę«, nie 
opuścił Ulhówka i mieszkał spokojnie do 1947 r. Na pewno był wyznawcą 
religii rzymskokatolickiej […] ochrzczony został w cerkwi w Ulhówku, ale 
spowiadał się w kościele rzymskokatolickim w Tarnoszynie. […] Równie 
skomplikowane i pełne tragicznych wątków były drogi życiowe rodzeństwa 

16 Wspomnienia synowej Józefa – Danuty Ozimek. W czasie wojny UPA śmiercią karała 
nawet Ukraińców za to, że ośmielili się chronić polskich sąsiadów. Przytoczę tylko dwa przy-
kłady. W latach 1944–1947 UPA w Machnówku zamordowała 20 osób narodowości ukraiń-
skiej, które nie podzielały punktu widzenia nacjonalistów ukraińskich i udzielały schronienia 
Polakom. Ich nazwiska nie są znane. Natomiast latem 1944 r. UPA zabiła Maksyma Bidę, 
mieszkańca Tarnoszyna, za to, że w nocy z 17 na 18 marca 1944 r. ukrywał Polaków. Zob.  
B. M i e l n i c z u k, Tomaszowskie morze krwi, Tomaszów Lubelski 2008, s. 277, 283.
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Tomasza Pięknego. Brat Paweł brał udział w I wojnie światowej, gdzie jego 
towarzyszem niedoli był dr Janusz Peter. Zaraz po wojnie ożenił się, miał 
trójkę dzieci, wszystkie zostały ochrzczone w kościele w Tarnoszynie […] 
Siostra Antonina wyszła za mąż za Ukraińca Włodzimierza Tabakę. Mieli 
10-cioro dzieci, wszystkie obrządku grekokatolickiego. Ich syn Mikołaj (ur. 
1916) był aktywnym członkiem UPA, poległ w walce z AK. Zofia, siostra 
Antoniny, poślubiła Szymona Rybińskiego z Tarnoszyna. Rybiccy żywili 
do niej wielką urazę. Nie mogli pogodzić się, że nie ostrzegła ich przed 
planowanym atakiem na Tarnoszyn, w wyniku którego zamordowana 
została ich córka Franciszka (29 l.) i synowa Maria (33 l.), osieracając 5-ro 
dzieci”17.

Tylko siostra Olgi – Helena była w stanie zrozumieć jej wybór, gdyż 
sama również poślubiła Polaka. Jednakże jej losy były tragiczne, mianowicie 
niedługo po ślubie, do którego, podobnie jak w przypadku Olgi, doszło 
wbrew woli rodziny, społeczność ukraińska rozpoczęła ich prześladowanie. 
Kobieta zmarła w niewyjaśnionych okolicznościach.

Atmosferę tamtych lat najlepiej ilustruje kolejny fragment cytowanej już 
monografii Ulhówka. „We wsi pojawiły się ulotki podziemnej Ukraińskiej 
Organizacji Wojskowej wzywające do czynnego oporu wobec poczynań 
władz polskich […]. W dniu 3 maja 1931 r. porozrzucano w Ulhówku anty-
polskie ulotki i powieszono sinożółte flagi. Następnego dnia polska policja 
aresztowała (najbardziej czynnych aktywistów ukraińskich), których po 
trzydniowym pobycie na posterunku w Dyniskach zwolniono. Na początku 
1932 r. powstała w Ulhówku komórka OUN […]. Z inicjatywy członków 
powstałej organizacji w dniu 25 maja 1933 r. usypano w Ulhówku na 
cześć bojowników poległych w walce o niepodległą Ukrainę symboliczną 
mogiłę […]. Sytuacja stawała się coraz bardziej niebezpieczna. W 1934 r. 
w czasie [wiejskiej] zabawy zastrzelono Franciszka Wołoszyna, komendanta 
Strzelca z kol. Ulhówek […]. W sierpniu 1934 r. w szkole spalono wszyst-
kie dokumenty pisane po polsku, portrety marszałka Józefa Piłsudskiego 
i prezydenta Ignacego Mościckiego oraz godło państwa polskiego. […] 
W dniu 26 maja 1936 r. spalono folwark w Rzeczycy. Nikt z Ukraińców 
z wyjątkiem straży pożarnej nie gasił pożaru. […] Wkrótce w tajemni-
czych okolicznościach spłonął budynek mieszkalny Józefa Piotrowskiego, 
miejscowego rolnika narodowości polskiej. W odwecie policja dokony-
wała licznych »nalotów«, rewizji, aresztowań i pacyfikacji […]. W 1937 r. 
aresztowano i osadzono w obozie dla więźniów politycznych w Berezie 
Kartuskiej kierownika szkoły – Andrzeja Raczyńskiego […]. Na Jordana na 
magazynie gromadzkim umieszczono wielki napis zakazujący pod groźbą 
kary picia polskiej wódki i palenia polskich papierosów […]. Coraz bar-

17 S. Ż m u d z k i, Ulhówek – dzieje miejscowości od czasów rozbiorów do zakończenia akcji 
„Wisła”, Ulhówek 2017, s. 16–22.
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dziej wzrastała obopólna agresja. Zaczęły płonąć polskie domostwa i pra-
wosławne cerkwie. Spalono cerkiew w pobliskich Żernikach, a w ramach 
akcji rewindykacyjnej zburzono również cerkiew w Rzeplinie. Zbliżał się  
wrzesień 1939 r. […]”18.

W międzyczasie Józef wstąpił do Stronnictwa Ludowego. Józef i Olga 
Ozimkowie pracowali w dworku w Krzewicy. Nie wiadomo, czym do-
kładnie się tam zajmowali, lecz można przypuszczać, że Józef był forna-
lem, a jego żona pomocą w kuchni. W roku 1928 folwark liczył 231 ha 
i był dzierżawiony od Marii Dąbrowskiej z Ossolińskich przez Mariana 
Lewandowskiego. Właścicielka w 1936 r. wydzierżawiła go Ukraińskiemu 
(Emigracyjnemu) Komitetowi Centralnemu w Polsce, który w Krzewicy 
prowadził m.in. uprawę roślin leczniczych i zielarskich19.

W roku 1933 w wieku 53 lat zmarła żona Tomasza – Maria, co było wielką 
tragedią dla rodziny Ozimków. Została pochowana na miejscowym cmen-
tarzu. Niestety, po długich i żmudnych 
poszukiwaniach aktu zawarcia ślubu 
Józefa i Olgi oraz aktu zgonu Marii 
nie udało się odnaleźć, a kościół 
w Machnówku wraz ze wszystkimi 
dokumentami został spalony przez 
UPA w 1944 r.20 Być może kopie 
wspomnianych dokumentów znajdu-
ją się w zespole „Księgi metrykalne 
parafii wyznania rzymskokatolickiego 
z archidiecezji lwowskiej w latach 
1604–1945” w Archiwum Głównym 
Akt Dawnych w Warszawie21.

II wojna światowa dla miesz-
kańców Krzewicy rozpoczęła się od 
niemieckiego bombardowania, w któ-
rym zginęły trzy osoby, a zniszczeniu 
uległo kilka gospodarstw. Mając za 
sobą służbę w Wojsku Polskim, Józef 
już w styczniu 1940 r. wstąpił do 
Związku Walki Zbrojnej (ZWZ), który 
w 1942 r. został przemianowany na 

18 Ibidem, s. 135–137.
19 E. N i e d ź w i e d ź, J. N i e d ź w i e d ź, M. S k o r n i e w s k i, Ł. K ł ę b e k, op. cit., s. 101.
20 Relacja proboszcza parafii w Machnówku, Piotra Gałczyńskiego (marzec 2018).
21 Zob. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Księgi metrykalne parafii wyzna-

nia rzymskokatolickiego z archidiecezji lwowskiej, 1604–1945, sygn. 13, 1823 (Parafia Żniatyn, 
dekanat Bełz; Kopie z ksiąg metrykalnych ur., śl., zg. dla wsi Żniatyn, Budynin, Chłopiatyn, 
Dłużniów, Korczmin, Kościeszyn, Krzewica, Liski, Myców, Przewodów, Wasylów, Wyźłów).

Nagrobek Marii Ozimek na cmentarzu 
w Krzewicy. Źródło: Zbiory prywatne 

Gabrieli Ozimek



Dwa kontynenty, dwie wojny, wielka tragedia i wielka miłość...

291

Rocznik Tomaszowski 9

Armię Krajową. Mimo że urodził się w Stanach Zjednoczonych, to jego 
rodzice bardzo silnie zakorzenili w nim polskość i podobnie jak to miało 
miejsce w I wojnie światowej z Polonią, gdy tylko nadarzyła się okazja, 
nie zwlekał z decyzją o obronie ojczyzny. Bez wątpienia była ona trudna, 
ponieważ wraz z małżonką oczekiwali upragnionego dziecka. Na początku 
sierpnia 1940 r. Olga urodziła syna, któremu dali na imię Czesław. Kilka 
tygodni później szczęśliwi rodzice ochrzcili chłopca w kościele parafialnym 
pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rzeplinie – jednej z najstarszych 
parafii w regionie, erygowanej w 1403 r. To wydarzenie pozwoliło chociaż 
na chwilę zapomnieć o wojnie. Zachował się akt chrztu, który pozwolę 
sobie przytoczyć: „Działo się we wsi Rzeplinie dnia dwudziestego piątego 
sierpnia tysiąc dziewięćset czterdziestego roku o godzinie jedenastej. Stawił 
się Józef Ozimek, trzydzieści pięć lat mający, rolnik w kolonii Krzewica 
zamieszkały w obecności świadków: Andrzeja Maksymowicza, lat dwa-
dzieścia siedem i Kazimierza Mulaka, lat pięćdziesiąt mający, obydwóch 
rolników w kolonii Krzewica zamieszkałych, i okazał nam dziecię, płci 
męskiej, oświadczając, iż urodziło się ono w kolonii Krzewica dnia drugiego 
sierpnia bieżącego roku o godzinie czwartej z jego ślubną małżonką Olgą 
z Kluczkowskich, lat trzydzieści trzy mającą. Dziecięciu temu na Chrzcie 
Świętym, w dniu dzisiejszym odbytym przez księdza Antoniego Perata, 
nadane zostało imię Czesław, a rodzicami chrzestnymi jego byli: Andrzej 
Maksymowicz i Władysława Wojtak. Akt ten stawiającemu i świadkom 
przeczytany, przez nas i przez nich podpisany został”22.

Niestety, radość z narodzin dziecka nie trwała długo, gdyż na począt-
ku 1941 r. zmarł ojciec Józefa – Tomasz Ozimek, który kilka lat wcześniej 
ponownie się ożenił. Został on pochowany na cmentarzu w Rzeplinie, co 
odnotowano w akcie zgonu: „Działo się we wsi Rzeplinie dnia ósmego 
stycznia tysiąc dziewięćset czterdziestego pierwszego o godzinie jedena-
stej. Stawili się: Franciszek Witko, lat pięćdziesiąt mający, rolnik w kolonii 
Krzewica zamieszkały i Piotr Hawryluk, lat pięćdziesiąt siedem mający, 
rolnik w Rzeplinie zamieszkały i oświadczyli nam, iż dnia szóstego 
stycznia bieżącego roku o godzinie dwudziestej trzeciej zmarł w kolonii 
Krzewica Tomasz Ozimek, lat sześćdziesiąt trzy mający, rolnik żonaty, 
urodzony w Cewkowie i zamieszkały w kolonii Krzewica, syn Michała 
i Rozalii z Jabłońskich, małżonków Ozimków, pozostawiwszy po sobie 
owdowiałą żonę Katarzynę Ozimek. Akt ten po naocznym przekonaniu 
się o śmierci Tomasza Ozimka, stawiającym przeczytany przez nas i przez 
nich podpisany został”23.

22 Parafia pod wezwaniem Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Rzeplinie, Księga Chrztów, 
Akt chrztu Czesława Ozimka.

23 Ibidem, Księga zgonów, Akt zgonu Tomasza Ozimka.
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W konspiracji Józef Ozimek przybrał pseudonim „Szala” i został 
przyporządkowany do 8. kompanii, dowodzonej przez Jana Sierleczko ps. 
Szarfa (1910–2002). Brał udział w akcjach sabotażowych oraz w walkach 
z niemieckimi i ukraińskimi siłami zbrojnymi. Razem z Józefem walczył 
jego młodszy brat Jan Ozimek ps. Kamień. Drużyną, do której obaj na-
leżeli, dowodził Władysław Koper, a razem z nimi walczyli m.in.: Piotr, 
Stefan, Paweł Kazimierczuk, Józef Podhajny, Marcin Dmyterko, Bronisław 
Mielniczuk, Grzegorz Kazimierczuk, Franciszek Kałuża, Piotr Walczuk, 
Antoni Łąc i Józef Mielniczuk. Wszyscy służyli w II plutonie 8. kompanii AK 
Obwodu Tomaszów Lubelski złożonego z żołnierzy podziemia z Rzeplina, 
Krzewicy, Łachowiec i Wasylowa Wielkiego. Plutonem dowodził nauczyciel 
por. rez. Bolesław Kasjaniuk24.

Na przełomie 1943 i 1944 r. miejscowa ludność polska w obawie przed 
nacjonalistami ukraińskimi coraz częściej uciekała za linię Sanu i Huczwy. 
Podobnie czynili mieszkańcy pochodzenia ukraińskiego, niejednokrotnie 
opuszczając swoją wieś ze względu na toczące się w bliskim sąsiedztwie 
walki polsko-ukraińskie.

Największe, a zarazem najkrwawsze walki miały miejsce w pierwszej 
połowie 1944 r. Ukraińcy odznaczali się wtedy niezwykłym, nawet jak na 
standardy II wojny światowej, okrucieństwem i bezdusznością. Stosowali 
wymyślne metody tortur, mordowanym Polakom ucinano kończyny, wy-
dłubywano oczy, rozpruwano wnętrzności. Szczególnie popularną formą 
uśmiercania ludności były podpalenia budynków (w tym kościołów), 
w których tłoczono mieszkańców danej wsi. Wystarczy tylko wspomnieć 
o mordach UPA na Polakach w bezpośrednim sąsiedztwie maleńkiej 
Krzewicy, w której mieszkali Ozimkowie. I tak w Dyniskach 18 marca 1944 r. 
zamordowano 17 Polaków, w Korczminie 14 Polaków, w Szczepiatynie 25 
osób, w latach 1939–1947 w Tarnoszynie UPA zamordowała łącznie 104 
osoby, w Ulhówku 20 osób, zaś w Wasylowie Wielkim – łącznie 141 osób25.

Aby oddać tragizm tamtych dni, przytoczę fragment książki Szczepana 
Żmudzkiego: „W dniu 12 marca na koordynującej naradzie w Karowie, 
której przewodniczył Myrosław Onyszkiewicz ps. Orest [pochodzący z po-
bliskiego Uhnowa], zapadła ostateczna decyzja o ataku oddziałów UPA 
na Tarnoszyn. […] W nocy z 17 na 18 marca 1944 r. kureń Onyszkiewicza, 
składający się m.in. z sotni Konstantego Chachuły z Ulhówka, zaatakował 
Tarnoszyn. »Takie wielkie siły, a tak mało zabito« klął odpowiedzialny 
za sporządzenie strat zadanych Polakom komendant posterunku policji 
ukraińskiej w Szczepiatynie Iwan Maslij […]. Niektórzy z tarnoszynian 
przeżyli dzięki pomocy kilku miejscowych Ukraińców, którzy ukryli ich

24 J. S i e r l e c z k o, Rejon I, [w:] Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa w Obwodzie  
Tomaszów Lubelski, red. I. Caban, Lublin 1999, s. 10.

25 B. M i e l n i c z u k, op. cit., s. 274–291.
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Rodzina Mielników ze Szczepiatyna w okresie międzywojennym26. Źródło: Zbiory 
prywatne Marka Mielniczuka ze Szczepiatyna

w swoich domostwach (m.in. Maksym Bida, który ukrył nie mniej niż 17 
osób). Przypłacił to życiem, został zastrzelony przez nacjonalistów ukra-
ińskich latem 1944 r. […] W męczarniach we własnym domu [Ulhówku] 
zginęła Maria Piękna. Nim ją powieszono, była strasznie torturowana. 
Przeraźliwe krzyki i nieludzkie jęki słychać było w mieszkaniu pobliskiego 
sąsiada. Być może była to kara wymierzona jej za wrzucenie kilku kromek 
chleba do szkolnego magazynka, w którym przetrzymywano młodego 
Polaka, najprawdopodobniej żołnierza AK schwytanego w czasie toczących 
się na tych terenach walk polsko-ukraińskich. Można przepuszczać, że to 
jego właśnie ciało z odrąbaną głową leżało później na pobliskich polach. 
Na początku kwietnia 1944 r. zamordowano Kunegundę Kucharczuk 
(pochodziła z Tarnoszyna) […]. Została uduszona we własnym mieszka-
niu przez jednego z miejscowych Ukraińców […]. Bojówki ukraińskich 
rizunów grasowały po Tarnoszynie, Ulhówku i okolicach jeszcze przez 
dłuższy czas, wyłapując i mordując napotkanych Polaków. […] W dniu 
27 marca 1944 r. Ukraińcy zamordowali 15 mieszkańców Rzeczycy naro-
dowości polskiej. Męczeńską śmiercią m.in. zginęli dwaj bracia 40-letni 
Piotr i 36-letni Roman Baworowscy. Zostali okropnie zmasakrowani, z ich 

26 UPA w 1944 r. zamordowała 78-letnią Agnieszkę Mielnik (druga od lewej) i stojącego 
obok 83-letniego Augusta Mielnika. Zob. B. M i e l n i c z e k, op. cit., s. 279.
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ciał ściągnięto skórę i wydłubano oczy. Do straszliwej masakry Polaków 
doszło pod koniec marca 1944 r. w Wasylowie Wielkim. Nie oszczędzano 
nikogo, z rąk ukraińskich nacjonalistów ginęli mężczyźni, kobiety, starcy 
i dzieci. Mordowano nawet członków własnych rodzin, jeżeli mieli jaki-
kolwiek związek z polskim pochodzeniem […]”27.

Im bliżej końca wojny, tym bardziej siły ukraińskie dawały się we znaki 
ludności zamieszkałej przy dzisiejszej granicy z Ukrainą, między innymi 
w okolicach Rzeplina, gdzie kilka lat później przeprowadził się Józef z ro-
dziną. Tylko część rodzin z tej wsi zdążyła się ewakuować w głąb powiatu 
tomaszowskiego. W marcu 1944 r. Ukraińcy w Rzeplinie najpierw zamor-
dowali 11 Polaków, w tym właściciela folwarku Alfreda Chełmczyńskiego 
ps. Ostoja i 3-osobową rodzinę Jasiejków, przesiedleńców z Poznańskiego. 
Kilka dni później śmierć poniosło kolejnych 12 Polaków28. Dopiero wów-
czas [28 marca] dowódca kompanii 8. AK [telatyńskiej] wydostał rozkaz 
przeprowadzenia ewakuacji pozostałych mieszkańców Rzeplina. W zadaniu 
tym brała także udział drużyna z placówki Rzeplin pod dowództwem kpr. 
Stanisława Kopra, do której należeli bracia Ozimkowie. Ich zadaniem było 
przygotowanie Polaków do opuszczenia domów oraz wyłapanie członków 
UPA. Jak wspominał przyjaciel bohatera Piotr Kosoń ps. Witek, który 
był łącznikiem pomiędzy dowództwem a placówką w Rzeplinie: „Akcja 
wychwytywania bojówkarzy UPA miała początkowo pełne powodzenie. 
Odbywała się bez strzałów. Również zbieranie się miejscowych Polaków, 
ładowanie dobytku, szło jak na warunki nocne sprawnie, gdyż ludność 
była już przygotowana”29. Niemniej wkrótce doszło do wymiany ognia, co 
zaalarmowało oddziały UPA w Wasylowie Wielkim. Tę wieś zamierzali 
zaatakować akowcy, załoga z Rzeplina miała utrzymać się na zajmowanych 
pozycjach, a w momencie ukraińskiego ataku ze skrzydeł przeprowadzić 
kontratak. Po ciężkich walkach Wasylów został zdobyty przez polskie siły30.

Wiosną 1944 r. Józef Ozimek brał udział w walkach z UPA w Nowosiół- 
kach i Czartowcu. Jednak największymi starciami, w których uczestniczył, 
były te pod Rokitnem 5 kwietnia oraz pod Posadowem cztery dni póź-
niej. Dr Janusz Peter w książce Tomaszowskie za okupacji pisał o nich jako 
o „najkrwawszych bitwach na Wschodzie”31.

Z kolei Jerzy Markiewicz w książce Partyzancki kraj napisał: „Była 
Wielka Środa, gdy 8. kompania pod dowództwem nauczyciela Bolesława 
Kasjaniuka ps. Skała zacięcie walczyła o Kolonię Posadów [atakując od 

27 S. Ż m u d z k i, op. cit., s. 146–150.
28 ZWZ-AK Obwód Tomaszów Lub.…, s. 278–279.
29 I. C a b a n, Na dwa fronty. Obwód AK Tomaszów Lubelski w walce z Niemcami i nacjonali-

stami ukraińskimi, Lublin 1999, s. 209.
30 J. M a r k i e w i c z, Partyzancki Kraj, Lublin 1985, s. 171–174; „Wspomnienia wnuka Józefa 

– Władysława Ozimka”. Zbiory prywatne G. Ozimek.
31 J. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 2019.
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strony Rzeplina] oraz o stację kolejową w Rokitnie. Józef wraz z bratem 
Janem dowodzili tam swoimi drużynami. W pierwszy dzień Wielkanocy 
UPA zaatakowała m.in. Posadów i Telatyn. Kompania »Szarfy«, do której 
należał Józef, zaciekle broniła Telatyna. Jednak wobec zdecydowanej prze-
wagi wroga zostali zmuszeni do wycofania się do Żulic, ponosząc dotkliwe 
straty”32. Starcie to szczegółowo opisał także Józef Ozimek: „W walkach 
5 kwietnia 1944 r. w miejscowości Rokitno brał udział 2 pluton 8-mej 
kompanii pod dowództwem Bolesława Kasjaniuka ps. Skała, dowódcami 
drużyn byli: Jan Ozimek ps. Kamień i Józef Ozimek ps. Szala, Władysław 
Baran ps. Lont. Największa walka była o kol. Posadów od strony Rzeplina 
i o stację kolejową Rokitno. W walkach tych był ranny Zygmunt Kazimier-
czuk, żołnierz 8-mej kompanii, oraz zabity został Jan Wajda ps. Śmiały syn 
Antoniego, żołnierz 8-mej kompanii.

Dnia 9 kwietnia 1944 r. walki rozpoczęły się w miejscowości Telatyn, 
dowódcą był dowódca 8-mej kompanii Jan Sierleczko ps. Szarfa. Nasilenie 
walk odbyło się w Telatynie i Posadowie oraz w lesie Żulice, które były 
zajęte przez bandy UPA, a powtórnie zdobyte przez AK. W walkach polegli 
żołnierze 8-mej kompanii: Stanisław Buczko, Jan Ślązak, Władysław Lizak, 
Kozak (imię i pseudonim nieznane), Władysław Dębiak, oraz żołnierz armii 
radzieckiej, zbiegły z niewoli niemieckiej, który podlegał organizacyjnie 
dowódcy 8-mej kompanii. Ranni zostali: Marian Wajda, Witalis Radwański, 
Piotr Kosoń ps. Witek i Michał Lorek – wszyscy powyżsi żołnierze 8-mej 
kompanii […]”33.

Warta przytoczenia jest także relacja Stefana Pióro ps. Czapeczka 
o walkach z nacjonalistami ukraińskim 5 kwietnia 1944 r.: „Z daleka od 
strony Żernik dochodziła do nas strzelanina. Po chwili ze wsi wyłoniła się 
tyraliera, powoli ustępując przed nacierającą na nią drugą tyralierą, prawie 
tej samej długości co upowcy. Z wysokości widać wyraźnie pierwszych 
rannych z odległości około 2 km, ale moją uwagę zwraca przedpole, na 
którym na pochyłym zboczu znajduje się kilka ukraińskich zagród, zwane 
Rokitno. Poniżej równina przecięta od wschodu ku zachodowi wąską wstęgą 
zmeliorowanej łąki, środkiem której płynie niewielka rzeczka. Bliżej prawie 
równolegle ciągnie się tor kolejki i w miejscu, gdzie przyprostokątna do 
lasu przechodzi, znajduje się niewielki pagórek, wyniesiony ponad równi-
nę około 1 m, od tego pagórka prawie niewidocznego tor kolejki tworzy 
zakręt, wykorzystując naturalny poziom. Odległość naroża lasu od toru 
wynosi niewiele więcej niż sto kilkanaście metrów. Drugie naroże lasu 
przeciwległe położone jest w odległości od toru około 300 m. 

32 J. M a r k i e w i c z, op. cit., s. 255.
33 Archiwum Państwowe w Zamościu, Akta Środowiska 9 pp. AK Ziemi Zamojskiej (dalej: 

APZ, Akta Środowiska 9 pp.), sygn. 14, k. 216.
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Przed lasem równina, a po niej zbliżali się upowcy, idąc bezładną kupą 
do wsi Rokitno, aby okrążyć kolonię Sachalin, las Rataj i Kolonię Steniatyn. 
Spostrzegliśmy upowców niedaleko tego wzgórka. Wskazując kolegom na 
znaczenie tego miejsca dla przyszłej bitwy, wołam: »Za mną, biegiem« i jak 
najszybciej ruszam z miejsca. Za sobą słyszę tupot nóg. Nie oglądając się 
do tyłu, widzę również, że upowcy biegną, spostrzegłszy nas… dopadają 
szybciej od nas do tego wzgórka. Wobec tego kierujemy się za zakręt toru, 
tu będzie nawet bezpieczniej. Upowcy pierwsi zajęli stanowiska strze-
leckie, w chwilę po nich układamy się za torem. Teraz dobrze widzimy 
przedpole, na którym upowcy sprawnie czołgają się, wykorzystując kupy 
nawozu zrzuconego na polu. […] Powoli usuwamy ich ze wzgórka, wy-
pieramy wszy z gnoju i spędzamy z przedpola. […] Ukraińcy skupili się 
w pobliżu mostu leżącego na drodze z Ulhówka do Steniatyna na rzeczce, 
a znaczna ich część zajęła wąwóz, jaki powstał w wyniku erozji wodnej 
na tej drodze. Odległość tej drogi do lasu wynosiła ponad 200 m. Słońce 
chyliło się ku zachodowi, od strony wschodniej od Rzeplina ujrzeliśmy 
grupkę ludzi posuwających się drogą, za nami w niewielkiej odległości 
posuwał się mały oddział idący marszem zabezpieczającym. Zbliżali się do 
drogi, przy której stało kilka zabudowań gospodarskich. Po chwili z tych 
zabudowań wypadło kilka postaci wycofujących się do wąwozu. Jak na 
dłoni widać było natarcie pierwszych z plutonu. Upowcy, zorientowaw-
szy się co do siły nadchodzącego oddziału, pojedynczo, po czym kupą 
poza widnokręgiem od strony południowej ruszyli na tyły nieszczęsnego 
plutonu, nieświadomego swego krytycznego położenia. Już widać pierw-
szych rannych, inni spostrzegli zaporę nie do przebycia i wycofali się 
w budynki. Okrążenie – epilog jasny i tragiczny czekał śmiałków. Widząc 
koło siebie »Ścibora« Kazika Guzowskiego z rkaemem i innych kolegów 
z kompani »Lemiesza«, mówię do nich: »Kaziu, będziemy patrzeć, jak 
będą ginąć koledzy, którzy spieszyli nam na pomoc. Natrzemy na nich 
tyralierą z góry, a gdy nie damy rady, to wycofamy się do lasu«. Widząc 
zmieszanie w oczach kolegów, krzyczę co sił: »Kazik za mną«. I biegiem 
z góry po stromym zboczu… słyszę świst kul… Patrzę w górę, biegnie 
Kazik i znowu strzały, gdy zbliżył się do mnie… z góry tyralierą biegnie 
cała drużyna wraz ze swym dowódcą. W marszu formuje się tyraliera, 
odstępy prawidłowe między nami. Po chwili wychodzimy z okrążenia na 
horyzont i pozycje strzeleckie i widzimy, jak zagon upowców najpierw 
w pojedynkę, potem grupowo wyłonił się za wzniesienia i zdąża ku rzece. 

[…] Nastawiam celownik 200 metrów, poprawiam błąd karabinu 
bijącego w prawo i strzelam, lekkie poruszenie na moście, strzał drugi, 
trzeci i czwarty wywołują panikę, jakby kto wrzątkiem polał mrowisko. 
Siódmego strzału już nie oddałem, cele były pojedyncze po obu stronach 
mostu i poza nim na polu. 
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[…] Nazajutrz »Lemiesz«, dowódca kompani Steniatyn34, odczytał 
rozkaz Komendanta Obwodu: Za odwagę i dobrze spełniony obowiązek 
żołnierski awansuję na plutonowego Pasierba, na kaprali »Czapeczkę« 
i »Ścibora« z Drużyny Wschodniej. […] 

To łatwe zwycięstwo było przyczyną klęski i strat poniesionych w Wielką 
Niedzielę 9 kwietnia 1944 r., ale to już inna sprawa…”35.

W czerwcu w Rzeplinie pozostali już tylko Ukraińcy, gdyż Polacy zo-
stali albo ewakuowani, albo zamordowani (9 kwietnia zginęło tu 21 osób 
z rąk UPA), a polskie zabudowania zostały spalone. 2 czerwca 1944 r. 
zgrupowanie pod dowództwem sierż. „Korczaka” (Andrzej Dżygałło) 
wyruszyło, aby odzyskać wieś. W akcji brały udział: 9. kompania pod 
dowództwem „Araba”, 8., którą prowadził „Szarfa”, oraz pluton Tadeusza 
Romańczuka „Muryny”. Oddziały polskie przez kilka godzin broniły się 
na cmentarzu rzeplińskim, podczas gdy UPA ostrzeliwało ich od strony 
folwarku i szkoły. Wówczas Józef i Bronisław Mielniczukowie przedostali 
się do wioski i podpalili pierwsze, jakie napotkali, budynki ukraińskie. Duża 
przewaga strony ukraińskiej spowodowała, że po chwili musieli się wyco-
fać. Strona polska poniosła duże straty36. Józef Ozimek ps. Szala po latach 
wspominał: „Dnia 2 czerwca 1944 r. zgrupowanie pod dowództwem sierż. 
Korczaka wyruszyło marszem ubezpieczonym w następującym porządku, 
kompania 9-ta pod dowództwem »Araba« jako pierwsza miała dojść do 
lasu Żulice i pozostać jako kompania odwodowa i w nocy ok. godziny 
1-szej została ostrzelana przez ubezpieczenie UPA wskutek czego poległa 
sanitariuszka Stefania Gajewska »Rosa«. 8-ma kompania od lasu Żulice 
stanowiła ubezpieczenie przednie i przeszła przez las Żulice, zdobywa-
jąc jednocześnie Posadów, następnie las Zapust i doszła pod Rzeplin na 
cmentarz, tam natknęła się na silny ogień z karabinów maszynowych od 
szkoły Rzeplin i folwarku, która nie mogła posuwać się dalej w kierunku 
Ulhówka. Kompanią dowodził Jan Sierleczko ps. Szarfa. Kompania OBD 
pod dowództwem »Muryny« doszła do kompani »Szarfy« w lesie Zapust 
i zajęła stanowiska od wsi Łachowce, na tym odcinku żadnych walk nie 
było. Po kilku godzinach walk 8-ma kompania nie zdobyła Rzeplina. 
Dwóch żołnierzy 8-mej komp. Józef Ozimek i Mielniczuk Bronisław dostali 
się do wsi Rzeplin i podpalili pierwsze zabudowania i zostali zmuszeni 
do wycofania się.

34 W rzeczywistości był to dowódca kompanii „Telatyn”.
35 APZ, Akta Środowiska 9 pp., sygn. 14, k. 216–218. Zob. więcej: R. C z y ż, Wspomnienia 

i refleksje o działalności konspiracyjnej Stefana Józefa Pióro, „Rocznik Tomaszowski” 2019, t. 8, 
s. 321–243.

36 Zob. więcej: „Wspomnienia Seweryna Wszoły ps. Warmiński partyzanta ODB Druży-
ny Wschodniej spisane przez Kingę Chwalebę z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Telatynie”,  
www.akzamosc.pl [dostęp: marzec 2018].
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Natomiast »Korczak« wycofał 
kompanię »Muryny« i trzeci pluton 
8-mej kompanii. Dwa plutony kom-
panii pozostało na cmentarzu i w tym 
czasie oddziały UPA zaczęły okrążać 
8-mą kompanię od strony Łachowca 
i folwarku Rzeplin. Jeden pluton pod 
dowództwem »Szarfy« wycofał się pod 
silnym ogniem przez las Posadów do 
wsi Posadów, natomiast drugi pluton 
pod dowództwem Jana Ozimka ps. 
Kamień nie zdążył się wycofać przez 
las Zapust, niosąc rannego Ignacego 
Hadurskiego, i znajdowali się już pra-
wie w okrążeniu, ta sytuacja zmusiła 
do pozostawienia rannego i wycofali 
się do lasu Rachaj. W walce zostali 
zabici: Ignacy Hadurski, Marian 
Modrzejewski, Józef Modrzejewski, 
Karol Kość i Antoni Dębowski. Wszyscy polegli należeli do 8-mej kompanii 
z wyjątkiem Ignacego Hadurskiego”37.

Zajęcie Rzeplina miało być początkiem ataku na Ulhówek, który był 
wówczas ukraińską bazą. Kompania telatyńska Józefa wraz z plutonem 
AK Łaszczów pod dowództwem J. Szmula ps. Guzik czekała na wsparcie 
i sygnał do ataku, jednak zamiast tego wzmagało się natarcie sił ukraiń-
skich, atakujących już nie tylko od strony folwarku, ale również kościoła. 
Żołnierze nie dostali sygnału ani do ataku, ani do odwrotu. Widząc, że 
grozi im odcięcie drogi odwrotu, podjęli decyzję o wycofaniu się do lasu 
Posadów, gdzie miał stacjonować oddział „Korczaka” i „Lemiesza”. Gdy 
tam dotarli, nie zastali nikogo, gdyż oddziały te zdążyły wycofać się w oko-
lice Żulic38. Wiele lat później podczas pogrzebu Józefa Ozimka wspominał 
Jan Sierleczko, że dzięki odwadze i przytomności umysłu Józefa udało 
się zminimalizować straty i wycofać się podczas walk 2 czerwca 1944 r.39

Józef Ozimek w trakcie wojny był dwukrotnie aresztowany i katowany 
przez ukraińską policję, bezskutecznie żądano od niego potwierdzenia 
przynależności do AK i wydania znanych mu członków. Do końca należał 
do AK. Po wojnie był represjonowany. Ścigany razem z bratem Janem 

37 APZ, Akta Środowiska 9 pp., sygn. 14, k. 216–218.
38 I. C a b a n, op. cit., s. 296–298.
39 Relacja Józefa Ozimka uzupełniona wspomnienia synowej Józefa, Danuty Ozimek. 

Na temat toczonych walk zob. więcej: https://www.facebook.com/216532571884064/
posts/1170440639826581/ post Sławomira Litkowca z 22 lipca 2019 [dostęp: 26 III 2020].

Józef Ozimek ps. Szala. Źródło: Zbiory 
prywatne pp. Ozimków z Rzeplina
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przez bezpiekę i zagrożony zsył-
ką na Syberię lub więzieniem aż 
do amnestii w 1947 r. ukrywał 
się w lesie okalającym Typin. 
W przetrwaniu tam pomógł im 
miejscowy gospodarz, siostra 
Rozalia i małżonka Olga. Józef 
Ozimek swoje krótkie, ale zawie-
rające wiele nieznanych dotąd 
faktów relacje pozostawił w ze-
spole akt Środowiska 9. Pułku 
Piechoty AK Ziemi Zamojskiej 
zdeponowanych w Archiwum 
Państwowym w Zamościu.40

W roku 1947 Józef Ozimek 
powrócił do Krzewicy, która 
bardzo się zmieniła. W 1939 r. 
wieś liczyła 560 Ukraińców, 90 
Polaków i 30 Żydów. W 1946 r. 
część Ukraińców przesiedlono 
na tereny zabużańskie, m.in. 
w okolice Lwowa, kolejnych 
w lipcu 1947 r. w ramach akcji 
„Wisła” – na ziemie zachodnie. 

Miesiąc później UPA w odwecie spaliła budynek szkoły. Według spisu 
strat wojennych spłonęło 59 domów, z czego tylko 12 w okresie okupacji 
niemieckiej41. Po tym wieś praktycznie przestała istnieć42.

40 Zdjęcie pochodzi ze strony Zdzisława Pizuna z następującym komentarzem „Fotogra-
ficzna zagadka i mały unikacik dla znawców tematu. Fotografia wykonana prawdopodobnie 
podczas akcji »Burza« (1944–1945) w rejonie Typina lub okolicy. Została ofiarowana przez 
Jabłonowskiego Majdańskiemu (dedykacja w komentarzu), może ktoś coś powie o niej więcej? 
Fotografia w zbiorach prywatnych Zbigniewa Majdańskiego”. Zob. https://www.facebook.
com/216532571884064/photos/a.225763764294278/1339220379615272/?type=3&theater

41 E. N i e d ź w i e d ź, J. N i e d ź w i e d ź, M. S k o r n i e w s k i, Ł. K ł ę b e k, op. cit., 
s. 101–102.

42 W 1945 r. miejsce, w którym stoi pomnik (zastrzelonego przez UPA milicjanta A. Szcze-
paniuka), było zachodnim krańcem wsi, dzisiaj odwrotnie – jest to wschodnia część zabudowy 
osady. Na północ od pomnika znajdowała się cerkiew (rozebrana w 1965 r.). W miejscu, w któ-
rym znajdowała się dawna wieś, dzisiaj pozostał samotny, betonowo-żeliwny krzyż, chylący 
się ku upadkowi. Przed II wojną światową, na północ od góry św. Jana (kurhan z kapliczką 
św. Jana Nepomucena z 1901 r.), znajdowała się polska kolonia Krzewica, którą zamieszkiwali 
głównie Polacy. Po niej pozostał ślad w postaci wysokiego metalowego krzyża, na skraju rowu 
melioracyjnego. Zob. https://www.historiaregionu.org/posty-autorstwa-slawomira-litkowca 
[dostęp: 20 III 2020].

Nieznani partyzanci w lesie typińskim40. Źródło: 
Zbiory prywatne Zbigniewa Majdańskiego
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W roku 1951 Józef Ozimek z rodziną przeprowadził się do Rzeplina, 
gdzie mieszkał aż do śmierci. Zmiana miejsca zamieszkania zbiegła się 
w czasie z prostowaniem granicy, co dla mieszkańców nadgranicznych 
wiosek było olbrzymim przeżyciem, bo nie wiedzieli, po której jej stro-
nie się znajdą. Najlepiej atmosferę tamtych dni oddaje relacja Stanisława 
Górnickiego, ówczesnego sołtysa Machnówka sąsiadującego z Krzewicą, 
zamieszczona w 2006 r. w „Dzienniku Wschodnim”: „Przed wojną wieś 
należała do gminy Bełz w powiecie sokalskim. Stolicą województwa był 
Lwów. Po wojnie Machnówek nadal leżał w gminie Bełz. Tylko powiat 
był hrubieszowski, a województwo lubelskie. Tak było do 1951 r. W maju 
ogłosili, że będzie zmiana granic. Akurat byłem w Bełzie i ktoś głośno 
włączył radio przy otwartym oknie. Ludzie zebrali się pod tym oknem 
i słuchali. Płakali, choć wtedy nie było jeszcze do końca wiadomo, kto 
jedzie, a kto nie. Do każdej wsi dotarł pełnomocnik, taki propagandzista, 
który musiał dopilnować, żeby ktoś chałupy nie rozebrał czy nie spalił. 
Przychodził co dnia do sołtysa i mówił »Nie jedziecie«. Tak samo mówił 
i w Machnówku, i w sąsiedniej Worochcie. Wojsko później mi pokazało 
nową granicę na mapie, czerwoną kreską była zaznaczona, spojrzałem na 
czerwoną krechę i wyszło mi, że Machnówek zostaje, tylko z Worochtą nie 
wiadomo, jak będzie. Wszystko się wyjaśniło pod koniec czerwca, na sesji 
Rady Gminy Bełz. Wójt Dębiński ogłosił, które miejscowości zostaną przy-
łączone do ZSRR. Wtedy już było na sto procent wiadomo, że mieszkańcy 
Worochty muszą opuścić swoją wioskę. Bo ona znajdzie się we władaniu 
towarzysza Stalina. Gdzie pojechali? Do Machnówka sprowadził się m.in. 
sołtys Tuszkowa i zdaje się Żarski. Mieszkańcy Worochty zajmowali wolne 
mieszkania albo lokowali się u rodziny. Większość mieszkańców miastecz-
ka Bełz ruszyła w kierunku Ustrzyk Dolnych. W Stajach Sowieci urządzili 
kołchoz, Worochta zniknęła z mapy. – Na naszych oczach rozbierali wieś 
i cerkiew. Tylko kościoła filialnego nie ruszyli, bo go wcześniej UPA spa-
liła. Upowcy zamordowali mi rodziców i siostrę, żonie, Ewie, zabili ojca. 
W »radzieckim« Bełzie byłem tylko raz. – To już nie to samo miasteczko”. 
W pobliskim Korczminie osiedliło się sporo gospodarzy ze Staj w gminie 
Uhnów. Wśród nich był Stanisław Wójtowicz, który w 2006 r. wspominał: 
„Najpierw uciekaliśmy ze Staj przed bandami UPA. Wróciliśmy, pomiesz-
kaliśmy 6 lat i znowu trzeba było się pakować. 1 listopada wpuścili nas 
jeszcze na cmentarz, a później nie było już mowy. Worochta, skąd moja 
żona pochodzi, miała zostać przy Polsce. Granica była już wycięta przez 
las. Przyjechała jakaś komisja na trzy samochody. Ruski przeszedł jakieś 
100 metrów i mówi: »Nada tuda«. Wycięli drugi pas i Worochta też poszła 
na tamtą stronę”43.

43 L. W ó j t o w i c z, Prostowanie granicy, „Dziennik Wschodni”, 1 II 2006.
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W roku 1952 Józef Ozimek wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa 
Ludowego. Był również bardzo aktywnym członkiem Związku Bojowników 
o Wolność i Demokrację (ZBoWiD). Początkowo należał do koła Telatyn, 
później zaś do Gminnego Koła Ulhówek. Pracował społecznie i często 
brał udział w różnych wydarzeniach patriotycznych. W 1968 r. po cięż-
kiej chorobie w wieku 61 lat zmarła Olga Ozimek. Pochowana została 
w Rzeplinie. 16 lutego 1972 r. został odznaczony Krzyżem Partyzanckim, 
odznaczeniem wojennym stanowiącym nagrodę za udział w walkach 
partyzanckich z niemieckim okupantem.

Józef Ozimek zawsze chętnie uczestniczył we wszelkiego rodzaju uro-
czystościach patriotycznych. Przez całe życie był bardzo dumny z tego, 
że walczył w obronie ojczyzny, kiedy ta była zagrożona. Taką postawę 
uważał za obowiązek i rzecz całkowicie oczywistą. W momencie, w którym 
zaczęłam zbierać informacje o swoim pradziadku Józefie, wydawało się, 
że to coś nadzwyczajnego narażać swoje życie, broniąc kraju przodków. 
Jednak dla niego była to rzecz zupełnie naturalna. Owszem był dumny, że 
walczył, ale nigdy nie mówił o tym, jakby dokonał czegoś szczególnego, 
nigdy też nie oczekiwał specjalnych wyrazów uznania czy nagród za swoje 

Legitymacja kombatancka. Źródło: Zbiory prywatne pp. Ozimków z Rzeplina
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czyny44. Mundur oraz medal były przez niego przechowywane niemal jak 
„rzeczy święte”. Po wojnie pielęgnował też partyzanckie przyjaźnie, często 
spotykał się z kolegami, m.in. z Władysławem Koprem, Janem Sierleczko 
oraz Piotrem Kosoniem.

Józef Ozimek zmarł 17 stycznia 1993 r. w wieku 88 lat w Rzeplinie. 
Wraz z żoną spoczął na miejscowym cmentarzu parafialnym.

44 Relacje wnuka Władysława Ozimka – Józefa.

Uroczystości kombatanckie w Łaszczowie w 1984 r. Źródło: Zbiory prywatne pp. Ozim-
ków z Rzeplina
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Zygmunt Wiśniarski ps. Anglik*

WSPOMNIENIA Z ŻYWOTA CZŁEKA POCZCIWEGO. 
CZĘŚĆ II. WOJNA I OKUPACJA**

W  S  P  O  M  N  I  E  N  I  A

Rano 1 września 1939 r. zarówno przemówienie Prezydenta Rzeczy- 
pospolitej1, jak i rozlepiane w pośpiechu obwieszczenia2, krzyczące wielkimi 
literami o napaści Niemców na Polskę, wywołały niemal szok w społeczeń-
stwie. A jednak się ośmielili pomimo ostrzeżeń Anglików. Natychmiast 
z bratem i kilkoma kolegami pobiegliśmy do tyszowieckiej gminy zgłosić 
się na ochotnika do wojska. Oczywiście nie przyjęto nas (na pewno gmina 
nie miała takich uprawnień). Mieliśmy zaledwie po siedemnaście lat, ale 
gotowi byliśmy nawet na „żywe torpedy”, za przykładem chłopskiego 
patrioty pana Paska z Przewala, który jeszcze w lipcu zgłosił publicznie 
ochotę na przejażdżkę taką torpedą. Niestety, tego typu torped w Polsce 

* Zygmunt Wiśniarski (ur. 16 IV 1922 r. w Szczebrzeszynie, zm. 20 I 2008 r. w Opolu). 
W okresie okupacji niemieckiej żołnierz Armii Krajowej ps. Anglik. Należał do tzw. Kompanii 
Żelaznej, tj. 9. kompanii „Łykoszyn–Nabroż”, oddziału I rejonu obwodu Tomaszów Lubelski, 
dowodzonej przez Jana Opiełko, ps. Arab.

** Zygmunt Wiśniarski zebrał wiele relacji kolegów z Armii Krajowej z okresu okupacji i lat 
powojennych, które na kilka miesięcy przed śmiercią wraz ze „Wspomnieniami z żywota człeka 
poczciwego” przesłał w wersji elektronicznej Tomaszowskiemu Towarzystwu Regionalnemu 
im. dra Janusza Petera na ręce Janusza Brodowskiego z przesłaniem ich rozpowszechniania. 
Część z nich była publikowana w „Roczniku Tomaszowskim”. Zob. J. Turzyniecki ps. Mo-
giłka, Wspomnienia z powojennych czasów (2014, t. 3); J. Lewczyński ps. Marian, Akcja „Burza” 
(2017, t. 6) i J. Hłasko ps. Wej, Aby Polak był zawsze Polakiem, a Polska zawsze Polską (2018, t. 7).  
Zygmunt Wiśniarski swoje „Wspomnienia z żywota człeka poczciwego” napisał na przełomie 
lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Wspomnienia składają się z trzech 
części: I – Przed wojną, II – Wojna i okupacja i III – Na emigracji. Część I została opubliko-
wana w „Roczniku Tomaszowskim” 2019, t. 8; część ostatnia zostanie opublikowana w t. 10 
w roku 2021. Wspomnienia do druku przygotowali: Janusz Brodowski (tekst) oraz Marek 
Sioma i Roman Wysocki (przypisy).

 1 https://pl.wikisource.org/wiki/Or%C4%99dzie_Prezydenta_RP_Ignacego_Mo%C5%9B-
cickiego_z_1_wrze%C5%9Bnia_1939_r.#/media/Plik:Or%C4%99dzie_Prezydenta_RP_Ignace-
go_Mo%C5%9Bcickiego_z_1_wrze%C5%9Bnia_1939_r.jpg

 2 Mowa o obwieszczeniach dotyczących mobilizacji powszechnej. Zob. http://www.1939.pl/ 
galerie/dokumenty/polskie/index.html
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nie było3. Pierwsze wojenne dni biegły w zawrotnym tempie, urozmaicone 
przerażającymi, ale historycznymi wydarzeniami. Już 12 września, tutaj, 
na dalekiej Lubelszczyźnie, na wciąż bezchmurnym niebie pokazały się 
samoloty wroga. Wybuchły pierwsze bomby. Jedna z tych bomb trafiła 
w kuźnię pana Sikorskiego, a rozmaite żelastwo z tej kuźni rozprysło się 
po najbliższej okolicy. Pewnie usiłowali trafić w posterunek policji znaj-
dujący się tuż obok. Musieli mieć bardzo dokładne informacje od swoich 
szpiegów. Po tym bombardowaniu na ulicy i pod rozwalonymi domami 
znajdowano okrutnie poszarpane ludzkie szczątki. Mówiło się o piątej 
kolumnie (taka niemiecka dywersja). Tomaszów bombardowano dzień 
wcześniej. Z samolotów lotnicy niemieccy strzelali nawet do pojedynczych 
osób na polach i do pojazdów na drogach.

Po kilku dniach oglądaliśmy odwrót naszych wojsk. Nie była to bez- 
ładna, paniczna ucieczka, ale uporczywe trzymanie pozycji i składne 
wycofywanie oddziałów pod naporem znacznie potężniejszego, a przede 
wszystkim lepiej uzbrojonego wroga, wyposażonego w mechaniczne pojaz-
dy, czołgi, artylerię zmotoryzowaną i liczną broń maszynową. Nad rzeką 
Huczwą ulokowały się trzy polskie działka przeciwlotnicze. Obsłudze 
tych działek donosiliśmy mleko, chleb i papierosy. W miejscowej szkole 
urządzono szpital polowy. Moje siostry i inne dziewczęta pomagały we 
dnie i w nocy opatrywać rannych. Natomiast my, chłopcy, pomagaliśmy 
zwozić rannych z pobliskich pobojowisk. Poza tym cały czas kręciliśmy się 
między wojskiem. Około południa spotkałem młodego żołnierza – ochotni-
ka z Warszawy i zaprosiłem go do domu na obiad. Chłopak ten ze łzami 
w oczach klął sztabowców, posądzając ich o zdradę i zamiar poddania się 
Niemcom. Dał mnie i bratu po granacie (zaczepnym) i podprowadził pod 
kwaterę sztabowców, która mieściła się w dużym, na wpół murowanym 
domu pana Głogowskiego. Dom był ukryty w sadzie i od drogi zupełnie 
niewidoczny. Oczywiście warty nas nie wpuściły, a jakiś podoficer za-
groził, że każe nas aresztować, bo nasz znajomy żołnierz-ochotnik wciąż 
się awanturował. Wtedy podszedł porucznik w drelichu rezerwisty i po 
ojcowsku wytłumaczył nam, że jest wojna i nie można sobie tak poczynać. 
Posłuchaliśmy i odeszliśmy załamani. W najbliższej i dalszej okolicy toczyły 
się zacięte boje, a nocami widać było błyski armatnich strzałów i słychać 
było huk wybuchających pocisków. Następnej nocy wojsko [polskie]  
z Tyszowiec odmaszerowało pod Cześniki i Tomaszów. Wczesnym rankiem 
przeszukaliśmy miejsca postoju wojska, mając nadzieję na jakieś trofea. 
Niestety, łup nasz był niewielki – dwie poprute kabury po pistoletach, 
popręg na konia, karabin ze złamaną kolbą (bez zamka) i trochę amuni-
cji karabinowej. Pod Cześnikami i Tomaszowem walki trwały kilka dni. 
Któregoś dnia, gdy wojsko jeszcze kwaterowało w Tyszowcach, zjawił się 

 3 Autor myli się. Zob. https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/06/29/
zywe-torpedy-polscy-kamikadze/
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na koniu, w pełnym rynsztunku, podchorąży kawalerii Marian Wieczorek 
(nasz starszy kolega z tomaszowskiego gimnazjum) z wiadomością, że jego 
oddział stoczył nocną potyczkę z Sowietami. Oficerowie, którzy kwaterowali 
w naszym domu, nie uwierzyli w tę, bądź co bądź, szokującą informację 
i dla porządku obrugali służbowo pana podchorążego za rozgłaszanie 
panikarskich wiadomości. Niestety, była to prawda. Marian machnął ręką 
na tych niedowiarków, a o świcie wsiadł na konia i pocwałował bocznymi 
drogami do Huciska4, aż za Tomaszów, do swojego rodzinnego domu. 
Rankiem wynieśli się kwaterujący u nas oficerowie, poprzebierani w ojca 
cywilne garnitury. Na wieść o zbliżających się Sowietach powstała w szpi-
talu mała panika. Moja siostra Baśka wyprawiła zaraz wynajętą furmanką 
rannego porucznika Franka Samulaka do jego rodzinnej wsi Dzierążni5. 
Komendant szpitala rozdał rannym żołnierzom i personelowi szpitala 
pieniądze z kasy pułkowej, a Baśce wręczył swój krzyż „Virtuti Militari” 
ze słowami: „Pani ręce godniejsze są tego odznaczenia”. Następnego dnia 
szpital przejęli Niemcy, wjeżdżając do miasteczka w huku motorów, peł-
ni buty. Wkrótce szkołę opróżniono. Niemcy zabrali swoich rannych do 
Zamościa i Lublina. Większość naszych żołnierzy lżej rannych już wcześniej 
rozlokowano po prywatnych domach, aby uchronić ich przed niewolą.

Już po kilku dniach, czyli 25 września, niemieckie wojska wycofały 
się za Wisłę, realizując w ten sposób pakt zawarty z Sowietami o po-
dziale państwa polskiego6. Najpierw pojawili się na ulicach Żydkowie  
i młodzieńcy prawosławnej wiary z czerwonymi opaskami na rękawach 
cywilnych ubiorów i z karabinami na plecach. Urzędowanie zaczęli od 
niszczenia. Moim wojennym trofeum stał się zostawiony u nas przez jakie-
goś jegomościa samochód osobowy marki Opel, biały kabriolet. Już rano 
zastałem ten samochód pokłuty bagnetami, z podziurawionymi oponami 
i poprutymi siedzeniami. Bardzo szybko zamieniono go we wrak nikomu 
nieprzydatny. Jednak faceci z opaskami nie ośmielili się na jakieś znacz-
niejsze wyczyny. Pewnie zdawali sobie sprawę, że mogliby być szybko 
unieszkodliwieni, jak nie przez błąkających się w okolicy uzbrojonych 
żołnierzy, to przez miejscowych chłopców skrzętnie zbierających wszelką 
broń po cofającym się wojsku. 

Żołdacy sowieccy weszli do miasteczka 27 września. Nędznie prezen-
towało się to wojsko, ale było bardzo liczne. W porównaniu z Niemcami 

 4 Mowa o miejscowości Hucisko w dzisiejszym powiecie zamojskim, w gminie Krasnobród. 
Określenie „aż za Tomaszów” należy rozumieć jako „na zachód od Tomaszowa Lubelskiego”. 
Miejscowość oddalona od Tyszowiec o około 55 km równoleżnikowo na zachód. Podchorąży 
Marian Wieczorek na pewno nie pojechał do domu przez Tomaszów Lubelski, ale raczej przez 
Krynice.

 5 Dzierążnia, wieś w dzisiejszym powiecie tomaszowskim, gmina Krynice, położona około 
22 km na południowy zachód od Tyszowiec.

 6 Mowa o pakcie Ribbentrop–Mołotow podpisanym w Moskwie 23 sierpnia 1939 r. Na 
mocy jego postanowień Lubelszczyzna znalazła się w sowieckiej strefie wpływów.
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czy nawet z naszymi żołnierzami, będącymi od paru tygodni w ciągłym 
odwrocie, Sowieci wyglądali bardzo biednie. Karabiny z długimi bagne-
tami na lufach nosili na postrzępionych parcianych pasach lub wręcz na 
sznurkach, zamiast plecaków czy tornistrów mieli na plecach byle jak za-
rzucone prymitywne worki, a za parcianymi cholewami butów zatknięte 
metalowe łyżki. Ich samochody były brudne i rozklekotane, często psujące 
się, tarasujące drogi i ulice. Odżywiali się byle jak i byle czym. Przeważnie 
słonymi śledziami, strząsając grubą sól uderzając śledziem o cholewę buta. 
Z ludnością nie nawiązywali żadnych kontaktów, nawet trudno było z któ-
rymkolwiek rozpocząć obojętną rozmowę. Widocznie taki mieli „prykaz”. 
No cóż, trudno, co kraj to obyczaj. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z terro-
ru, jaki panował w tym komunistycznym państwie. Jednak długo u nas 
nie byli, bo już 4 października wynieśli się za rzekę Bug7. Razem z nimi 
wyjechało sporo Żydów z rodzinami i nieco prawosławnych mieszkańców 
oraz kilku miejscowych komunistów, co nosili czerwone opaski. Niemcy 
powrócili dopiero 8 października 1939 r. 

Wykorzystywaliśmy ten czas „bezkrólewia” na penetrowanie pobojowisk. 
Jednak efekty naszych wypraw były nikłe. Do domów wracaliśmy nieraz 
nad ranem, zmoczeni i zabłoceni, bo od kilku dni zaczęły padać deszcze. 
Tych kilka dni względnej swobody szybko minęły. Niemcy zorganizowali 
zaraz władze administracyjne i policję, a posiadanie jakiejkolwiek broni 
groziło natychmiastowym rozstrzelaniem. Wprowadzono godzinę policyjną, 
a to znaczyło, że po zmroku nikomu nie wolno [było] przebywać na ulicy. 
Musieliśmy zaniechać nocnych wypadów. Wobec tego zabraliśmy się do 
poszukiwań w rzece, bo jak głosiły pogłoski, niektórzy żołnierze wrzucali 
broń w jej nurty. Na rzece Huczwie od niepamiętnych czasów tworzyły się 
głębokie zakola (na zakrętach) i tam właśnie spodziewaliśmy się wyłowić 
jakąś broń. Ale do tego potrzebna była sieć. Miejscowi rybacy nie używali do 
połowów sieci, a jedynie tak zwane więcierze. Przypomniało mi się wtedy, 
że kiedyś podczas wakacji letnich spędzanych w Tyszowcach ówczesnemu 
naczelnikowi poczty, panu Korolowi, pomagałem dla zabawy łowić ryby 
siecią zwaną drygawica. Pan Korol uchodził dotychczas za „białogwardzi-
stę”, ale teraz stał się nacjonalistą ukraińskim i trzeba było być ostrożnym 
i nie wtajemniczać pana naczelnika w nasze plany. Należało tę sieć po 
prostu wykraść, co udało się dokonać bez trudu. Część pływaków przy 
sieci poobcinaliśmy, aby głębiej się zanurzała, pozostawiając nienaruszone 
ciężarki u dołu sieci, tak żeby można było nią trałować dno rzeki. Jednak 
w październiku nadeszły jesienne chłody i ciągłe deszcze, tak że połowy 
nasze nie trwały długo i nie przyniosły spodziewanego efektu. Przy okazji 
pobytu nad rzeką, gdzie spędzaliśmy całe dnie, aby nie rzucać się w oczy 

 7 Było to konsekwencją podpisania 28 września 1939 r. nowego traktatu niemiecko-so-
wieckiego „O przyjaźni i granicy”, który wspólną granicę ustanawiał w rejonie Lubelszczyzny 
na Bugu.
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niemieckim żandarmom i rozmaitym szpiclom, ćwiczyliśmy odbezpieczanie 
granatów, którymi głuszyliśmy ryby. Specjalistą od tej zabawy był Kalikst 
Dudziński, który wrócił z wojny z chlebakiem pełnym granatów. 

Jednym z pierwszych zarządzeń represyjnych okupanta była rekwizycja 
wszelkich odbiorników radiowych, obowiązek zgłaszania się do pracy by-
łych polskich policjantów i obowiązek rejestrowania się oficerów. Dlatego 
od tego czasu słuchało się radia potajemnie, a pomysłowość w tym nie 
miała granic. Rozpoczęła się również organizacja pierwszych zespołów 
konspiracyjnych. Niewielkie grupki znajomych, ufających sobie ludzi 
zbierały się potajemnie w różnych domach i miejscach dla słuchania radia 
BBC (Londyn). Rozpoczął się też kolportaż tych usłyszanych wiadomości, 
początkowo spisywanych ręcznie, później odbijanych na powielaczach. 

W listopadzie 1939 r. pojawili się pierwsi wysiedleńcy z Poznańskiego, 
ze Śląska i z Wybrzeża. Już 20 listopada zaczęły się pierwsze rozstrzeli-
wania aresztowanych. W tymże miesiącu okupanci wydali zarządzenie 
o obowiązkowych kontyngentach zboża, mleka i innych produktów żyw-
nościowych, jakie znajdowały się na wsiach. W zimie 1940 r. zarządzono 
wymianę pieniędzy. W szkołach powszechnych (inne nie były czynne) 
nauczyciele mieli obowiązek odebrania dzieciom podręczników do języ-
ka polskiego, historii i geografii. Zaczęły ukazywać się niemieckie gazety 
w języku polskim („Goniec Krakowski” i „Nowy Kurier Warszawski”). 
Wprowadzono kartki na chleb (6 kg miesięcznie), cukier i tłuszcze. Pojawiło 
się ogłoszenie – oczywiście w formie rozkazu – żeby Polacy od 16. do 50. 
roku życia zgłaszali się dobrowolnie na roboty do Niemiec. Obiecywano 
same rozkosze. W lipcu 1940 r. zabroniono nauczycielom opuszczać miej-
sca zamieszkania. Już wtedy zauważyliśmy przygotowania Niemców do 
inwazji na Sowietów. Ściągano armaty, amunicję i inny ciężki sprzęt, co 
nas bardzo ucieszyło, bo oto nasi wrogowie wezmą się za łby, co ze strate-
gicznego punktu widzenia było wspaniałą sprawą. Więźniów z zamojskiej 
Rotundy przetransportowano na Zamek Lubelski i po kilku dniach dalej, 
do obozów koncentracyjnych, pewnie po to, aby zrobić miejsce dla następ-
nych. W miastach powiatowych powstały urzędy pracy. W Tomaszowie 
w takim urzędzie pracował mój szkolny kolega Edmund Klein, zanim 
został „gestapowcem”. Jak wynikało z ówczesnych informacji, w Zamościu 
zamieszkał były wicemarszałek polskiego sejmu, niejaki Mudry8, aby na 
tych terenach umacniać wpływy Ukraińców.

Nagromadził mi się taki natłok informacji z tamtych czasów (korzysta-
łem z notatek dr. Klukowskiego ze Szczebrzeszyna oraz notatek „Wiktora” 
Zenona Jachymka), że pewnie trudno się w tym połapać, a przecież zapo-
mniałem o Żydach. Przed wojną we wszystkich tych miastach i miastecz-

 8 Informacja błędna. Wzmiankowany Wasyl Mudryj nigdy nie mieszkał w Zamościu. 
Najprawdopodobniej postać tę pomylono z przyjazdem do miasta innego urzędnika Ukraiń-
skiego Komitetu Centralnego. 
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kach Żydzi stanowili co najmniej 30% mieszkańców. Do marca przybyło 
jeszcze ponad 2000 Żydów – na teren powiatu – wygonionych z Niemiec, 
Czechosłowacji i Węgier. Jeszcze w listopadzie 1939 r. gubernator Frank9 
wydał nakaz o powołaniu tak zwanego Judenrad10, czyli takich żydowskich 
gmin. Co miesiąc Żydzi musieli okupantowi płacić kontrybucję pieniężną lub 
w wartościowych przedmiotach, jak złoto. Do głównych i jedynych zadań 
Judenradu należało przekazywanie Żydom zarządzeń niemieckich i egze-
kwowanie ich w gettach przy pomocy policji żydowskiej (Ordnungdienst). 
Od zamkniętych w gettach niemieccy prześladowcy wyciągali wszelkie 
oszczędności i zasoby. Nie wolno było Żydom posiadać walut obcych ani 
złota. Kto nie stosował się do zarządzenia, mógł być na miejscu zastrzelony, 
bez wyroku, bez sądu. Ponadto obowiązywało zarządzenie, że wszyscy 
Żydzi od 14 do 60 lat muszą pracować fizycznie. Za nieobecność w pracy 
każdy Żyd musiał płacić odpowiednią karę. W stosunku do Żydów nie 
obowiązywało żadne prawo, jednak tylko Niemcy mogli zabijać Żydów 
bezkarnie i ich rabować. Do getta Niemcy wpadali, kiedy chcieli, i brutalnie 
rabowali to, co było jeszcze do zabrania. Żydom zabroniono posiadania 
futer. W Arbeitsamt (urząd pracy) urzędował jeden Żyd i on decydował, 
komu można wydać kartę „jod”, która miała chronić posiadacza przed 
śmiercią (zastrzelenie na ulicy). W krótkim czasie przekonano się, że karty 
te nie miały żadnego znaczenia, a służyły jedynie do wyciągnięcia resztek 
pieniędzy w formie łapówek. Bożnice (synagogi) zostały już w 1939 r. ob-
rabowane i zniszczone. W niektórych urządzono stajnie dla koni, a święte 
księgi służyły za podściółkę. 

Pierwsze masowe transporty Żydów gromadzono w zamojskiej Rotundzie, 
gdzie trzymano nieszczęśników po parę dni w czerwcowym upale bez 
wody i jedzenia. Transport kolejowy z Zamościa do Bełżca (około 40 km) 
trwał dwa dni. Do towarowych wagonów upychano po sto ludzi i tak ich 
wieziono w okropnym ścisku i zaduchu. Część Żydów pędzono piechotą 
(np. z Zamościa do Izbicy 22 km czy z Tomaszowa do Bełżca 8 km). Drogi 
te były gęsto usiane trupami, gdyż słabnących dobijano. W październiku 
1941 r. gubernator Frank wydał rozkaz, aby każdego Żyda złapanego poza 
gettem zastrzelić na miejscu. W marcu 1942 r. prześladowania Żydów 
znacznie się zaostrzyły, aby w październiku tego roku ostatecznie roz-
prawić się z „kwestią żydowską”, czyli dokonać fizycznego wyniszczenia 
Narodu11. Tak mniej więcej, w wielkim skrócie i uproszczeniu, wyglądała 
okupacja niemiecka w Polsce.

 9 Mowa o Hansie Franku, generalnym gubernatorze okupowanych ziem polskich (Gene-
ralnego Gubernatorstwa).

10 Judenrat – Rada Żydowska lub Żydowska Rada Starszych. Struktura powołana do ad-
ministrowania daną społecznością żydowską i wprowadzania w życie zarządzeń niemieckich.

11 Autor ma na myśli Holocaust, czyli zagładę narodu żydowskiego. Decyzję o zagładzie 
Żydów podjęli Niemcy na konferencji w Wannsee 20 stycznia 1942 r.
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Ojciec od początku okupacji nie pracował i coraz rzadziej nocował 
w domu, szczególnie po pierwszych aresztowaniach w miasteczku. Zaczęło 
być krucho z pieniędzmi i do domu wkradała się bieda. Dlatego na po-
czątku 1940 r. brat wyjechał do wujka Lewandowskiego do Żdżannego12  
w powiecie krasnostawskim, gdzie wujek dzierżawił duży majątek ziemski 
od pani hrabiny Smorczewskiej. Ja natomiast wyjechałem do pp. Wieczorków 
do Huciska za Tomaszów. W domu pozostały tylko siostry i rodzice. 
Halina pracowała wtedy w aptece u p. Szczecha, a Baśka udzielała pota-
jemnie lekcji byłym uczennicom gimnazjalnym. Po tej wrześniowej klęsce 
stosunkowo szybko otrząsnęliśmy się z apatii i przygnębienia. Wrzesień 
i przegrana wojna wywołały przede wszystkim wielkie rozczarowanie do 
ludzi odpowiedzialnych za to wszystko. Jednak totalna klęska potężnej 
wydawałoby się Francji dodała nam ducha, że nie tylko my ulegliśmy  
Niemcom. 

Większość powracających z wojny żołnierzy nie rezygnowała z dalszej 
walki i uważała swoje porachunki z Niemcami i Sowietami za nieuregu-
lowane do końca. Już w tym pierwszym roku okupacji na ziemi toma-
szowskiej poczęły powstawać pierwsze sprzysiężenia, zwane konspiracją. 
Konspirowali starzy bojownicy POW13, legioniści14, oficerowie, podoficerowie, 
szeregowcy. Nie zabrakło wśród nich uczniów gimnazjalnych, studentów, 
nauczycieli, księży, policjantów, chłopów, urzędników i bezrobotnych. 
Jednym słowem cały Naród postanowił jakoś zorganizować się i walczyć 
dalej w tych ciężkich warunkach. Szukano kontaktów wśród znajomych, 
próbując łączyć się w mniejsze lub większe grupy. Pierwsze kroki w tej 
konspiracji nie były zbyt ostrożne, co umożliwiło okupantowi poprzez 
liczne aresztowania znacznie przetrzebić szeregi tych patriotycznych 
organizacji. Dlatego też działalność w pierwszych latach ograniczano do 
prowadzenia nasłuchu radiowego, wydawania powielanych biuletynów 
informacyjnych, kolportowanych wśród zaufanych osób, gromadzono 
broń, no i likwidowano szpicli. 

Najliczniejszą i najlepiej zorganizowaną grupą była SZP (Służba 
Zwycięstwu Polski), powołana do życia przez gen. Tokarzewskiego-
Karaszewicza15. Istniała też na naszym terenie organizacja wojskowa 
z grupy gen. [Franciszka] Kleeberga (Armia „Polesie”16), która po rozbiciu 

12 Żdżanne, wieś w powiecie krasnostawskim, w gminie Siennica Różana.
13 Polska Organizacja Wojskowa założona rozkazem Józefa Piłsudskiego w 1915 r. Dzia-

łała potajemnie do końca Wielkiej Wojny. W dwudziestoleciu międzywojennym jej działacze 
kultywowali tradycje POW.

14 Mowa o oficerach i żołnierzach Legionów Polskich, które w latach I wojny światowej 
walczyły w strukturze trzech brygad u boku Austro-Wegier.

15 Służba Zwycięstwu Polski powstała w Warszawie 27 września 1939 r. 
16 Autor myli się. Generał Franciszek Kleeberg dowodził Samodzielną Grupą Operacyjną 

„Polesie”.
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jej przez „gestapo”17, przekształciła się w organizację pod nazwą „Kadra 
Bezpieczeństwa”, a jej politycznym odpowiednikiem była organizacja 
„KLON” kierowana przez politycznych przyjaciół gen. [Władysława] 
Sikorskiego. Również lotnicy mieli swoją organizację pod kryptonimem 
„Wilki”. Poza tym żołnierze z Korpusu Ochrony Pogranicza działali 
w konspiracyjnej organizacji wojskowej „KOP”. Istniała też tutaj mniejsza 
organizacja o nazwie „ZNAK”. W niedługim czasie, bo już w styczniu 
1940 r., prawie wszystkie te organizacje i luźne grupy zostały wchłonięte 
do jednej, ogólnopolskiej organizacji wojskowej zwanej ZWZ (Związek 
Walki Zbrojnej). Komendantem głównym ZWZ został mianowany przez 
rząd w Londynie płk Stefan Rowecki „Grot” (awansowany wkrótce na 
generała)18. Oczywiście nie obyło się bez wpadek. Tysiące ludzi straciło 
życie, zdrowie i wolność. Właściwie do końca roku 1941 nie przeprowa-
dzano znaczących akcji. Jedynie od czasu do czasu gdzieś tam zastrzelono 
jakiegoś szpicla lub ostrzyżono głowę wesołej panience puszczającej się 
z Niemcami. Cała energia konspiracji zwrócona była na sprawy organi-
zacyjne, kolportaż tajnych gazetek, no i oczywiście gromadzenie broni.

Jak już wspomniałem, aby ulżyć rodzinie, brat Marian przebywał 
u wujka Lewandowskiego w Żdżannym, a ja u pp. Wieczorków w Hucisku. 
Państwo Wieczorkowie mieli tutaj (koło Ciotuszy pod Tomaszowem)19 
duże gospodarstwo rolne (około 70 ha), które razem z podchorążym 
Marianem Wieczorkiem obrabiałem przy pomocy koni i prymitywnych 
narzędzi. Praca ta była żmudna, nudna i bardzo ciężka, szczególnie dla 
chłopaka, który nigdy tak nie pracował. Wychudłem na szczapę, gdyż jako 
nieprzyzwyczajony do pracy fizycznej i nieobeznany praktycznie z techniką 
takiej roboty musiałem wkładać wiele wysiłku, aby dorównać Marianowi, 
starszemu ode mnie o dobrych kilka lat i zaprawionemu w takim życiu. 
Ponadto wieczorami grywaliśmy w siatkówkę lub uganialiśmy [się] po 
polach za źrebakami, aby na noc zapędzić je do stajni. Po kilku miesiącach 
ojciec zabrał mnie stamtąd i na miejsce brata wyjechałem do Żdżannego, 
gdyż wujek nie mógł dłużej tolerować nieposłuszeństwa Mariana i jego 
wygłupów. W Żdżannym zostałem tak zwanym paniczem – praktykantem. 
Z funkcją tą było związanych wiele rozmaitych obowiązków. Już o czwartej 
rano wstawałem, aby dopilnować udoju, a o piątej przychodzili fornale 

17 Autor miał na myśli rozbicie przez Gestapo, czyli niemiecką Tajną Policję Państwową, 
grupy konspiracyjnej byłych żołnierzy gen. F. Kleeberga.

18 Autor myli się. W rzeczywistości Związek Walki Zbrojnej został powołany do życia 
rozkazem gen. Władysława Sikorskiego z 13 listopada 1939 r. Rozkaz wydał więc Naczelny 
Wódz, którego ówczesna kwatera znajdowała się w Paryżu. Dowódcą ZWZ został mianowany 
gen. Kazimierz Sosnkowski. Płk Stefan Rowecki ps. Grot został zastępcą komendanta głównego 
dopiero 18 czerwca 1940 r.

19 Mowa o Ciotuszy, wsi położonej na zachód od Tomaszowa Lubelskiego, na drodze do 
Biłgoraja. Współcześnie miejscowość znajduje się w powiecie tomaszowskim, w gminie Susiec.
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do obrządzania koni. O godz. 6 rozpoczynano pracę. Pasterz (oborowy) 
Tomasz, na wpół ślepy, wypędzał krowy na pastwisko, zimą wyrzucał gnój 
spod bydła. Fornale zaprzęgali po cztery konie do dwuskibowych ciężkich 
pługów i jechali w pole orać czarne borowiny. Zimą młócono sterty zboża. 
Prawie przy wszystkich tych pracach musiałem być obecny. Po pewnym 
czasie nawiązałem kontakt z miejscową konspiracją, do której wciągnął 
mnie Staś Vobożil. Była to jakaś organizacja patriotyczno-romantyczna. 
Czytano wiersze i inne dyrdymały oraz słuchano radia. Oczywiście takie 
działanie mi nie odpowiadało i szybko skumałem się z chłopcami ze wsi 
Zagroda i Żdżanne. Organizacja nazywała się Straż Chłopska20, a jej gazetka 
nosiła tytuł „Żywią i Bronią”, o zabarwieniu wybitnie chłopskim. Jednak 
było to o wiele lepsze od tych romantyków deklamujących wiersze. Poza 
słuchaniem radia, czytaniem gazetek i nocnymi rozmowami o polityce 
zajmowaliśmy się zbieraniem i skupywaniem broni. Od czasu do czasu na 
te zakupy podkradałem parę worków zboża z folwarcznych magazynów, 
ale do dzisiaj nie jestem pewien, czy rzeczywiście to zboże zamieniono 
na jakąkolwiek broń.

Majątek Żdżanne – około 1000 ha, w tym 100 ha stawów rybnych – 
dzierżawił mój wujek Marian Lewandowski wraz ze swoim wspólnikiem 
panem Urbaniakiem (antypatyczny facet) od pani hrabiny Smorczewskiej. 
Pani Smorczewska mieszkała wraz z liczną rodziną w tak zwanym pała-
cu, ogromnym gmaszysku z czerwonej cegły, przerobionym na potrzeby 
mieszkalne z budynku przeznaczonego pierwotnie na młyn parowy. 
Z jednej strony tego budynku było obskurne wejście do „pałacu”, a z dru-
giej strony gmachu znajdował się magazyn zbożowy. Hrabina z rodziną 
mieszkała na piętrze. Na parterze znajdowała się obszerna kuchnia i pokoje 
dla służby. Obok tego budynku, w odległości nie większej niż 30 m, były 
obszerne stodoły, odgrodzone od drogi murowanym płotem z koślawą 
bramą. Po przeciwnej stronie błotnistej drogi biegnącej ze wsi Zagroda 
do wsi Żdżanne były stajnie i obory, okalające obszerne podwórze ze 
studnią pośrodku i korytami do pojenia zwierząt. Wzdłuż podwórza 
i budynków gospodarczych biegła droga, równie błotnista jak tamta, do 
folwarku Toruń, gdzie mieszkał pan Urbaniak ze swoją zmysłową żoną. 
Wujek z rodziną mieszkał w obszernym domu, otoczonym zaniedbanym 
ogrodem przechodzącym w ogromny park. Dalej za parkiem były stawy 
rybne, których pilnował pan Dziekciaruk. Z jego synem konspirowałem 
w tej chłopskiej organizacji. 

W tak zwanym pałacu, poza hrabiną, mieszkała jej wnuczka Marysia 
i wnuk Robert. Rodzice tych wnucząt podobno zginęli śmiercią samobójczą. 
Marysia miała około 18 lat, Robert był nieco starszy i już żonaty, ale trochę 

20 Mowa o Straży Chłopskiej zwanej „Chłostra”, która została utworzona w sierpniu 1940 r.
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„szurnięty”, jak to często bywało w hrabiowskich rodach. Ponadto miesz-
kała tam, a raczej „rezydowała” kuzynka hrabiny pani Vobożil z dwoma 
synami. Starszy Jaś, muzyk i śpiewak, oraz młodszy Staś, z którym się 
przyjaźniłem i konspirowałem. W „pałacu” rezydowała również pani Zofia 
Korsak, rozwódka lub wdowa w wieku podgorączkowym. Oczywiście 
był też emerytowany lokaj, pan Kolasiński i stangret (nazwisko niezna-
ne), popijający denaturat. W oddzielnym domku obok parku mieszkał 
były rządca majątku pan Komar. Pan Kolasiński pokrzykiwał czasami na 
dziewki służebne lub spacerował po parku z ciężką laską, pilnując sadu 
owocowego. Stangret obrządzał parę koni wyjazdowych, mył bryczkę 
i mimo podeszłego wieku uwodził pomoce kuchenne w pałacu. 

W domu wujka było mniej arystokratycznie, ale też prowadzono „pański” 
styl życia, jak obowiązek uczestniczenia przy wspólnych posiłkach, przy 
pełnej zastawie stołowej, na białym obrusie, celebrowaniu sposobu jedzenia 
(bez mlaskania i siorbania, opierania łokci o stół itp.). Moje dwie siostrzycz-
ki cioteczne Marysia i Duda (Magdalena) spędzały czas na nauce (zakres 
szkoły średniej), grze na pianinie lub innych godziwych rozrywkach, tudzież 
wylegiwały się do późnych godzin w czasie periodycznych dolegliwości. 
Siostrzyczki wychowane były w cnocie i pobożności – uczęszczały przed 
wojną do szkoły prowadzonej przez zakon urszulanek. Marysię adorował 
Staś Vobożil (bez efektów), a do Dudy wzdychał Rysio Pilarski z Warszawy 
(przyjeżdżał co jakiś czas jako kontroler oddawanego mleka do mleczarni). 
Ja natomiast w tym czasie uwodziłem Alisię Bieńkowską, siostrę moich 
kolegów, Zbyszka i Lodego ze wsi Zagroda. Alisia była o kilka lat starsza 
ode mnie, przed wojną studiowała już na KUL-u w Lublinie21. Do Dudy 
wzdychał również Lody Bieńkowski, ale bez powodzenia. Chodził zatem 
ponury, poważny i pewnie po kryjomu pisał wiersze. Wujek adorował panią 
Vobożil, kobietę potężnej postury, co na pewno stwarzało przeciwieństwo 
do raczej filigranowej cioci Ewy (żony wujka). Ponadto wujek od czasu do 
czasu podrywał panią Zofię Korsak, a prezerwatywy trzymał schowane 
wysoko na szafie w swoim gabinecie. Pani Zofia w pewnym okresie zagięła 
parol na mnie, lecz wujek zorientował się w sytuacji i w trosce o moją 
moralność wytłumaczył mi, że pani Zofia to nie dla mnie kobieta, gdyż 
jest dużo starsza i ma wściekliznę macicy. Jeszcze tego samego wieczoru 
sprawdziłem w encyklopedii znaczenie tego określenia, gdyż wujek nie 
raczył mi udzielić bliższych wyjaśnień w tej materii. Jednak poza moimi 
osobistymi rozterkami historia toczyła się dalej.

Już w marcu 1941 r. Niemcy poczęli gromadzić na tych terenach co-
raz więcej wojska i sprzętu. Oczywiście cel tych poczynań dla nas był od 
początku jasny. Do granicy z Sowietami było zaledwie 40–50 km. Hitler 
wyraźnie szykował się na Stalina. Oby tylko się nie rozmyślił – marzyliśmy. 

21 Mowa o Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
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W wojnie tych dwu naszych zaciekłych wrogów widzieliśmy zbawienie 
dla Polski. W czerwcu (22 VI 1941) z impetem Niemcy ruszyli na wschód. 
Poszli, jakby tamci w ogóle nie stawiali oporu. W przeciągu dwu tygodni 
przebyli odległości o wiele większe, niż zdołali uczynić to w Polsce w roku 
1939. Dobrze im tak, tym zadufanym w sobie bolszewikom. Śmiali się z nas, 
że Niemcy w przeciągu dwu tygodni potrafili zająć pół Polski. A teraz 
oni wieją i nie próbują nawet stawiać poważniejszego oporu. Już po kilku 
dniach Niemcy pędzili tysiące wynędzniałych jeńców. Aż dziw brał, jak 
można w tak krótkim czasie doprowadzić się do stanu, w jakim znajdowali 
się sowieccy jeńcy. Zarośnięci, brudni, obdarci, zgarbieni. Pierwszy obóz 
dla jeńców zorganizowano w Fajsławicach, zaraz po nim drugi w Lublinie. 
Podobno w obozach tych panował taki głód, że dochodziło do ludożer-
stwa. Niedługo potem zaczęły pojawiać się sowieckie bandy rabunkowe. 
Rabowali przeważnie folwarki i plebanie. W pierwszych dniach tej nowej 
wojny Niemcy jakby popuścili nieco nam, Polakom, chcąc pewnie nas 
skokietować i wzbudzić sympatie do siebie, a nienawiść do Sowietów.

W grudniu 1941 r. ojciec ciężko zachorował na tyfus plamisty, a to przez 
ukrywanie się po wiejskich chałupach, gdzie panował brud, nie zawsze 
wynikający z nędzy czy niedostatku. Na wezwanie matki wyjechałem ze 
Żdżannego do Tyszowiec. W same święta ojciec zmarł w tomaszowskim 
szpitalu. Oczywiście w Tyszowcach nie mogłem siedzieć bezczynnie 
i wyniosłem się do majątku ziemskiego pani Janiszewskiej, do Kryszyna22, 
oddalonego od Tyszowiec około 20 km. Oficjalnie byłem tam praktykantem 
rolnym, a w rzeczywistości ugrzęzłem całkowicie w konspiracji. Majątkiem 
zarządzał pan Bartoszek, który występował również w roli przyjaciela pani 
Janiszewskiej. Pani Janiszewska była wdową z dwojgiem dzieci – Krysią 
i młodszym nieco Sławkiem (trochę szurniętym). Po pewnym czasie, 
gdy udało mi się zawrzeć więcej znajomości, znalazłem podobne zajęcie 
dla swojego brata Mariana w pobliskim majątku pana Świerzawskiego23 
w Łykoszynie, którego rządcą był pan Gucwa. Pan Świerzawski Stanisław był 
przed wojną szefem cywilnej kancelarii prezydenta [Ignacego] Mościckiego. 
Obecnie zaangażowany był w konspiracji, udzielając schronienia w swo-
ich włościach rozmaitym ludziom niemogącym funkcjonować oficjalnie 
w okupacyjnych warunkach. Ukrywali się tutaj niektórzy oficerowie, ak-
torzy i działacze podziemia. W konspiracji nie pełniłem żadnych funkcji, 
ale utrzymywałem stały kontakt z Frankiem Łąkowskim, o pseudonimie 
Trawka, który był dowódcą miejscowej drużyny ZWZ (Związek Walki 
Zbrojnej). W drużynie tej było nas kilkunastu, a praktycznie to prawie 

22 Wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Telatyn. Odległość między Tyszowcami 
a Kryszynem wynosi około 10 km.

23 Chodzi o Stanisława Świeżawskiego (ur. w Łykoszynie), szefa Kancelarii Cywilnej 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Funkcję tę pełnił w latach 1934–1936.
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cała wieś. I tak czas leciał. Potem, jeszcze tej samej zimy, przeniesiono 
mnie z Kryszyna do Wiśniowa24. Przeniesienie to załatwiono poza moimi 
plecami – prawdopodobnie pan Bartoszek chciał się mnie pozbyć. Pan 
Banaszkiewicz, właściciel majątku w Wiśniowie, potrzebował kogoś do 
pilnowania zimowych omłotów. Coraz częściej zdarzały się przypadki 
ukraińskich napadów na folwarki25 i pewnie dlatego pan Banaszkiewicz 
trzymał mnie tutaj jako królika doświadczalnego – czy go zabiją, czy 
nie zabiją. Sam bardzo rzadko przyjeżdżał do Wiśniowa i nie nocował 
w dworskim domu (coś w rodzaju pałacyku), ale w chacie obok folwarku, 
razem ze swoim asystentem Ludwikiem (takie nazwisko), jakby tutaj było 
bezpieczniej. Ja również tam sypiałem. Mieliśmy dwa karabiny i trochę 
amunicji oraz kilka granatów. Niemcy tutaj od dawna nie zaglądali. Gdy 
skończyły się młocki, znowu bez mojej zgody i wiedzy przeniesiono mnie 
do Dołhobyczowa26, majątku pana Świerzawskiego (brata tego z Łykoszyna). 
Jednak po kilku tygodniach po prostu uciekłem stamtąd, nie chcąc stać się 
ofiarą ukraińskich napadów. W majątku pracowali przeważnie Ukraińcy. 
W biurze również. Wreszcie stałem się prawie zawodowym konspiratorem, 
a później partyzantem.

Jak już wspomniałem wcześniej, konspiracja przeciwko Niemcom 
rozwijała się coraz śmielej. W okolicach Tyszowiec i Komarowa pierw-
sze kontakty nawiązali Hieronim Białowolski (oficer rezerwy), Zenon 
Jachymek (student, oficer rezerwy), Mieczysław Michalczuk, Wincenty 
Kołodziejczyk, Michał Karpowicz (nauczyciele), Roman Rogowski, Jan 
Mamot, Jan Rajewski, Benek Jachymek, Czesław Bochenek, Mieczysław 
Jachymek (kleryk), Antoni Piprowski (nauczyciel), Edward Michałkiewicz 
(prawnik) i wielu innych. Łaszczów i okolice organizowali: Jan Smyk (woj-
skowy), Konfederak (pocztowiec), Ośka (nauczyciel), Paczkowski (rolnik), 
Alfons Dubas (nauczyciel), Leopold Wiśniewski (rolnik), Tomasz Wielosz 
(nauczyciel), Władysław Jacniacki (ksiądz), Władysław Wiśniewski (rolnik), 
Andrzej Dżygałło (podoficer zawodowy) i inni.

W Wożuczynie pierwsze kroki w konspiracji stawiali: Antoni Barlick wraz 
z Antonim Chojnackim (organistą) – zawiązali tajną organizację składającą 
się z byłych peowiaków i nauczycieli. Na przełomie lat 1940–1941 nawiązali 
kontakt z panem Skrzetuskim z zamojskiego SZP (Służba Zwycięstwu Polski) 
i wiosną odbyła się narada organizacyjna. Lecz wkrótce nastąpiła wsypa, 
a poprzez aresztowania – rozpad organizacji. Ponadto w działaniach tych 

24 Wieś w powiecie krasnostawskim (na zachód od Krasnegostawu), w gminie Gorzków, 
oddalona o około 90 km od Kryszyna.

25 Nie wiadomo, o jakie wydarzenia chodzi w tym wypadku, najwyraźniej mamy tu do 
czynienia z antydatacją.

26 Wieś w powiecie hrubieszowskim, siedziba gminy. Dołhobyczów oddalony jest około 
110 km od Wiśniowa w kierunku wschodnim.
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brali udział: Władysław Jurczyszyn (maturzysta – zginął w 1941 r.), Kwiatek 
z Józefówki, Czesław Sioma (nauczyciel z Lublina), Franciszek Jastrzębski 
z Tomaszowa (adwokat i właściciel majątku w Rogóźnie), Antoni Obarski 
(nauczyciel), który prowadził regularny nasłuch radiowy w Pukarzowie, 
a aparaty przechowywał u Leona Sobusia i u sołtysa Jana Hawryluka. 
Pierwszymi organizatorami konspiracji w Tomaszowie i częściowo w po-
wiecie byli: pan Józef Rybicki (dyrektor gimnazjum), pan Józef Sidorski 
(nauczyciel gimnazjalny), pan Jan Guzowski (st. sierżant zawodowy). 
Zagadnienia te zostały już opracowane mniej lub bardziej wiarygodnie 
w wielu publikacjach, dlatego nie ma co się nad nimi rozwodzić.

Już pod koniec lata 1942 r. zaczęto szeptać po kątach o wysiedlaniu 
polskiej ludności z niektórych wsi i miasteczek Zamojszczyzny. Pod 
koniec listopada tegoż roku w powiecie zamojskim wysiedlono 12 wsi, 
a w grudniu dalszych 35 wiosek. Również w grudniu wysiedlono 16 wsi 
w powiecie tomaszowskim. Oto jak według relacji zebranych i spisanych 
przez „Wiktora” (por. Zenon Jachymek) przebiegała akcja wysiedlania i jak 
wyglądały nasze pierwsze próby zbrojnego przeciwstawienia się tym akcjom.

Początkowo tych niesprawdzonych wieści o wysiedlaniu prawie nikt 
nie traktował poważnie, gdyż wydawały się zbyt fantastyczne i pozba-
wione jakiegokolwiek sensu, aby mogły być prawdziwe. Nawet oficjalne 
potwierdzenie tych pogłosek przez nasz wywiad nie przekonywało, że coś 
takiego mogą Niemcy mieć w swoich planach. Nasz wywiad donosił, że 
w okolicach Łodzi zgromadzili Niemcy około 10 tys. folksdojczy różnych 
ras i plemion, jako amatorów na chłopskie gospodarstwa Zamojszczyzny. 
Jednak wkrótce okazało się, że to prawda. Niestety pierwsze wysiedlanie 
było dla organizacji zaskoczeniem. Szczególnie odczuł to powiat zamojski, 
gdzie jednego dnia potrafili Niemcy wysiedlić od dwu do czterech gmin, 
czyli kilkanaście wiosek. Akcję wysiedleńczą zabezpieczało wojsko, oddziały 
SS, „własowcy”27 i policja ukraińska. Wysiedlanie rozpoczynano od otocze-
nia wsi ścisłym kordonem wojska. Jednocześnie silne patrole snuły się po 
całym przyległym terenie, penetrując okolice niewysiedlane. Te wojskowe 
i policyjne kordony oraz patrole niemal całkowicie sparaliżowały działalność 
tajnych organizacji, przerywając misterną siatkę łączności, uniemożliwiając 
często wyniesienie ukrytej w budynkach broni. Uratowano jednak sprzęt 
i amunicję schowaną w leśnych kryjówkach. Uratowała się też większość 
ludzi z podstawowej kadry. Powiat zamojski, zaskoczony wysiedlaniem, 
stał się chwilowo niezdolny do jakiejś większej, przemyślanej kontrakcji. 
Jednak organizacja ZWZ była tutaj silna, ogarniająca swoim zasięgiem cały 
powiat. Dlatego już po paru dniach stało się możliwe naprawienie tego, co 
popsuł wróg. Nawiązano nowe i odbudowano stare kontakty, przywró-

27 Chodzi o żołnierzy Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej, formacji kolaborującej z Niemcami, 
którą dowodził gen. Andriej Własow.
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cono łączność, wyniesiono z zajętych już przez nasiedleńców budynków 
część ukrytej tam broni. Z ludzi pozbawionych domów i rodzin zaczęły 
powstawać samorzutnie zbrojne grupy zaciekłych bojowników. Powstały 
pierwsze oddziały leśne (partyzanckie). 

Powiat tomaszowski, mając świeżo w pamięci doświadczenia wsi 
zamojskich, nie dał się zaskoczyć. W przeddzień akcji wysiedleńczej 
zaalarmowano ludność gminy Komarów, bo tutaj miało być skierowane 
uderzenie. Miejscowe oddziały ZWZ miały obowiązek zorganizować, 
zabezpieczyć i dopilnować sprawnego przebiegu ewakuacji ludności i jej 
dobytku z terenów zagrożonych. Oczywiście swoimi szczupłymi siłami 
i środkami nie mogliśmy zapobiec wysiedlaniu. Zbrojne wystąpienie 
przeciwko Niemcom równałoby się powszechnemu powstaniu, z góry 
skazanemu na klęskę. Był to przecież okres szczytowej potęgi Niemców, 
którzy w owym czasie opanowali niemal całą Europę i połowę europej-
skiej Rosji. Powstanie nie miało sensu i nie wolno było do tego dopuścić. 
Szef miejscowych ludowców i Batalionów Chłopskich pan Bartłomowicz28 
dopuścił, a nawet wywołał coś w rodzaju powstania chłopskiego, co, jak 
wiadomo, tragicznie się zakończyło pod Zaborecznem, Wojdą i Różą, gdzie 
ponieśli śmierć najlepsi ludzie tej organizacji. Dlatego należało znaleźć inne 
sposoby przeciwdziałania. 

Najskuteczniejszym, a przez to najlepszym sposobem wydawał się ter-
ror i odwet wobec nasiedleńców. Odpłacić pięknym za nadobne. Uderzyć 
w nasiedleńców, aby wywołać popłoch, strach i poczucie ciągłego zagroże-
nia, co zmusi ich do rezygnacji z przywłaszczania sobie cudzej własności. 
Zarówno gminę Komarów, jak i samo miasteczko wysiedlono 16 grudnia 
1942 r. Reakcja była natychmiastowa, bo już 17 grudnia, czyli na drugi 
dzień, zmobilizowano kompanię „Wiktora”. Kompania ta, po reorganizacji, 
przyjęła nazwę „Odział Dywersji Bojowej”. W jej skład wchodzili ludzie 
z kilku gmin, w większości doświadczeni już w poprzednich akcjach dy-
wersyjnych, prowadzonych jednak na znacznie mniejszą skalę. „Wiktor” 
rozesłał rozkazy. Poszły w niebezpieczny teren łączniczki, młode i stare, 
miejskie i wiejskie dziewczęta. Rozkazy musiały być krótkie, rzeczowe, 
treściwe, pisane na cienkich bibułkach (aby można je było połknąć w razie 
potrzeby), niektóre szyfrowane (te dla radia). Zbiórkę pierwszego plutonu 
wyznaczył „Wiktor” w lesie Kraczów29. Chłopcy z tego plutonu to miesz-
kańcy Komarowa i najbliższej, wysiedlonej okolicy, obecnie bezdomni 
i żądni odwetu. Utrzymywali jednak nadal ścisłe kontakty z miasteczkiem 
i pobliskimi wioskami poprzez rodziny i znajomych, pozostających jako 

28 Kapitan Franciszek Bartłomowicz „Grzmot”.
29 Mowa najprawdopodobniej o lesie położonym w bliskiej odległości od miejscowości 

Kraczew i Sosnowa Dębowa, powiatu zamojskiego, gminy Komarów-Osada odległego około 
10 km od Komarowa.
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robotnicy u nasiedleńców. Do lasku Kraczów wszyscy dotarli bez przygód 
i niespodzianek. Jedynie noc, rozmiękłe błoto wymieszane ze śniegiem, 
obciążenie bronią i amunicją, a często dziurawe buty, utrudniały nieco 
dojście na miejsce zbiórki. Pluton drugi, zgodnie z rozkazem, zebrał się 
w lesie Sielec30. Żołnierze tego plutonu to mieszkańcy Krynic, Dzierążni, 
Tarnawatki, Rachań i Tomaszowa. Rozkazy dla trzeciego plutonu, który 
w najbliższych dniach rozrósł się do stanu kompanii, nakazywały działa-
nia samodzielne. Samodzielność ta wynikała z konieczności, ze względu 
na duże odległości, zimową porę działań i utrudnioną łączność. Ponadto, 
przez usamodzielnienie trzeciego plutonu, chciał „Wiktor” stworzyć pozory 
wprowadzenia do akcji przeciwko wysiedlaniu dużych sił, rozrzuconych 
po rozległym terenie. Podchorąży „Muryna” (Tadeusz Romańczuk), jako 
dowódca tego plutonu, radził sobie świetnie, wykazując nieprzeciętną 
odwagę, pomysłowość i inicjatywę.

W nocy z 17 na 18 grudnia 1942 r. pierwszy pluton „Błyskawicy” 
(Eugeniusz Karwat) przeszedł z lasu Kraczów do lasu Sielec, aby połą-
czyć się z drugim plutonem „Mrówki” (później „Kasprzaka”). Połączone 
oddziały, nad którymi objął dowództwo „Wiktor”, liczyły około stu 
ludzi, uzbrojonych w karabiny, pistolety, granaty i dziewięć erkaemów. 
Otrzymane przez „Wiktora” rozkazy ze sztabu obwodu określały jedynie 
ogólne wytyczne. Wynikało z nich, aby akcję ograniczyć do sterroryzowa-
nia nasiedleńców i nie wdawać się bez potrzeby w walkę z regularnymi 
oddziałami Niemców. Niezbędnych informacji o rozmieszczeniu sił prze-
ciwnika dostarczyli pozostający jeszcze na miejscu pracownicy gminnej 
administracji i poczty, no i niezawodni staruszkowie, łażący po najbardziej 
zakazanych miejscach, a niewzbudzający podejrzeń Niemców. Na zwoła-
nej przez „Wiktora” odprawie dowiedzieliśmy się (jak opowiadał jeden 
z uczestników tej akcji), że pierwsze uderzenie skierujemy na najsilniejszy 
ośrodek zgrupowania nasiedleńców, czyli na Komarów. Zdawaliśmy so-
bie sprawę z tego, że cała ta heca będzie trudna i ryzykowna. W samym 
Komarowie stacjonował batalion Niemców, zajmując murowaną szkołę pod 
lasem, no i kilkudziesięciu żandarmów kwaterujących w rodzinnym domu 
„Wiktora”. Ponadto każdy nasiedleniec był uzbrojony co najmniej w karabin, 
a zarówno samo miasteczko, jak i okoliczne wioski ubezpieczone licznymi 
wartami. Szczególnie silne straże wystawiano nocami, i to na zewnątrz 
i wewnątrz osiedla. „Wiktor” postanowił wykorzystać dokładną znajomość 
terenu. Z niewielką grupą tutejszych chłopców, znających każdy dom, 
kamień, każdą ścieżkę i dziurę w płocie, miał niepostrzeżenie przedostać 
się do środka miasteczka. Kilkakrotnie powtarzał i przypominał, że tylko 
zaskoczenie, zdecydowane działanie i szybkość zapewnią powodzenie akcji. 

30 Chodzi najprawdopodobniej o las położony pomiędzy wsiami Majdan-Sielec a Siemierz 
w powiecie tomaszowskim. Pierwsza znajduje się w gminie Krynice, druga w gminie Rachanie. 
Las jest oddalony o około 8 km na południe od Komarowa.



318

Z. Wiśniarski ps. Anglik Rocznik Tomaszowski 9

Oddział podzielono na patrole. Pierwszy odmaszerował patrol „Zielo- 
nego”31, składający się z dziewięciu ludzi z jednym erkaemem. Zadaniem 
tego patrolu było przedostanie się pomiędzy wysiedlonymi wsiami aż do 
Księżostan32 i spędzenie tam całego dnia w ukryciu u miejscowych, za-
ufanych gospodarzy. Wieczorem następnego dnia „Zielony” miał dobrać 
sobie kilku ochotników z miejscowej placówki i o godz. 2 w nocy dojść 
do nasiedlonej wsi Wolica Śniatycka33, spalić kilka zabudowań, przed tym 
solidnie ostrzelać wieś. Działanie takie, według planów „Wiktora”, miało 
na celu stworzenie pozorów, że oddziały atakujące Komarów wycofały się 
w tamtym kierunku. Po wykonaniu zadania patrol „Zielonego” miał wyco-
fać się do lasku Niewirków lub Bródek, zachowując czujność na wypadek 
pościgu34. Po zatarciu śladów patrol za dwie doby miał zameldować się 
w lesie Sielec, gdzie znajdowała się główna baza oddziału. Tyle mówiły 
rozkazy, no i pobożne życzenia. Rozkazy mogły wskazywać tylko ogólne 
zadania i kierunki. O szczegółach musieli decydować poszczególni dowódcy. 

Następny dzień minął spokojnie na przygotowaniach. Czyszczono 
broń, uzupełniano amunicję wyciągniętą z leśnego schowka na Smolarni. 
Podczas zbiórki „Wiktor” zorientował swoich partyzantów w ogólnej 
sytuacji i zapoznał z rozkazami otrzymanymi z Obwodu. Dla podniesie-
nia ducha bojowego palnął dydaktyczno-patriotyczną mówkę. Pierwszy 
pluton „Błyskawicy” (Eugeniusz Karwat) otrzymał rozkaz opanowania 
rynku w Komarowie wraz z budynkami poczty i gminy. Kapral „Srala” 
(Jan Rawski) ze swoją grupą miał rozbić areszt i uwolnić więźniów (w tym 
27 Żydów), odsyłając ich na wyznaczoną drogę odwrotu. Drużyna pluto-
nowego „Burzy” (Eugeniusz Wiśniewski), wzmocniona dwoma erkaemami, 
siedząc „okrakiem” (tak brzmiał dosłownie rozkaz) na drodze, nieprzerwa-
nym ogniem, miała związać wartownię i posterunek żandarmerii. „Kruk” 
miał ubezpieczać działania w mieście od strony wsi Komarów. „Burza II”, 
„Ryś” i „Piętaszek” mieli wykonać wyroki na wysługujących się Niemcom 
zdrajcach (Jan Chmiel i St[anisław] Zarębski), a ich zabudowania spalić. 
Grupa „Zawiszy” [Ryszard Suprynowicz] miała opanować cmentarz 
i ubezpieczać akcję od strony przedmieścia. Drużyna „Soroki” (Franciszek 
Mazurek) miała zająć stanowiska przy kościelnym murze, prowadząc ciągły 
ogień na szkołę, gdzie stacjonowali Niemcy. Patrol ppor. „Alfa” (Wincenty 
Kołodziejczyk) miał działać we wschodniej części przedmieścia Komarów, 
paląc zabudowania „folksdojcza” Firka. Patrol „Marynarza” (Ferdynand 

31 Właściwie Franciszek Naszycki.
32 Wieś w powiecie zamojskim, w gminie Komarów-Osada. Księżostany znajdują się około 

10 km na północny zachód od lasu Sielec.
33 Wieś w powiecie zamojskim, w gminie Komarów-Osada, położona na północ od Ko-

marowa, w odległości około 5 km.
34 Niewirków jest położony około 10 km na północny wschód od Wolicy Śniatyckiej. 

Bródek natomiast niecałe 2 km na zachód. 
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Jaworski) miał zapalić pociskami wyznaczone budynki we wsi Komarów, 
prowadząc ciągły ogień na wieś. Patrol „Dąbka” (Adolf Lipowiec) miał 
za zadanie spalić pożydowskie rudery w mieście. Swoje miejsce postoju 
i dowodzenia wyznaczył „Wiktor” w domu Biernackiego. Sygnałem do 
rozpoczęcia akcji była zielona rakieta i wybuch granatu. Koniec zabawy 
i odwrót to rakieta niebieska i biała oraz sygnał wojskowej trąbki odegrany 
przez „Zagłobę” (Marian Lizut). W przypadku wcześniejszego zaalarmowa-
nia nieprzyjaciela każda grupa, nie czekając na sygnał, miała wykonywać 
bezwzględnie zadania. 

Marszem ubezpieczonym, omijając nasiedlone wioski, dotarliśmy pod 
Komarów. Tutaj, ukryci w jarach i krzakach, musieliśmy jeszcze raz powta-
rzać z pamięci otrzymane rozkazy. Każdy znał swoje zadania jak dobrze 
wyuczoną lekcję. Tuż przed północą miejscowi chłopcy podprowadzili 
oddział sobie tylko znanymi ścieżkami, omijając niemieckie warty. Przed 
miasteczkiem odłączył od głównych sił patrol ppor. „Alfa”. Co jakiś czas 
odchodziły inne patrole, podążając do wykonywania wyznaczonych zadań. 
„Wiktor” z kilkoma miejscowymi chłopakami przekradł [się] do samego 
Komarowa. Zanim minął kwadrans, już huk granatu i zielona rakieta na 
ciemnym, pokrytym chmurami grudniowym niebie poderwała wszystkich 
do działania. „Wiktor” przez ten pośpiech i zdecydowanie dał nam jeszcze 
raz do zrozumienia, że szybkość i zaskoczenie to połowa sukcesu. 

Trudno sobie wyobrazić, co czuli Niemcy i nasiedleńcy, gdy wśród 
głębokiej nocy, na drugi dzień po wysiedleniu prawowitych właścicieli 
zbudziła ich kanonada strzałów, przeplatana często wybuchami granatów 
i rytmicznym werblem erkaemów. Jednym słowem, przez ten huk i trzask 
urządziliśmy wrogom małe przedpiekle. Jeszcze nie zgasła całkiem wy-
strzelona przed chwilą rakieta, a już wybuchły pierwsze pożary. Ogień na 
zachodzie to pewnie sprawka „Alfa”, który w ten sposób dawał znać do-
wódcy, że działa szybko i zdecydowanie. Również zabudowania folksdojcza 
Firka paliły się jak pochodnia. Zaczęło się od wypełnionej słomą stodoły, 
a ogień buchał wysoko, trzaskając głośno, oświetlając okolicę. Strzelano 
już niewiele, bo i nie było do kogo, a każdy oszczędzał po gospodarsku 
amunicję, gdyż mogła się w każdej chwili przydać. Grały tylko erkaemy 
ubezpieczeń. Ogień na Podgórzu pozwolił domyślać się o bezbłędnym 
wykonywaniu rozkazów przez „Burzę II”, „Rysia” i „Piętaszka”, a po-
jedyncze strzały pistoletowe przerwały na zawsze nędzne życie szpicli. 
Goniec od „Srali” meldował zdyszanym głosem o uwolnieniu aresztantów 
i wysłaniu ich w kierunku ubezpieczeń na wyznaczoną drogę odwrotu. 
Areszt zdemolowano dokumentnie. Strażnicy zwiali już po pierwszej serii 
z automatu. Na ogół większość aresztantów mogła iść o własnych siłach. 
Tych słabszych i skatowanych prowadzili towarzysze niedoli. Najsłabsi 
byli Żydzi. Wygłodzeni i od kilku miesięcy zaszczuci ciągłymi szykanami, 
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poczęli tracić poczucie rzeczywistości, głęboko wierząc w swoje podłe 
przeznaczenie i beznadziejność sytuacji. 

Wkrótce dał o sobie znać „Marynarz”, wzniecając pożary we wsi 
Komarów. Wieś, jak to w tych stronach, drewniano-słomiana i o pożar 
nietrudno. Cała sztuka polegała na tym, aby celnymi strzałami, z dosyć 
dużej odległości i do tego w nocy, zapalić wyznaczone zabudowania. 
Celowanie nocą jest utrudnione, choćby dlatego, że nie widać wyraźnie 
muszki w szczerbince, ale chłopcy radzili sobie, smarując muszkę białą 
kredą. To nieraz pomagało. „Błyskawica” meldował, że poczta zniszczo-
na, a budynek gminy opanowany i zdemolowany. Oczywiście ważniejsze 
dokumenty, przydatne papiery i niektóre akta oraz druki zostały już wcze-
śniej zabrane przez polskich pracowników, odpowiednio zabezpieczone 
i schowane. Teraz należało to, co pozostało, dokładnie spalić. Jedynie 
„Dąbkowi” i jego podpalaczom pożydowskich ruder nie poszło łatwo. 
Namoknięte i przesiąknięte na wskroś wilgocią, niezamieszkane od kilku 
miesięcy budynki nie chciały się palić. Dopiero zdobyta gdzieś nafta do-
pomogła uwinąć się przy dziele niszczenia. 

Wyznaczone zadania zostały już wykonane przez wszystkie patrole, 
ale czas nieubłaganie płynął. Niemiecka załoga w szkole ochłonęła z za-
skoczenia i poczęła coraz sprawniej sobie poczynać. Nie było możliwości 
ani tym bardziej sensu prowadzić w ciemnościach prawie ciągłego ognia 
na szkołę i żandarmerię, chociaż ta niewiele nam dokuczała. I oto sygnał 
odwrotu. „Zagłoba” już kończył dąć w trąbę, „a wszystkim się zdawało, że 
to on gra jeszcze, a to echo grało”, wywołane seriami naszych erkaemów 
i niemieckich bergmanów. Jednak o rakietach zapomniano. Zrozumieliśmy 
i bez rakiet, że już czas. Niemiecki ogień wzmagał się. Ściągane kolejno 
patrole wycofywały się sprawnie w oznaczonym kierunku, aby wkrótce 
połączyć się i zniknąć w ciemnościach nocy. Wszystkie nieprzyjacielskie 
placówki i warty rozstawione wokół Komarowa zostały zaraz na początku 
akcji rozpędzone, ale jedna, jakby zapomniana, ulokowana na żydowskim 
cmentarzu, zakłóciła nieco nasz odwrót. Wkrótce i ona ucichła, gdy do-
brali się do niej nasi erkaemiści. Idąc szybkim marszem w kierunku lasu 
Soból35, usłyszeliśmy dalekie serie erkaemu. Nieco później, gdzieś tam nad 
widnokręgiem, niebo zabarwiło się czerwoną łuną. To patrol „Zielonego” 
realizował wyznaczone zadania. Dopiero nad ranem, umorusani żyznym 
komarowskim błotem, przemoknięci, spoceni i nieludzko zmęczeni, do-
tarliśmy do lasu. 

W leśnej szopie niejeden próbował jako tako osuszyć odzież i dopro-
wadzić do porządku buty. Nogi i buty były w tej partyzanckiej wojaczce 

35 Chodzi najprawdopodobniej o las położony na zachód od miejscowości Soból w po-
wiecie tomaszowskim, w gminie Tyszowce. W linii prostej odległość od Komarowa do tego 
lasu wynosi około 15 km.
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najważniejsze. A szopa jak to szopa. Komfortu nie zapewniała. Wiatr hulał 
na wylot, ale było złudzenie przytulności, nie to co w mokrym, zimnym 
lesie. Zresztą podobnych złudzeń miało się wtedy sporo. Było również 
wiele zapału i młodzieńczej energii. Wprost kipiało w nas życie i młodość. 
Nie wszyscy próbowali zasnąć. Niektórzy musieli czuwać, ale i tak mało 
kto spał. Za dużo wrażeń, za wielki wysiłek i nagle takie odprężenie. 

Niezmordowany „Wiktor” już o świcie rozesłał do Komarowa i okolic 
zaufanych ludzi. Gdy wrócili późnym popołudniem, dostarczyli ciekawych 
wiadomości. Dowiedziano się, że Niemcy zorganizowali pościg w kierunku 
lasu Niewirków, tam właśnie, gdzie zgodnie z rozkazem wycofał się pa-
trol „Zielonego”. Oczywiście pościg ten nie dał rezultatów, gdyż chłopcy 
do tego czasu byli już w bezpiecznej odległości, a siąpiący ustawicznie 
deszcz ze śniegiem dokładnie zatarł wszelkie ślady. Inny wywiadowca 
zauważył w Komarowie ruchy wojska niemieckiego w samochodach  
i „kałmuków” na koniach36. Wśród nasiedleńców i ich rodzin zapanował 
straszny popłoch, panika i lament. Okazało się, że złamaliśmy niemiecką 
butę i ich poczucie bezkarności. 

Następnego dnia po południu „Wiktor” zarządził pogotowie bojowe 
i przygotowania do wymarszu. Czyszczenie broni, uzupełnianie amunicji. 
Erkaemiści zaopatrzyli się w większą ilość nabojów zapalających. Po wcze-
snej kolacji o godz. 18 odbyła się zbiórka i marsz w nieznane. „Wiktor” był 
tajemniczy i milczał, a na nasze pytania, dokąd idziemy, tylko się uśmiechał 
półgębkiem. Czuło się jednak, że szykuje się nowa akcja. Droga okazała się 
długa i ciężka. Maszerowaliśmy przeważnie polami, po rozmiękłych skibach, 
gdzieniegdzie upstrzonych płatami śniegu. Przecież to grudzień. Dobrze, 
że mróz niewielki. Wreszcie po prawie trzech godzinach takiego marszu 
zatrzymaliśmy się w lesie Sosnowa Dąbrowa37. To pewnie ta wczorajsza 
akcja tak nas wyczerpała, że teraz szybko się męczymy. Ale „Wiktor” nie 
dał nam odsapnąć. Już wysyła gdzieś kaprala „Sralę” z dwudziestoma 
ludźmi. Sam sprawdzał ich uzbrojenie i zapasy amunicji. Coś ważnego się 
kroiło. Będą mieli chłopaki niezgorszą zabawę! Za pół godziny i nas wziął 
do galopu. Gdy zebraliśmy się wokół „Wiktora”, przedstawił nam plan 
działania na kolejną noc. Wydzielił cztery grupy. Każdej przydzielił po 
jednym erkaemie. Dla czwartej grupy dodał kilku żołnierzy więcej i dwa 
erkaemy, a dowództwo powierzył „Błyskawicy” (E. Karwat). Mieli oni 
za zadanie ubezpieczać działania pozostałych grup od strony Komarowa. 
Znowu mieli zasiąść „okrakiem” na szosie. 

Grupę pierwszą poprowadził sam „Wiktor”, a zadaniem tej grupy było 
uderzenie w zachodnią część długiej, wyciągniętej wzdłuż drogi wsi Wolica 

36 Chodzi o Korpus Kawalerii Kałmuckiej, formację kolaborującą z Niemcami. W czasie 
II wojny światowej służyło w niej około 5 tys. Kałmuków.

37 Wieś Sosnowa Dębowa znajduje się na zachód od lasu Soból w odległości kilku kilo-
metrów. 
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Brzozowa38, zasiedlonej folksdojczami. Grupa druga, pod dowództwem 
„Kasprzaka”, atakowała środkową część wsi. Dla grupy trzeciej, z „Rysiem” 
na czele, pozostawała wschodnia część wioski. Rozpoczęcie akcji miało 
nastąpić jednocześnie z atakiem „Srali” na Komarów, czyli o godz. 23. 
Po zapoznaniu nas z hasłami, miejscami zbiórki po akcji oraz sygnałami 
rozpoczynającymi i kończącymi działania oddziały poczęły rozchodzić się 
na wyznaczone stanowiska. Jakiś kilometr przed wsią zatrzymaliśmy się, 
aby za chwilę, rozrzuceni w tyraliery, zaatakować wieś. 

Drużyna „Kasprzaka” pierwsza natknęła się na wysuniętą placówkę 
Niemców, ale zdecydowane natarcie, wsparte silnym ogniem z wszel-
kiej posiadanej broni, wypędziło Niemców ze stanowisk, wyrzucając ich 
na okoliczne łąki po drugiej stronie wsi. Gdy tutaj trwała strzelanina, 
„Wiktor” ze swoją grupą już buszował po wsi. Noc była wyjątkowo ciemna 
i w pierwszych minutach trudno było zorientować się w tym rozgardiaszu. 
Dopiero pożary rozświetliły nieco okolicę. Myszkując po wsi, otrzymaliśmy 
nagle silny ogień karabinowy i z automatów od strony łąk, dokąd uciekli 
Niemcy. Erkaemiści „Błyskawicy” szybko ich uspokoili, lokując w tamtym 
kierunku długie serie świetlnych pocisków. Wkrótce jednak „Błyskawica” 
musiał zająć się swoimi sprawami, aby powstrzymać atakujących od stro-
ny Komarowa nieprzyjaciół. Dla dodania ducha „Błyskawicy” „Wiktor” 
pchnął tam „Dąbka” z kilkoma ludźmi. Wreszcie dźwięki trąbki obwieściły 
koniec akcji i odwrót. Była to typowa walka partyzancka. Szybko wpaść, 
zrobić swoje i bezpiecznie się wycofać. Wszystkie grupy spotkały się za 
wsią i ostrym marszem oddaliły się w kierunku lasu Sielec. 

Wracaliśmy w komplecie, bez własnych strat. Dotychczas nie był nam 
znany los „Srali” i jego ludzi, którzy pomaszerowali na Komarów. Niepokój 
nasz wzrastał tym bardziej, że akcja w Komarowie została opóźniona 
niemal o godzinę. W lesie zastaliśmy już oddział „Zielonego”, który zdał 
szczegółową relację o przebiegu akcji. „Zielony” opowiadał, jak zaatako-
wali Wolicę Śniatycką, jak to „Szulc” pierwszy dostał się do niemieckiej 
wartowni i sterroryzował szwabów. Opowiadał o brawurze „Wołodii”, 
który nie zważając na gęste strzały, parł śmiało naprzód, pociągając za 
sobą innych. Oddział „Zielonego” wrócił bez strat, a nawet powiększył 
swój stan o kilku ochotników. Wkrótce zjawił się „Srala” ze swoja grupą. 
Okazało się, że znalazł się w paskudnej sytuacji, niemal bez wyjścia, ale 
dzięki przytomności „Kmicica” [Kazimierz Dąbrowski] i celnym seriom 
jego erkaemu zdołał się jakoś wywinąć. Deszcz ze śniegiem padał nadal, 
a w nocy brały przymrozki. Prowizoryczne budy, byle jak sklecone, niewiele 
chroniły przed pluchą i zimnem. W tym sieleckim lesie nieco przydługo 
zasiedzieliśmy się, bo jak okazało się później, w sam Nowy Rok mieliśmy 
ciężką, niemal całodobową walkę o życie z przeważającymi siłami wroga. 

38 Wieś w powiecie zamojskim, w gminie Komarów-Osada, położona około 4 km od 
północnej skrajni lasu Sosnowa Dębowa.
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Podobnych relacji zebrał i spisał „Wiktor” dużo więcej, ale chcąc 
uwzględnić je wszystkie, trzeba by napisać grubą księgę. Ta wielka akcja 
zorganizowana i dowodzona przez „Wiktora” na Komarów i okolice była 
pierwszą o takiej skali i zasięgu działalnością bojową oddziałów ZWZ-AK 
na tym terenie. Następnego dnia, czyli 22 grudnia 1942 r., pluton „Muryny” 
spalił wieś Zubowice39. Niestety, ciężko ranny został „Muryna”, a nieco lżej 
„Bekas”40 i Jurkiewicz. 23 grudnia tego roku oddział BCh41 pod dowódz-
twem por. „Azji” spalił nasiedloną wieś Janówkę i Hutę Komarowską42. 
Jak widać z tych zapisów, ten dzielny tutejszy ludek palił własne domy, 
obory, stodoły i całe wsie, aby nie dać się Niemcom całkowicie stłamsić. 
Do końca roku 1942 Niemcy i nasiedleńcy nie mieli ani jednej spokojnej 
nocy. Oczywiście nie obyło się bez strat własnych. W zasadzce we wsi 
Księżostany zginął dzielny żołnierz i dowódca w wielu akcjach „Błyskawica” 
(Eugeniusz Karwat).

1–2 lutego 1943 r. bechowcy rozpętali wielką wojnę z Niemcami pod 
Zaborecznem i okolicy. Wydarzenia te zostały dostatecznie i wyczerpu-
jąco opisane przez różnych autorów, dlatego nie mogę się podjąć zrela-
cjonowania tego, znając je jedynie z tego, co mi naopowiadał uczestnik 
tych walk – Tadzik Jurkowski, no i z tego, co na ten temat przeczytałem. 
Opowieści Tadzika (był wtedy kimś w rodzaju adiutanta por. „Azji” – 
Czesława Skarżyńskiego), są tak wyblakłe, że niemożliwe do odtworzenia. 
Znacznie później dowiedziałem się, że gdyby nie pomoc oddziałów z Suśca 
i Józefowa (ZWZ), to Niemcy pewnie by zniszczyli doszczętnie oddziały 
BCh. W kilka tygodni po tych wydarzeniach wybrałem się z Tadzikiem 
do Tomaszowa. Tadzik, aby nie dać się zabić lub schwytać, zwiał po 
tych walkach do Tyszowiec i przesiedział w naszym domu kilka tygo-
dni. Oczywiście do Tomaszowa poszliśmy piechotą, bocznymi dróżkami 
i ścieżkami. Przechadzka taka (ponad 30 km) trwała przeszło 5 godzin 
z krótkimi przerwami na odpoczynek. Późnym wieczorem dotarliśmy do 
Tomaszowa i od razu skierowaliśmy się do pp. Guzowskich, bo ich dom 
stał na uboczu, a Kazik był naszym szkolnym kolegą. Bez dokładnego ro-
zeznania, co dzieje się w mieście, poruszanie się po ulicach było po prostu 
niebezpieczne. Gdy weszliśmy do domu, na progu przywitała nas mama 
Guzowska. W pokoju natomiast stał na stole gotowy do strzału erkaem. 
Zapytałem Kazika, czy przypadkiem nie powariowali, dopuszczając nas 
pod dom i do środka. Kazio odpowiedział z uśmiechem, że już z daleka nas 
rozpoznali, a możemy się przydać, bo właśnie szykują się na małą wyprawę. 

39 Wieś w powiecie zamojskim, w gminie Komarów-Osada.
40 Właściwie Jan Kozaczyński.
41 Bataliony Chłopskie.
42 Wsie położone w powiecie zamojskim, w gminie Komarów-Osada, na południowy 

zachód od Komarowa.
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Zaraz też zaproponował nam udział w napadzie na tomaszowski areszt 
w celu uwolnienia aresztantów. Przystaliśmy z ochotą na tę propozycję, 
a że nie mieliśmy ze sobą żadnej broni, dozbrojono nas w pistolety Vis. 

Wyprawa nastąpiła przed północą pod dowództwem plut. Jareckiego. 
Udział brało sześciu lub siedmiu chłopaków. Gdy podeszliśmy okrężną 
drogą pod areszt, Kazik ze swoim erkaemem usadowił się obok magistra-
tu, ubezpieczając nasze działania od ulicy Kościuszki (tam znajdowało się 
gestapo czy jakieś inne niemieckie świństwo). Pierwszym zadaniem było 
zerwanie łączności telefonicznej aresztu z miastem. W tym celu podsadziłem 
najmłodszego z nas, czyli Zygmusia Guzowskiego, na słup telegraficzny, aby 
umożliwić mu przecięcie drutów. Zygmuś chwycił za druty, ale widocznie 
za mocno pociągnął, bo spróchniały słup runął na chodnik. Tadzik, jako 
doświadczony bojowiec (walki pod Zaborecznem, Wojdą i Różą), wszedł 
przez wybitą dziurę w płocie na teren aresztu. Ja, żądny przygód, wlazłem 
za nim. Skradając się pod wartownię, zostaliśmy zauważeni przez policjan-
ta (granatowego) pilnującego aresztu. Policjant wszczął alarm, strzelając 
z karabinu. Tadzik początkowo zdębiał, aby za chwilę rzucić się biegiem 
do zbawczej dziury w płocie. Mnie nic nie pozostało, jak iść w ślady za 
doświadczonym w bojach kolegą. Oczywiście nie rozbijając aresztu i nikogo 
nie uwalniając, wycofaliśmy się strategicznie za miasto. Okrężną drogą, 
obok basenu kąpielowego, przez Szkoci Dół, powróciliśmy do bazy, czyli 
domu pp. Guzowskich. Pod Tomaszowem, w lesie Dąbrowa43, operowała 
grupa bojowa pod dowództwem „Lopka” (Jerzy Zagajski). Coraz szerszą 
działalność rozwijał „Wiktor”. Nastąpiło energiczne likwidowanie szpicli 
niemieckich. W Wożuczynie „Wiktor” zlikwidował szpicla Zielonkę. Na 
drodze pod Komarowem Adolf Lipowiec z kolegą zlikwidowali groźnego 
szpicla, geodetę z Zamościa – Szablińskiego.

1 marca 1943 r. „Wiktor” zorganizował akcję na posterunek policji ukra-
ińskiej w Poturzynie. Posterunek ten mieścił się w murowanej, piętrowej 
szkole. Zajęcia pierwszego piętra miał dokonać „Wiktor” z siedmioma ludźmi. 
Do zaatakowania drugiego piętra wyznaczył „Bekasa” (Jasio Kozaczyński), 
również z siedmioma ludźmi. Piwnice miał zająć „Czapeczka” (S. Pióro) 
z trzema ludźmi. Ubezpieczenie na zewnątrz miał zapewnić „Kasprzak” 
z jedenastoma żołnierzami. Akcje na urząd gminy poprowadził ppor. 
„Czarny” (Bogdan Wojciechowski) plus czterech żołnierzy. Do zdobycia 
poczty wyznaczono por. „Renetę” (Fr[anciszek] Bednarski) plus czterech 
ludzi. Likwidacji wójta podjął się ppor. „Granit” (Bron[isław] Bochenek) 
z czterema ludźmi. Ubezpieczenie od strony folwarku, gdzie stacjonowali 
Niemcy, powierzono „Burzy” (Eugeniusz Wiśniewski) z piętnastoma ludźmi. 
Akcja była niezbyt udana, ponieważ policjanci ukraińscy wyrzucili przez 

43 Las położony kilka kilometrów na północ od Tomaszowa na drodze do Zamościa.
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okno wiązkę granatów, a sami uciekli. Zabito jednak komendanta tego 
posterunku, który w międzyczasie nadjechał44.

W kwietniu 1943 r. urządzono zamach na gestapowca Piotra Jarmułę. 
Zamachowcy niezbyt się spisali, bo Jarmułę jedynie postrzelili. Dopiero na 
drugi dzień wykończył go w szpitalu „Dąbek” (Adolf Lipowiec) z „Szarakiem” 
(Zygmunt Gorzkiewicz). Kilka dni wcześniej zastrzelono szpicla Koszela. 
Oddział „Podkowy” (por. Kuncewicz z obw[odu] zamojskiego [ZWZ–AK]) 
spalił cysterny z benzyną na trasie Długi Kąt–Susiec. „Burza” (Eug[eniusz] 
Wiśniewski) z niewielką grupą rozbił posterunek żandarmerii i policji 
ukraińskiej w Jarczowie. W dalszym ciągu organizowane były pomniejsze 
akcje, jak rekwizycja zboża i żywności w zarządzanych przez Niemców 
majątkach ziemskich (tzw. Liegenschaft). Dowództwo obwodu miało do 
wyżywienia sporo ludzi, bo i obozy żydowskie (w puszczy było ich kilka), 
i świadczyło pomoc żywnościową ludności wysiedlonej itp. Niszczono 
mleczarnie (masło produkowano tylko dla Niemców), demolowano urzę-
dy gminne i tartaki, likwidowano konfidentów. Ustawicznie gnębiono 
napadami nasiedlone folksdojczami wsie i miasteczka. Komenda Główna 
Batalionów Chłopskich i Komenda Główna Armii Krajowej podjęły decyzję 
o scaleniu obu organizacji pod względem wojskowym. 

Od 30 maja 1943 r. sprawy wojskowe podlegały dowództwu AK, zaś 
sprawy administracji terenowej przejęły władze BCh. Stało się tak przy-
najmniej formalnie. W rzeczywistości działo się różnie. Co ambitniejsi 
politykierzy chłopscy nie chcieli podporządkowania oddziałów zbrojnych 
dowództwu AK. U nas takim ambicjonalnym politykiem był Franek Samulak 
„Młot”. W końcu zgodzono się, aby dowodził tak zwanym Korpusem 
Bezpieczeństwa. A walki w tym czasie nie ustawały. W lesie Dąbrowa pod 
Tomaszowem poległ w potyczce z Niemcami „Lopek”. „Wiktor” 5 paździer-
nika 1943 r., wracając z „Kalkuty” (baza w puszczy) z kursantami szkoły 
podoficerskiej, zabrał z Tomaszowskiej Spółdzielni płaszcze podgumowane 
(około 600 kompletów) oraz buty (około 200 par). Podczas wypadu do 
Telatyna w nierównej walce poległ Rysiek Nowak „Elektron” i Tadeusz 
Pisklak. Natomiast Janek Zeń oberwał w pachwinę. Nawiasem mówiąc, 
w pobliskim lesie stał „Lemiesz” (Władysław Wiśniewki, d-ca VII kompanii, 
I Rejonu) z dużym oddziałem i nie ruszył na pomoc. Od 1 do 9 listopada 
„Wiktor” urządził przemarsz poprzez nadbużańskie ukraińskie wioski, jak 
Uhrynów, Waręż, Dołhobyczów, w celach propagandowych, usiłując skło-
nić Ukraińców do zaprzestania napaści na polską ludność. W listopadzie 
1943 r. doszło do potyczki z policją ukraińską we wsi Telatyn, gdzie poległ  
Stanisław Kosoń.

44 Według raportów działaczy Ukraińskiego Komitetu Centralnego akcja rozpoczęła się 
28 lutego 1943 r. W trakcie napadu zabito trzy osoby: wójta Franca Borysa, policjanta Antoniego 
Arabczuka oraz mieszkańca wsi Filipa Pidhajnego. 
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Do końca 1943 r. wiele wydarzyło się mniejszych i większych akcji. 
Nie sposób wszystkich opisać, bo wtedy moja opowieść stałaby się histo-
rią ZWZ–AK na tamtym terenie. Od kilku dni kwaterowałem na kolonii 
Telatyn. Sama wieś zamieszkana była co najmniej w połowie przez ludność 
ruską wyznania prawosławnego, natomiast kolonia tylko przez ludność 
polską (katolicką). Ci Rusini wyznania prawosławnego to niegdysiejsi  
unici (grekokatolicy). Jednak w okresie zaborów, pod naciskiem rosyjskiego 
caratu, zmuszono ich do przyjęcia wiary prawosławnej. Rusini podczas 
okupacji niemieckiej poczuli w sobie nację ukraińską, a to pod wpływem 
i na skutek agitacji szerzonej przez przybyłych z Galicji emisariuszy 
o skrajnych poglądach nacjonalistycznych. Usiłowali przekonywać miej-
scowych (pewnie czynili to już przed wojną) do wrogiego nastawienia do 
Polaków i wszystkiego co polskie. Nie zawsze im się to udawało, bo nie 
wszyscy prawosławni ulegali ich propagandzie. Mieliśmy dowody na to, 
że elementy nacjonalistyczne zmuszały nieraz siłą lub strachem ludność 
prawosławną i unicką do antypolskich wystąpień. Stąd też pewnie wynikła 
ta cała chłopska polsko-ukraińska wojna. Na pewno wielką winę należałoby 
przypisać nierozważnym polskim politykom przedwojennym. Zaczęło się od 
pojedynczych mordów, a później doszło do zbiorowych rzezi. Na Wołyniu 
i Podolu takie masowe mordy rozpoczęły się już w latach 1942–194345. 
U nas na dobre rozpętało się to na początku 1944 r. Ukraińcy palili całe 
wsie, ludność mordowano, często w bestialski sposób. Dlatego poczęły 
powstawać we wsiach zagrożonych polskie oddziały samoobrony, włączane 
później w struktury Armii Krajowej. Na kolonii telatyńskiej kwaterowało 
nas sześciu, obcych dla tutejszych osadników. Zadania nasze polegały na 
wzmocnieniu miejscowych oddziałów AK, patrolowaniu okolicy, czuwaniu 
nad bezpieczeństwem mieszkańców. Byliśmy zawsze gotowi do boju, tak 
w dzień, jak i w nocy, w przeciwieństwie do miejscowych, którzy musieli 
czasami orać, siać i zbierać. Jednym słowem staliśmy się zawodowcami, 
najemnikami w branży wojennej, za wikt i opierunek – czyli takie psy 
wojny, jakby to było można dzisiaj nazwać. 

Na kolonii telatyńskiej znalazłem się przypadkowo. Od dłuższego 
czasu chodziłem z „Korczakiem” (Andrzej Dżygałło, komendant I Rejonu 
AK, obwodu tomaszowskiego) jako jego ubezpieczenie. Którejś zimowej 
nocy wybraliśmy się z Posadowa do Telatyna. Szliśmy polami, brnąc 
w głębokim śniegu, unikając uczęszczanych szlaków i dróg. Noc była 
jasna, księżycowa i wygwieżdżona, a mróz niewielki. Gdy zbliżyliśmy 
się do pierwszych zabudowań kolonii telatyńskiej, zatrzymał nas ostry 
i nieprzyjemny głos „halt”. Na mnie każde słowo wypowiedziane w tym 
języku działało piorunująco. Natychmiast padłem w śnieg, odbezpieczyłem 
karabin i wyciągnąłem zza pasa granat. W tym samym czasie zrobili to 

45 Informacja nieścisła. Początek wydarzeń datuje się na luty 1943 r.
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koledzy, lecz nasz wódz „Korczak” stał wyprostowany. Jakby zahipnoty-
zowany i wystawiony do odstrzału. Jednym słowem zbaraniał. Jednak za 
chwilę sprawa się wyjaśniła, gdy usłyszeliśmy soczyste, kwieciste polskie 
przekleństwa skierowane do wartownika udającego Niemca. Po treści 
tych przekleństw i po głosie rozpoznałem „Dąbka” (Adolf Lipowiec, mój 
szkolny kolega). Jednak na wszelki wypadek, aby się upewnić, zapytałem:

– Dolek, to ty?
– Ano ja – usłyszałem w odpowiedzi. 
Później przy kolacji u „Szarfy” uprosiłem „Korczaka”, aby mnie tutaj 

zostawił na jakiś czas z kolegami szkolnymi, bo mam poobcierane nogi 
i trudno mi chodzić. „Korczak” zgodził się. Oficjalnie podlegaliśmy miejsco-
wemu dowódcy kompanii st. sierż. „Szarfie” (Jan Sierleczko), bezpośrednim 
dowódcą tej piątki „wiktorowców” był „Warmiński” (Seweryn Wszoła), 
przezywany przez nas „Żeniawa”. Jednak takim nieoficjalnym przywódcą 
był „Dąbek”, bo wygadany, wprost z nieograniczoną wyobraźnią, zapa-
lony gawędziarz, doświadczony bojowiec. W opowieściach skutecznie 
wspomagał go Tytus Gorzkiewicz, który głównie specjalizował się w opo-
wieściach myśliwskich, jako leśnik z zawodu i myśliwy z zamiłowania. 
Flegmatyczny z natury Longin Wiącek „Brzost” – również podobnie jak 
Adolek, był moim kolegą szkolnym z tomaszowskiego gimnazjum – za-
dziwiał nieraz swoją bystrością i energią oraz błyskawiczną reakcją, jakiej 
nabierał w chwilach grozy i bezpośredniego zagrożenia. Kędzierzawy Jasio 
(Klimski), brat cioteczny Dolka Lipowca, nie wadził nikomu, bezwzględnie 
słuchał Dolka i dreptał za nim krok w krok. „Warmiński” rzadko z nami 
przebywał, gdyż wciąż uganiał [się] za wdowami, mając nawet szczery 
zamiar ożenić się z którąś i stąd przezwisko. O sobie wolę nie wspominać, 
bo chociaż miałem pseudonim „Anglik”, nieraz wściekałem się często bez 
uzasadnionego powodu. Najdłużej mieszkałem na kwaterze u dowódcy 
8. kompanii „Szarfy”. Pozostali koledzy kwaterowali w innych domach, 
w przeciwnym końcu wioski. Co jakiś czas zmienialiśmy kwatery, aby 
równomiernie obciążać gospodarstwa w tych ciężkich czasach.

W jednym z tych domów, gdzie był na kwaterze Longin, mieszkała 
zasobna wdowa z dwiema dorodnymi, dorastającymi córkami. Longin 
obwarował te dziewczęta braterską opieką i każdy, kto próbowałby 
niecnych zamiarów, mógłby solidnie oberwać, a co gorsze rozwścieczyć 
zwykle spokojnego i flegmatycznego Longina. Szanowaliśmy tę wdowę 
wraz z jej córkami, jak również poglądy Longina, z naszej strony nic im 
nie groziło. „Żeniawa” nawet nie zbliżał się, ale biegał po innych wsiach 
i uwodził inne wdowy. Dolek nie próbował romansów, bo przeżywał 
ciężko zawód miłosny po Krysi, młodej dziedziczce z Dzierążni. Tę Krysię 
swego czasu odbił mu „Korczak”, nawet uciekł z młodą panienką gdzieś 
w powiatową Polskę. Jeszcze trochę, a wszczęłaby poszukiwania ZWZ- 
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-towska żandarmeria, bo nikt nie wiedział, co się stało z „Korczakiem”. 
Jednak po dwu tygodniach „Korczak” wrócił. Wtedy dopiero otworzyło 
się serce panny Krysi dla Dolka. Nie trwało to jednak długo, bo rodzina, 
zaniepokojona rozwijającą się sytuacją (mezalians – Dolek był chłopskim 
synem), nie widziała innego wyjścia, jak tylko wydać szybko niesforną 
pannę odpowiednio za mąż. Dolek początkowo nosił się z zamiarem, aby 
tego męża swojej Krysi zastrzelić, lecz gdy go zobaczył, ogarnęła go litość 
nad lichą posturą swojego rywala i przyszłym losem Krysi. Tytus wypusz-
czał się nieraz do pobliskich wiosek na romanse, ale głównie na męskie 
rozmowy przy samogonce. Jasio Klimski „Kędzierzawy Jasio” był zbyt 
nieśmiałym i skromnym chłopcem na tego rodzaju wybryki. Ja próbowa-
łem tu i ówdzie, aż złapałem mendy (wesz łonowa, cholernie dokuczliwa 
bestia). Wkrótce miałem towarzysza niedoli, bo i Tytus również je złapał. 
Jednak do dzisiaj nie wiem, czy na tym samym obiekcie. Takie to były 
podłe warunki wymuszone wojną. Specyfiką tamtych czasów było to, że 
dziewczyny oddawały się nam nie tyle z miłości, ile z dobrze rozumianego 
patriotyzmu. Czyniły to jednak w jakimś nerwowym pośpiechu. Często 
najwznioślejsze chwile miłosnych uniesień przerywane były brutalnie przez 
jakiś idiotyczny alarm lub niepotrzebną strzelaninę.

Któregoś dnia przybył na kolonię telatyńską st. sierżant „Bela” (Jan Kulik) 
z niewielkim oddziałkiem, ponieważ w Tyszowcach zrobiło się dla niego 
i dla tych chłopców za gorąco, czyli groziło im w każdej chwili aresztowanie 
przez okupanta lub policję ukraińską. Tutaj sierżant się nudził, bo nie było 
z kim pograć w karty, za dziewuchami już się nie uganiał, za samogonką 
nie przepadał. Dlatego chcąc nieco rozruszać „Belę” – a miał zadatki na 
potężny brzuch – zapraszaliśmy go na nocne patrole. Jednak po kilku 
takich patrolach „Bela” wykręcał się. Pewnie nie posiadał już tej kondycji 
co my, sporo młodsi i zahartowani w niewygodach partyzanckiego życia. 
Kiedyś podczas zimowej nocy, odpoczywając na skraju woski po kolejnym 
męczącym patrolu, rozmawialiśmy na temat całej tej wojny z Ukraińcami, 
jej bezsensu i głupoty. W rozmowie tej doszliśmy do wniosku, że dobrze 
by było dojść z Ukraińcami do jakiegoś porozumienia, aby położyć kres 
temu wszystkiemu. Po powrocie na kwatery Dolek zamiast spać i dać spać 
innym, to myślał i myślał, mrucząc coś pod nosem, aż wymyślił. Zresztą 
zawsze miał zacięcie do poważnych rozważań o życiu i filozofowania. 
Pomysł jego polegał na tym, aby pójść do sołtysa46 wsi Telatyn (nas sześciu 
i st. sierżant „Bela”). O sołtysie tym słyszeliśmy, że nie jest „polakożercą” 
i nie kuma się z nacjonalistami ukraińskimi. Co prawda później okazało 

46 Najprawdopodobniej chodzi o Zachara Olijnyka. Zginął on w kwietniu 1944 r. w trakcie 
ataku podziemia polskiego na Telatyn. Zob. Polska i Ukraina w latach trzydziestych i czterdziestych 
XX wieku. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych, t. 4: Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma 
systemami totalitarnymi 1942–1945, cz. 2, Warszawa–Kijów 2005, s. 1018.
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się, że jego dorosły synalek jest jakimś kamandirem w sotni banderowców, 
czyli w UPA47. Wymyślona przez Dolka pokojowa wyprawa musiała być 
starannie przygotowana. St. sierżant „Bela” wystąpił z dystynkcjami kapi-
tana (bo najstarszy i najgrubszy). Dolek w roli porucznika (bo poważny, 
o fizjonomii ideowca). Longin, Tytus, Jasio i ja graliśmy rolę panów pod-
chorążych (oczywiście tych przedwojennych). Jednym słowem, miała to 
być wyprawa samej szarży. Do wsi dotarliśmy bez przeszkód. Sołtysowi 
panowie kapitan i porucznik wyjaśnili, że wieś jest otoczona przez nasze 
wojsko i w każdej chwili może ono wkroczyć i spacyfikować wieś. W rze-
czywistości wieś otoczona była przez rachityczne laski i pola uprawne, 
ale sołtys pewnie uwierzył lub udawał, że wierzy. Do mieszkania sołtysa 
weszli tylko „Bela” i Dolek. My zostaliśmy na zewnątrz, demonstrując 
erkaem, swoje oczyszczone na tę okazje zgrabne, kawaleryjskie karabinki 
i mundury oraz obwieszone pistoletami i granatami skórzane pasy. 

Ultimatum wyłożone przez naszych oficerów brzmiało krótko i zwięźle: 
w ciągu godziny cała broń znajdująca się w posiadaniu mieszkańców ma 
znaleźć się na sołtysowym podwórku, a jeżeli polecenie nie będzie wyko-
nane – zagrożono rozstrzelaniem 80 zakładników. Do powiadomienia wsi 
o tej decyzji zobowiązał się zbyt chętnie synalek sołtysa – rosły, dorodny 
chłop, około trzydziestki. Mieliśmy jednak obawy i pewne zastrzeżenia co 
do jego szczerych zamiarów, dlatego wysłano w tej sprawie żonę sołtysa, 
która zanim wyszła, postawiła na stole butlę domowego wina. Zbiórka 
broni szła opornie. Znalazło się zaledwie kilka karabinów obrzynków 
(ucięte kolby i częściowo lufy) oraz jedno popsute radio. Kapitan „Bela” 
kazał to wszystko załadować na wóz i ruszyliśmy przez wieś, wyławiając 
po drodze zakładników, pilnując szczególnie syna sołtysa. Gdy naliczyliśmy 
80 osób, pomaszerowaliśmy, pędząc przed sobą tę zgraję do najbliższego 
lasku. Jeden z zakładników (taki pewnie ciężej przestraszony) zobowiązał 
się biec przez wieś, wołając głośno, aby ludzie oddawali broń, bo zginą 
niewinni mieszkańcy wsi. Trochę poskutkowało. Przyniesiono jeszcze kil-
ka obrzynków, takich typowych narzędzi kłusowników. Oczywiście pod 
lasem zakładników wypuściliśmy, ale za karę musieli wysłuchać wielkiej 
i kwiecistej przemowy Dolka. Dolek mówił o tej niepotrzebnej, bratniej 
walce, o niemieckiej przewrotności, o nieuchronnie zbliżającej się klęsce 
hitlerowców i ich sojuszników itd. itd.

Któregoś dnia „Korczak” zażyczył sobie, aby w drodze do Rzeplina dla 
zabezpieczenia ewakuacji polskiej ludności z tej wioski schwytać jakiegoś 
Ukraińca (czyli „języka”) i wymusić na nim informacje o rozmieszczeniu 

47 Informacja błędna. Autor być może ma na myśli setnika Mykołę Olijnyka „Orła”, stra-
conego za niesubordynację i „anarchiczną postawę” w kwietniu 1944 r., który jednakże nie 
pochodził z tego terenu. Zob. Польсько-українські стосунки в 1942–1947 роках у документах 
ОУН та УПА, t. 1, ред. В. В’ятрович, Львів 2011, s. 544–546.
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i zamiarach nacjonalistów ukraińskich. „Szarfa” wysłał do wykonania 
tego zadania prawie cały pluton pod dowództwem „Zielonego” (Franek 
Naszyński), słusznie rozumując, że poza zasadniczym zadaniem, czyli 
ochroną ludności, schwytanie odpowiedniego żywego faceta może nastrę-
czać poważne trudności, a jeden „język” to pewnie za mało, aby zaspokoić 
ciekawość dowództwa. Przyłączyłem się do tej wyprawy, pożyczając sobie 
od chorego w tym czasie Longina jego erkaem, zwany „czajniczkiem” (miał 
ustawioną komorę gazową na szybkostrzelność i dlatego rozgrzewał się 
zbyt szybko ponad normę). Ponadto drugą poważną wadą tego „czajnicz-
ka” był brak nóżek, czyli podpórek, co utrudniało precyzyjne celowanie. 
Stosunkowo szybko złapaliśmy odpowiedniego gagatka, ale facet był nie 
lada spryciarzem, bo wykorzystując chwilową nieuwagę naszych chłopców 
nawiał w kierunku Wasylowa Wielkiego48. Pomimo to że strzały posypały 
się za nim gęsto, po chwili znikł wśród zarośli. „Zielony” obrugał należycie 
gapy, ale rozkaz należało wykonać. Zanim ruszyliśmy dalej, Ukraińcy byli 
już powiadomieni o naszej obecności. Od Wasylowa Wielkiego zbliżała się 
w naszym kierunku gęsta tyraliera „striłców”. Co najmniej pół sotni wyszło 
na nasze spotkanie. W tej sytuacji musieliśmy zająć dogodne stanowiska 
obronne, a goniec popędził z meldunkiem do „Szarfy”. „Szarfa” z kolei 
wysłał meldunek do „Drugaka”, który z całym swoim sztabem, kompanią 
leśną i konnym zwiadem przebywał w Posadowie49.

Nasze stanowiska wypadły w pustym polu, dlatego należało je na-
tychmiast zmienić. „Zielony” z częścią plutonu zajął wiejski cmentarz pod 
Rzeplinem50, a „Warmiński” (Seweryn Wszoła) z resztą chłopaków roz-
ciągnął tyralierę za wysoką miedzą. Ja leżałem za niewielką kupką gnoju 
i prażyłem z erkaemu (tego „czajniczka”) krótkimi seriami, zmieniając co 
chwilę stanowisko, aby nie dać się zabić. Po pewnym czasie z cmentarza 
przybiegł goniec z wiadomością, że jeden nasz żołnierz zabity (mąż Irki 
Ferens), a dowódca „Zielony” ciężko ranny w ramię. Niedobrze – pomyśla-
łem, ale nadal strzelając (amunicji miałem cały chlebak), przesuwałem się 
w kierunku niewielkiego lasku, wołając do „Warmińskiego”, aby zająć ten 
lasek, bo jak zrobią to przed nami Ukraińcy, to koniec z nami. „Warmiński” 
jednak, jako najstarszy stopniem, musiał dotrzeć do cmentarza, gdzie znaj-
dowała się większa część plutonu z rannym dowódcą. Krótkimi skokami 
dotarłem wreszcie do tego lasku. Mając sporo amunicji, nie żałowałem sobie 
uciechy. Wzięci w dwa ognie Ukraińcy ostudzili znacznie swoje zapały 
i poczęli pojedynczo wycofywać się. Ośmielony takim obrotem rzeczy, 

48 Wieś we wschodniej części powiatu tomaszowskiego, w gminie Ulhówek.
49 Wieś we wschodniej części powiatu tomaszowskiego, w gminie Telatyn, oddalona od 

Wasylowa Wielkiego o około 10 km na północny zachód.
50 Wieś we wschodniej części powiatu tomaszowskiego, w gminie Ulhówek, położona 

w linii prostej między Wasylowem Wielkim a Posadowem.
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ciągle strzelając, pchałem się do przodu w pogoni za wycofującymi się 
Ukraińcami. Jednak w ferworze tej walki nieco za daleko zapędziłem się. 
Pewnie z powodu zmęczenia moje serie stały się jakby mniej skuteczne, 
a brak nóżek w erkaemie utrudniał celowanie. Ukraińcy prawdopodobnie 
zorientowali się, że jestem sam i to chyba ośmieliło ich do ponownego 
ataku, poleżałem chwilę spokojnie, odsapnąłem, dokładnie przymierzyłem 
i po kilku długich seriach zakotłowało się wśród „mołojców”. Jednak już 
inni biegli im na pomoc i dlatego postanowiłem wycofać się do zbawczego 
lasku, choć okazało się to nie takie proste. Coraz częściej wokół pryskała 
ziemia, a kule nieprzyjemnie gwizdały obok głowy. Nie mogłem ruszyć 
się z miejsca, aby nie dać się zabić. Wkopałem się jakoś w zaorane pole, 
strzelając nadal, aż „czajniczek” niebezpiecznie się zagrzał. Najważniejsze 
to nie dać się trafić i nie wychylać za wysoko głowy. Odetchnąłem dopie-
ro, gdy usłyszałem głos „Szarfy”, czołgającego się w moją stronę, i długie 
serie jego erkaemu. Teraz, na zmianę strzelając i cofając się, znaleźliśmy 
się szybko w zbawiennym lasku. I tak oto kochany „Szarfa” uratował mi 
życie, bo on pierwszy zorientował się w mojej głupiej sytuacji, prawidłowo 
oceniając moje położenie.

A w lesie aż roiło się od wojska. Był komendant „Drugak” (W. Szcze- 
pankiewicz), był „Wiktor” (Z. Jachymek) z drużyną „Kadeta” (Janusz 
Michocki), był oddział leśny z por. „Ligotą” (W. Kopeć), był „Szarfa” (Jan 
Sierleczko) z częścią swojej kompanii. Oczywiście dołączyli moi koledzy 
z kolonii telatyńskiej. Longin (L. Wiącek) odebrał mi zaraz swój erka-
em, tak że pozostały mi tylko dwa granaty. Jednak Dolek (A. Lipowiec) 
pożyczył mi swojego mausera, miałem więc z czego strzelać w razie 
konieczności. Chłopcy powiedzieli mi, że będziemy atakowali Wasylów 
Wielki, teraz, w biały dzień, jak na prawdziwej wojnie. Odszukaliśmy 
„Drużynę Wschodnią”, której przewodził „Kadet” (Janusz Michocki) 
otoczony grupą moich kolegów szkolnych. „No w takim towarzystwie 
można sobie powojować – pomyślałem. – W razie czego wyniosą w bez- 
pieczne miejsce”.

Wasylów Wielki, dosyć duża wieś (jak później się dowiedziałem, stąd 
pochodziła żona51 Nikity Chruszczowa), atakowany był z trzech stron. Od 
wschodu atakował por. „Ligota” z kompanią leśną, od północy atakowała 
kompania „Szarfy”, a od zachodu „Drużyna Wschodnia”, nasza telatyń-
ska grupa i spieszony na tę okazję „Zwiad Konny”52. Stronę południową 

51 Informacja nieścisła. Nina Chruszczow, z d. Kucharczuk (1900–1984), trzecia żona Nikity 
Chruszczowa, nie pochodziła z Wasylowa Wielkiego, lecz z sąsiedniego Wasylowa. W trakcie 
zarządzonej przez władze rosyjskie ewakuacji ludności w 1915 r. jej rodzina Kucharczuków 
wyjechała do Odessy, a potem na Donbas. W 1922 r. w trakcie pracy jako nauczycielka w szkole 
partyjnej w Juzowce (obecnie Donieck) poznała Nikitę Chruszczowa, który wkrótce został jej 
mężem.

52 O tym: M. S z p y r a, Moja wojna z Hitlerem, Banderą i Stalinem, Lublin 2001.
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„Drugak” kazał pozostawić wolną, aby umożliwić Ukraińcom wycofanie 
rodzin i części dobytku. Całością dowodził „Wiktor”, a „Drugak” ob-
serwował zdolności dowódcze poszczególnych oficerów i podoficerów. 
Wieś miała być spalona jako siedlisko i baza UPA. Po drodze na pozycje 
„Szarfa” spalił wieś Rzeplin. Od wschodu i północy teren pokryty był 
krzakami i poprzecinany parowami, dając jaką taką osłonę atakującym. 
Od strony zachodniej zaś, czyli tutaj, gdzie myśmy zajęli stanowiska 
do natarcia, było gładkie, równe pole po jesiennej orce, a miedze biegły 
wzdłuż naszego kierunku ataku. Może wszystko to wyglądałoby inaczej, 
ale zmuszeni zostaliśmy do natychmiastowego natarcia, gdyż któremuś 
erkaemiście nieopatrznie „wypsnęła się” długa seria strzałów, zdradzając 
przez to nasze pozycje. 

Gdy tylko poderwaliśmy się do szturmu, przygwożdżono nas ogniem 
broni maszynowej do ziemi, tak, że musieliśmy cofnąć się z powrotem do 
rowu, czyli na pozycje wyjściowe. „Wiktor” wściekał się i biegał z visem 
w garści, klnąc i wrzeszcząc, usiłując poderwać nas do ponownego ataku. 
Ale my wiedzieliśmy swoje. Taka wojaczka to dla nas nie pierwszyzna. 
Moment zaskoczenia został zmarnowany. Nie ma głupich. Ty sobie biegaj 
i wrzeszcz, a my i tak będziemy robili swoje. Przecież można oberwać, 
a wtedy koniec wojowania i wszelkich ziemskich spraw. Wypatrzyliśmy, 
skąd do nas strzelają. Okazało się, że Ukraińcy usadowili swoich erka-
emistów za murowanymi kominami niektórych chałup. Zaraz też Longin 
(Wiącek) i Kazik (Guzowski) założyli do swoich erkaemów magazynki 
z zapalającymi pociskami. Już po pierwszych seriach wybrane chałupy 
stanęły w ogniu. Ruszyliśmy ławą i po kilku długich skokach byliśmy we 
wsi. A tam uciechy co niemiara. Niektóre chałupy zamieniono na koszary, 
z piętrowymi pryczami. Naliczyliśmy tych prycz około 300. Na podwórku 
stała kuchnia polowa z kotłem pełnym zupy. W świetlicy wiejskiej lśniące 
mosiądzem trąby i trąbki, bębny i takie rozmaite cuda. Longin pobiegł 
gdzieś szukać kiszonych ogórków, jako cholerny ich amator, i wpadł do 
wielkiej beczki głową w dół, nie mogąc się stamtąd wygramolić. Dobrze, 
że Dolek rozpoznał go po butach i pomógł w tej niecodziennej sprawie. 
„Wiktor” zajął się wojenną zdobyczą. Kazał znaleźć konia i zaprząc go do 
tej wojskowej kuchni, siadł na tę kuchnię i pojechał, każąc i nam wycofy-
wać się, bo wieś płonęła jak żagiew. Dolek i ja złapaliśmy po największej 
trąbie, usiłując co sił dąć w nie, ale bez efektów. Gdy znaleźliśmy się poza 
wsią i oddalaliśmy się w kierunku zachodzącego słońca, posypały się za 
nami strzały. Pewnie Ukraińcy ochłonęli i próbowali chociaż w ten spo-
sób odegrać się za klęskę. Niestety, koń ciągnący ciężką kuchnię z kotłem 
pełnym zupy nie mógł sobie poradzić i dlatego musieliśmy szukać drugiej 
szkapy do pomocy. Ze szczerym żalem musieliśmy porzucić zdobyczne 
trąby, gdyż za bardzo błyszczały w czerwonym zachodzie słońca i kule 
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poczęły je dziurawić. Do rana wieś spłonęła całkowicie, a działo się to 
28 lutego 1944 r.

W tamtych czasach nie można było narzekać na brak mocnych wrażeń. 
Prawie codziennie coś się działo, a że byliśmy na tej kolonii telatyńskiej nie 
do towarzystwa, a do wojaczki, większość wydarzeń miała miejsce z naszym 
udziałem. Na przedwiośniu – 16 marca 1944 r. – przy drodze z Telatyna 
do Nowosiółek urządziliśmy zasadzkę na niemieckie samochody dowożące 
zaopatrzenie sotniom ukraińskiego SS-Galizien. Liczyliśmy na poważną 
zdobycz. Głównie zależało nam na amunicji i materiałach wybuchowych, 
no i oczywiście na broni maszynowej. Drużyna z oddziału st. sierżanta 
„Beli” (Jan Kulik), pod dowództwem „Słowika” (Komendacki), zaczaiła się 
przy szosie pod Nowosiółkami53. Nasza grupa telatyńska zajęła chałupę 
stojącą nieco na uboczu, bliżej wsi Nowosiółki. Tytus (Gorzkiewicz) smażył 
wątróbkę z ubitego wczoraj wieprza. Dolek (Lipowiec) golił swoją płową 
brodę, Longin (Wiącek) czyścił erkaem, Jasio (Klimski) drzemał spokojnie 
na wyrku, a ja moczyłem nogi po wczorajszym, męczącym nocnym pa-
trolu. Drużyna „Słowika” tkwiła na tej zasadzce od świtu, a teraz zbliżało 
się południe i samochodów z Niemcami nie widać. Chłopcy pomarzli 
i zgłodnieli. Wiosna jakoś nie bardzo dawała znać o sobie. Pewnie dlatego 
st. sierżant „Bela” (J. Kulik) zezwolił na wycofanie się do kwater. Zresztą 
nikt już nie miał nadziei, że te oczekiwane samochody jeszcze dzisiaj 
nadjadą. Pewnie znowu błędna informacja albo Niemcom coś w ostatniej 
chwili odmieniło plany. 

Gdy chłopcy opuszczający miejsce zasadzki znaleźli się niemal w poło-
wie stoku w drodze na kwatery (pod górkę), na szosie pojawił się samo-
chód ciężarowy, typowy wojskowy, przykryty plandeką. Nasi partyzanci, 
wycofując się z nieudanej zasadzki, gdy tylko usłyszeli warkot silnika, 
nie zastanawiając się wiele, od razu, bez rozkazu, otworzyli ogień ze 
wszystkich luf. Spod plandeki samochodu wyskoczyło kilku esesmanów, 
zajmując pozycje obronne w przydrożnym rowie. Gdy ucichła pierwsza 
palba i Niemcy nieco ochłonęli z zaskoczenia, mając widocznych na sto-
ku naszych wojaków, poczęli strzelać do nich jak do tarczy. Wytworzyła 
się niewesoła sytuacja. Każda zasadzka polega na zaskoczeniu. Teraz ani 
zaskoczenia, ani odpowiedniego ukrycia nie było. Gdy pierwsze odgłosy 
strzelaniny dotarły do naszej kwatery, wyskoczyliśmy natychmiast z cha-
łupy, niemal w biegu ubierając się i sznurując buty. Gdy wbiegliśmy na 
szczyt wzniesienia zasłaniającego nam szosę, Niemcy od razy nas spo-
strzegli i ostudzili nasz zapał seriami z automatów. Jednak błyskawicznie 
zorientowaliśmy się w sytuacji. Doszło do tego, że drużyna „Słowika” nie 
mogła skutecznie atakować ani bezpiecznie wycofać się z niedogodnej 

53 Wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Telatyn, położona 5 km na wschód od 
Telatyna, przy drodze do Poturzyna.
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pozycji. My natomiast również nie mogliśmy atakować, bo znaleźlibyśmy 
się w podobnej sytuacji. Wreszcie strzały ucichły i niemiecki samochód 
ruszył powoli naprzód, a żołnierze biegli rowami po obu stronach drogi. 
Widocznie postanowili dotrzeć do tej bazy ukraińskiej za wszelką cenę, 
nie mieli bowiem innego wyjścia, gdyż na wąskiej drodze, z rowami po 
obu jej stronach, nie mogli zawrócić dużym, ciężarowym samochodem. 
Wszystko wskazywało na to, że uda im się ten zamiar. 

W tym czasie cała nasza piątka z grupy telatyńskiej biegła szybko, ukryta 
za wzniesieniem, aby odciąć drogę Niemcom we wsi Nowosiółki. Zanim 
samochód z Niemcami dotarł pod wioskę, już byliśmy w jej opłotkach. Po 
drodze dołączył do nas „Most” (z kompanii „Szarfy”) z erkaemem. Gdy 
tylko zajęliśmy odpowiednie stanowiska, „Most” uważnie wycelował, 
opierając lufę erkaemu na płocie, pytając mnie: 

– Gdzie mam go trafić?
– W czółko – odparłem – nie będzie się męczył. 
„Most” wziął głęboki oddech i już pierwszą serią unieruchomił samochód, 

który zatrzymał się w przydrożnym rowie. Niemcy, widząc, co się dzieje, 
rozbiegli się po polu. Zanim wybrali sobie jakie takie stanowiska zdatne do 
obrony, już siedzieliśmy im na karkach. Ten pośpiech nie wynikał wcale 
z niebywałej naszej odwagi ani bohaterstwa, lecz był raczej prozaicznie 
– praktyczny. Po prostu musieliśmy być pierwsi przy samochodzie, aby 
zdobycz nie wpadła w ręce konkurentów. Chłopcy z drużyny „Słowika”, 
z oddziału st. sierżanta „Beli”, już pędzili z górki do tego unieruchomio-
nego przez nas samochodu i unieszkodliwionych Niemców. Otworzyłem 
drzwi samochodu i wyciągnąłem za nogi zabitego kierowcę – dostał prosto 
w czoło tak jak obiecywał „Most”. Dolek strzelił w biegu do szykującego 
się do strzału esesmana. W samochodzie znaleźliśmy mapy sztabowe tych 
terenów, koce, trochę amunicji i beczkę spirytusu. Zdobycz niewielka, 
a koszty wysokie. Dwóch żołnierzy z drużyny „Słowika” zabitych i kilku 
rannych. Samochodu nie udało się uruchomić. Z przestrzelonego silnika 
wyciekał olej, a z dziurawego baku paliwo. Później, na rozkaz „Korczaka”, 
samochód spaliliśmy, a ciała zabitych Niemców pogrzebaliśmy w przy-
drożnym rowie. 

Nie minęła godzina od zakończenia akcji, a już przygalopowali z nie-
dalekiego Posadowa komendant obwodu „Drugak”, „Wiktor” (dowódca 
Oddziałów Dywersji Bojowej) i „Korczak” (komendant I Rejonu) w asyście 
konnego zwiadu. Zaraz zameldowaliśmy się u „Wiktora”, aby wręczyć mu 
zdobyczne mapy. Na kwaterze był również „Drugak”, który zażądał, aby 
te mapy oddać jemu, „Wiktor” sprzeciwił się i wybuchła nielicha awantura. 
Z powodu tych map wywiązała się burzliwa dyskusja między wodzami, 
której przysłuchiwaliśmy się z niesmakiem. „Drugak” łapał nawet za 
pistolet, ale wyraźny gest Longina, jaki wykonał swoim erkaemem, oraz 
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nasza postawa – rozpięte bluzy i sterczące za pasami pistolety, ostudziły 
zapały komendanta. 

Jeszcze nie ochłonęliśmy po tych przykrych raczej przeżyciach, a tu ogło-
szono alarm bojowy. Okazało się, że Ukraińcy kwaterujący w Kadłubiskach54 
(podobno był tam cały batalion SS-Galizien) zostali zaalarmowani i po-
wiadomieni, co się tutaj wyprawia, i dlatego próbowali zaatakować nasze 
kwatery. Atak ten bez specjalnych trudności został odparty, ale należało 
się wycofać, zanim nieprzyjaciel wyśle przeciwko nam poważniejsze siły. 
Właściwie to nie mieliśmy powodu, aby dłużej tutaj przebywać. Samochód 
spalony, trupy Niemców pogrzebane, zdobycz podzielona. Ataki ukra-
ińskie powtórzyły się, tym razem natarczywiej. Wycofaliśmy się raczej 
w pośpiechu. Oczywiście beczka ze spirytusem pozostała na miejscu, lecz 
dobrze schowana, gdyż nie dysponowaliśmy żadnym wozem. Jeszcze nie 
zdążyłem odsapnąć i cośkolwiek przekąsić na kwaterze u „Szarfy”, a już 
„Korczak” wyszukał mi nowe zajęcie, gdyż komendant „Drugak” życzył 
sobie, aby beczka ze spirytusem jeszcze dzisiaj dotarła na jego kwaterę do 
Posadowa. Z kilkoma chłopcami od „Szarfy” wsiadłem na sanie zaprzężone 
w dwa silne konie, bo beczka była ciężka, a śniegu niewiele. Wzięliśmy 
ze sobą jeden erkaem i w drogę! 

Jechaliśmy na przełaj, polami, aby wjechać na opuszczone niedawno 
przez nas kwatery z odpowiedniej strony, gdyż spodziewaliśmy się za-
stać tam Ukraińców. Rzeczywiście, gdy podjechaliśmy bliżej, widać było, 
że większość chałup płonęła, a ciemne postacie Ukraińców, buszujących 
w obejściach, dobrze były widoczne w zapadającym zmroku na tle płoną-
cych zabudowań. Sprawnie załadowaliśmy beczkę na sanie i wyciągniętym 
kłusem ruszyliśmy z powrotem. Gdy byliśmy już na łąkach, zauważono 
nas i natychmiast posypały się w naszym kierunku strzały. Furman zaciął 
konie i w pełnym galopie wpadliśmy do jednego z rowów, którymi były 
podzielone łąki. Cholerna beczka spadła, a w saniach coś trzasnęło. Jednak 
udało się nam szybko naprawić sanie, załadować beczkę z bulgocącym 
wesoło spirytusem. Na kolonię telatyńską dotarliśmy już bez większych 
przygód, ale konie z wysiłku pokryte były pianą. Oczywiście przy współ-
udziale miejscowego dowódcy „Szarfy” utoczyliśmy nieco tego trunku na 
własne potrzeby, a resztę, zgodnie z rozkazem, odesłano do Posadowa.

Któregoś dnia „Korczak” rozkazał „Szarfie” z całą kompanią maszero-
wać na Liski i Kościaszyn55 oraz spacyfikować te wsie56, czyli przepędzić 
uzbrojonych Ukraińców, a wieś spalić. Wyruszyliśmy zaraz po północy, 
aby nad ranem zająć pozycje do ataku. Opanowanie wioski nie nastręczało 

54 Wieś w powiecie hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów, oddalona od Posadowa 
o około 22 km.

55 Obie wsie w powiecie hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów, oddalone o około 
8–10 km od Telatyna.

56 Chodzi zapewne o akcję przeprowadzoną z 22 na 23 marca 1944 r.
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większych trudności, gdyż groza i strach padły na to siedlisko ukraińskich 
nacjonalistów, gdy poczęły płonąć pobliskie wsie pacyfikowane przez leśną 
kompanię z V Rejonu. Ci leśni byli nieraz bardzo okrutni w swoich poczy-
naniach, co oglądaliśmy później we wsiach, przez które oni przechodzili.

Po tej pacyfikacji przemaszerowaliśmy przez okoliczne wsie (te niespa-
lone), demonstrując swoją siłę i bezwzględność dla tych, co napadają na 
polskie osiedla. W którejś z tych wiosek ktoś strzelił z małokalibrowego 
pistoletu, trafiając starego Jurkowskiego (ojca Tadzika) w trzonowy ząb, 
dziurawiąc mu policzek. Trochę było śmiechu, ale sprawcy nie wykryto.

Jak widać z opisywanych przygód, czas mieliśmy wypełniony do ostat-
nich granic. Właściwie to byliśmy wciąż niewyspani. Zmęczenie u takich 
młodych chłopaków znikało po paru godzinach jako takiego odpoczynku, 
ale brak snu trudniej było przezwyciężyć. Pewnie dlatego „Korczak” zlito-
wał się wreszcie nad nami i w pierwszych dniach kwietnia 1944 r. puścił 
nas na świąteczny urlop.

Przedostaliśmy się – tylko z bronią krótką – do Dzierążni, skąd pocho-
dziła cała czwórka kolegów, a ja z Dolkiem udałem się do Majdanu Sielec, 
gdzie siostra Dolka miała gospodarstwo rolne. Gdy odespałem zaległości, 
na święta wybrałem się do Tyszowiec, aby pokazać się matce i rodzeństwu. 
Tutaj dowiedziałem się, że w Wielką Środę, tj. 5 kwietnia 1944 r., Ukraińcy 
zmasowanymi siłami zaatakowali kolonię Telatyn, Posadów i Steniatyn 
oraz inne wioski na linii Telatyn–Rokitno57. Oczywiście nie mogłem po-
zwolić sobie na wylegiwanie, gdy chłopcy wojowali beze mnie. W samą 
Wielkanoc – w niedzielę wieczorem – ruszyłem ostro do Łaszczowa58 sobie 
tylko znanymi ścieżkami. Gdy zameldowałem się u „Korczaka”, ten od 
razu zapędził mnie do roboty papierkowej przy pisaniu rozmaitych mel-
dunków i raportów. Niestety, wojna na tym odcinku już wygasła. Okazało 
się, że w same święta Ukraińcy atakowali na długim froncie od Jarczowa 
po Turkowice i dalej. Nasze oddziały akowskie poniosły ciężkie straty, 
ale Ukraińcy pewnie również, bo dali sobie spokój z dalszą walką. Wtedy 
właśnie zrodził się pomysł, aby w I Rejonie utworzyć typową, partyzanc-
ką kompanię, będącą w ciągłym pogotowiu, aby nie dać się zaskoczyć 
ukraińskim watahom. Ponadto taka wydzielona kompania, składająca się 
z samych ochotników, mogłaby być znacznie lepiej uzbrojona i sprawniejsza 
w działaniu. Mobilizowanie ludzi w razie zagrożenia z szeregów konspi-
racji powodowało opóźnienia w działaniu oraz duże straty w zabitych 
i rannych – rozumowano. Straty te wynikały przede wszystkim z braku 
odpowiedniego wyszkolenia w tego rodzaju działaniach i utrudnionego 
dowodzenia mało zdyscyplinowanymi cywilami.

57 Wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Ulhówek, położona około 7 km na południe 
od Telatyna.

58 Miasteczko w powiecie tomaszowskim, oddalone o 12 km na południe od Tyszowiec.



Wspomnienia z żywota człeka poczciwego. Część II... 

337

Rocznik Tomaszowski 9

„Korczak” w dalszym ciągu pozostał komendantem I Rejonu i jednocze-
śnie dowódcą kompanii partyzanckiej. Właściwie w organizacji Rejonu nie 
zaszły zasadnicze zmiany. „Lemiesz” (Władysław Wiśniewski) był nadal 
dowódcą 7. kompanii (łaszczowieckiej), „Szarfa” (Jan Sierleczko) dowódcą 
kompanii 8. (telatyńskiej) i „Arab” (Jan Opiełko) dowódcą kompanii 9. 
(nabroskiej).

Od samego początku powstania kompanii, nazwanej później „Żelazną” 
(od licznej broni maszynowej i innego żelastwa), pisaliśmy kronikę. 
Zapisów dokonywał „Korczak” lub na jego polecenie ja, „Anglik” (Zygmunt 
Wiśniarski). Niestety kronika ta gdzieś przepadła. Pomimo moich zabiegów 
nie została nigdy odnaleziona.

W pierwszym okresie istnienia kompanii „Żelaznej” dowódcami poszcze-
gólnych plutonów byli: I plutonu – „Jarema”, sierż. J.[ózef] Jarmułowicz, 
II plutonu – „Kos”, plut. W. Łukasik, III plutonu – „Szarfa”, st. sierż. 
J. Sierleczko. Wkrótce jednak „Jarema” odszedł do dyspozycji komendanta 
obwodu, a jego miejsce zajął „Ryś” (plut. Michał Wiśniewski). „Drugak” 
zabrał „Jaremę” do siebie, do obwodu, aby ten nie narobił jakichś głupstw, 
gdyż jego żona „Irma” z wyroku sądu wojennego skazana została na śmierć 
za sprzeniewierzenie zrzutowych dolarów.

„Kos” musiał zrezygnować z dowodzenia II plutonem, ponieważ odnie-
siona wcześniej rana (przestrzelone płuco) nie pozwoliła mu znosić trudów 
partyzanckiego życia. „Szarfa” po okresie organizacyjnym powrócił do swojej 
8. kompanii, jako najdalej wysuniętej na wschód, a przez to narażonej na 
ustawiczne ataki band UPA. Miejsce „Kosa” zajął „Kmicic” (plut. Kazimierz 
Dąbrowski), a miejsce „Szarfy” – „Słowik” (plut. S. Komendacki). Przez 
pewien czas dowódcami poszczególnych plutonów byli również „Znicz” 
(plut. Bronisław Łagowski z BCh), „Dulęba” (plut. Jan Pasierb), „Lech” 
(por. Eugeniusz Sioma).

Kompania liczyła od 80 do 120 ludzi i była grupą typowo partyzanc-
ką, wykazując dużą ruchliwość, ogarniając przez to swoim działaniem 
rozległy teren. Nocnymi, a nieraz dziennymi marszami przemierzaliśmy 
po 20 do 40 km na dobę, co stwarzało pozory wszechobecności. Liczne 
i częste patrole drużynami lub plutonami trzymały w szachu Ukraińców. 
Ponadto nasza obecność w terenie dodawała otuchy i stwarzała poczucie 
bezpieczeństwa placówkom samoobrony w wysuniętych na wschód i na 
południe wioskach.

Któregoś majowego dnia [1944 r.] „Korczak” uzyskał informacje, że 
Ukraińcy szykują napad na wieś Nabroż59. Rok wcześniej zamordowali 
tutaj księdza i dowódcę 9. kompanii „Ostoję” (por. [Tomasz] Wielosz). 
Przenieśliśmy się zatem na kwatery do Nabroża. Gdy przez kilka dni nic 
się nie wydarzyło, „Korczak” postanowił poszukać tych Ukraińców. W tym 

59 Właściwie Nabróż, wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów.
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celu – 18 maja 1944 r. – pozostawił na miejscu tylko I pluton z „Rysiem” 
(Michał Wiśniewski), III pluton z por. „Lechem” wysłał w kierunku Starej 
Wsi i Mołożowa60, a na czele II plutonu z „Kmicicem” wyruszył na zasadz-
kę w okolice Łykoszyna61, którędy rzekomo mieli przechodzić Ukraińcy. 
Gdy prawie całonocne oczekiwanie nie dało rezultatu i szykowaliśmy 
się do powrotu, wtedy ujrzeliśmy jasną łunę pożaru od strony Nabroża. 
Wiedzieliśmy już, że jednak zaatakowali. Nie namyślając się wiele, ruszy-
liśmy na przełaj polami, rozrzuceni w tyralierę – do płonącego Nabroża. 
Gdy zbliżyliśmy się do wsi (około 5 km marszobiegu), niektóre chaty stały 
w ogniu. Miałem akurat w tej chwili erkaem (od „Wira” – Józek Wikliński 
– nieśliśmy go na zmianę). Razem ze „Zniczem” (plut. Łagowski Bronek) 
wysunąłem się naprzód, aby lepiej wypatrzyć upowców. Niedaleko ko-
ścioła zauważyliśmy grupę szarych postaci. Jedna z nich przypominała 
mojego brata Mariana, taka sama kurtka. Zapewne przewrażliwienie, gdyż 
brat był w III plutonie i nie wiedziałem, co się z nimi dzieje. Dlatego nie 
mogłem od razu zdecydować się na otwarcie ognia, zgodnie z zasadą „do 
nierozpoznanego celu nie strzelać”.

„Korczak” nigdy nie chciał, chociaż na chwilę, pozbyć się lornetki, 
a tylko on ją posiadał. Ale gdy zobaczyłem, jak ci nierozpoznani ludzie 
zaczynają podpalać dom organisty, nie miałem wątpliwości, że to upo-
wcy. Kilkoma seriami spędziłem Ukraińców na pola, zmuszając ich do 
ucieczki. Reszta plutonu z „Korczakiem” ruszyła za nami. Popędziliśmy 
tych Ukraińców aż pod Starą Wieś, jednak pewnie otrzymali pomoc, bo 
zaczęli coraz mocniej naciskać. Zginął kapral „Grzyb” (dowódca druży-
ny). „Korczak” zarządził wycofanie się z zajętych pozycji i opuszczenie 
Nabroża, a do mnie krzyknął:

– Zygmuś, osłaniasz odwrót.
– Tak jest panie komendancie – odwrzasnąłem. 
Oddałem Józkowi ten jego wciąż zacinający się erkaem, zebrałem wo-

kół siebie grupkę ochotników i rozpoczęliśmy osłaniać ten nieszczęsny 
odwrót. Mój oddziałek zaczął szybko powiększać się o cywilów, którzy 
powyłazili z sobie tylko znanych kryjówek. „Korczak” z sanitariuszkami 
i resztą plutonu był już dosyć daleko, ale wciąż widać było jego portki 
z naszytymi, charakterystycznymi, skórzanymi, białymi „lejami”. 

Gdy schodziliśmy łagodnym stokiem w dolinkę, zauważyłem masze-
rujący trójkami większy oddział ukraiński, wyłaniający się zza zakrętu 
polnej drogi. Na wycofanie się czy na ucieczkę było za późno. Nie mieli-
śmy innego wyjścia, jak tylko bezczelnie maszerować dalej w tym samym 
kierunku. Całe szczęście, że grupka cywilów, która do nas przyłączyła, 

60 Obie wsie położone są na wschód od Nabroża w odległości kilku kilometrów.
61 Wieś położona w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów, oddalona na południowy 

wschód od Nabroża o 5 km.
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gdzieś w jednej chwili znikła. Zawołałem jakiegoś chłopaka, który znał język 
ukraiński, i zapowiedziałem mu, że gdy tylko nas zapytają o cokolwiek, 
ma im odpowiedzieć, że my od „Jahody” i idziemy do Kmiczyna62. Gdy 
zapytano nas „Kto wy?”, odpowiedzieliśmy tak, jak było ustalone. Ukraińcy 
przestali się nami interesować. Jak się potem dowiedziałem, rzeczywiście 
był wśród Ukraińców taki „kamandir” o pseudonimie Jahoda i brał udział 
w napadzie na Nabroż. Szybkim marszem, nie okazując strachu, który 
na pewno nas wtedy ogarniał, przeszliśmy pod samym nosem dużego, 
wrogiego nam oddziału. Józek z popsutym erkaemem poszedł szybciej, 
aby dogonić „Korczaka”. Gdy byliśmy już bezpieczni za górką, zastaliśmy 
tam Józka z rozbebeszonym erkaemem. Jednak szybko się z tym uwinął. 
Namawiałem go, aby szurnął parę serii do tego oddziału, który przed chwilą 
w wielkim strachu minęliśmy, ale Józek nie zgodził się, twierdząc, pewnie 
słusznie, że ta maszyna może znowu się zaciąć. Ten Józkowy erkaem miał 
skorodowaną komorę nabojową i stąd te ciągłe zacięcia.

Usiłowaliśmy dogonić naszego wodza i resztę plutonu z sanitariusz-
kami, ale nie udało się. Zacząłem podejrzewać, że „Korczak” wziął nas 
za goniących go Ukraińców, gdyż odległość między nami wcale się nie 
zmniejszała.

Pod Kmiczynem „Korczak” musiał ostrzeliwać się przed idącymi prosto 
na niego ukraińskimi esesmanami w błyszczących płaszczach i hełmach 
na głowach. „Korczak” szybko jednak zrezygnował z wymiany strzałów. 
Przyśpieszył jeszcze bardziej i szybko oddalał się w kierunku Dobużka63. 
Dziwne, jak taki forsowny marsz wytrzymywały dziewczęta obciążone 
torbami sanitarnymi. Tych atakujących z Kmiczyna powstrzymały dopiero 
na dobre serie Józkowego erkaemu, zmuszając ich do ucieczki z powrotem 
do wsi. Zadaniem naszym było osłanianie odwrotu, dlatego nie mogli-
śmy sobie zawracać głowy tymi mołojcami i podążyliśmy za oddziałem 
„Korczaka”. Gdy doszliśmy do rzeki pod Nadolcami64, okazało się, że 
„Korczak” kazał zlikwidować kładkę. Musieliśmy forsować rzekę wpław. 
Potem miałem lekką awanturę z „Korczakiem” za ten odwrót, kładkę i całą 
akcję. Pomimo to że przyszedłem z tymi kilkoma chłopcami jako ostatni, 
osłaniając odwrót, „Korczak” powiedział do mnie: „Zygmuś, opuściłeś 
swojego komendanta…”. O mało mnie szlag nie trafił, ale zamilkłem, gdy 
„Muryna”, który był akurat tutaj, usiłował wytłumaczyć „Korczakowi” 
moje postępowanie w tej skomplikowanej sytuacji. „Zawsze lepiej niech 

62 Wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów, położona 5 km na południe od 
Nabroża.

63 Wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów, położona około 5 km na zachód 
od Kmiczyna.

64 Wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów, położona na zachód około 6 km 
od Kmiczyna. Wieś leży nad rzeką Huczwą.
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się szarże kłócą między sobą” – pomyślałem. Zresztą nie chce mi się tego 
opisywać, aby nie dyskredytować swojego dowódcy.

Podczas tej akcji w Nabrożu ciężką walkę stoczył I pluton „Rysia” 
i część kompanii „Araba”. Zginęło kilku ludzi. III pluton „Lecha” natknął 
się pod Starą Wsią na silne zgrupowanie Ukraińców. Ledwie udało się 
im wycofać na Tyszowce. Przy okazji – do czego walnie przyczynił się 
mój braciszek – zarekwirowano sporo chleba w tyszowieckiej piekarni. 
Miejscowi żandarmi nie interweniowali. W nocy ci, co byli mniej zmęczeni, 
pojechali wozem po ciała zabitych.

Dosyć często kwaterowaliśmy w majątku Łykoszyn, u pana Świerzaw- 
skiego65 („Motor”), zajmując jego piętrowy, duży dom, zwany popularnie 
pałacem, chociaż ani architekturą, ani wystrojem w niczym pałacu nie 
przypominał. Nasza obecność w Łykoszynie zapewniała bezpieczeństwo 
domownikom przed napadami band UPA. Pan Świerzawski z wdzięcz-
ności za tę przysługę dał naszemu komendantowi „Korczakowi” w pre-
zencie piękną kobyłkę – arabkę, pod siodło. „Korczak” jako zawodowy 
czołgista nie bardzo lubił jeździć konno, dlatego dawał mi ją często do 
ujeżdżania. Kiedyś rano wsiadłem na kobyłkę i truchcikiem objeżdżałem 
gazon przed „pałacem”. W tym samym czasie, ktoś nieopatrznie wypuścił 
ze stajni ogiera. Niewiele brakowało, a ogier zgwałciłby kobyłkę razem 
ze mną w siodle. Ledwie uciekłem. Oczywiście rechotom i śmiechom nie 
było końca, a rubasznych żarcików lepiej nie powtarzać. Podejrzewałem, 
że autorem pomysłu był mój kochany braciszek. Marian znał w folwarku 
wszelkie zakątki, ponieważ niedawno tutaj pracował. Pod koniec naszego 
pobytu w Łykoszynie „Korczak” otrzymał rozkaz od komendanta „Drugaka” 
(„Drugak” stał wtedy na kwaterze w Posadowie), aby dostarczyć tzw. ję-
zyka, czyli jakiegoś Ukraińca – mieszkańca z okolicznej wioski, uważanej 
przez nas za bazę UPA.

„Kmicic”, jako dowódca tego patrolu, dobrał sobie kilku chłopców jako 
tako obznajomionych z końmi i sztuką jeździecką. Oczywiście ja również 
znalazłem się wśród nich na kobyłce „Korczaka”. Wyruszyliśmy wcze-
snym rankiem, pogoda dopisywała. „Kmicic” wybrał kierunek na wieś 
Wiszniów66. Wyciągniętym kłusem, bocznymi drogami lub na przełaj ugo-
rami, szybko znaleźliśmy się pod Wiszniowem. Wieś była wyludniona, ale 
udało się nam schwytać faceta, który wydawał się w sam raz do naszych 
potrzeb. Niestety, schwytany chłop, chociaż miał na szyi powróz przytro-
czony do siodła jednego z naszych „ułanów”, zwiał nam przy pierwszej 
nadarzającej się okazji, chowając się w szopie stojącej na polach spalonego 
wcześniej folwarku. „Kmicic” wydał rozkaz „z koni” i chłopcy otoczyli 

65 Właściwie Stanisław Świeżawski.
66 Wieś w powiecie hrubieszowskim, w gminie Mircze, położona na wschód od Łykoszyna 

(w linii prostej to około 5 km).
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budynek, usiłując wypłoszyć stamtąd zbiega. Ja zostałem przy koniach, 
bo nie chciałem rozstawać się z „Korczakową” kobyłką, gdyż byłem za 
nią osobiście odpowiedzialny. Nawet nie zsiadłem z konia, tylko wziąłem 
w ręce cugle pozostałych koni, po dwa do każdej ręki. Facet, który nam 
zwiał, miał widocznie w tej szopie ukryty karabin, bo zaczął się ostrzeliwać. 
„Kmicic”, nie chcąc narażać ludzi na kule, kazał zapalić szopę strzałami 
z erkaemu. Gdy płomienie i kłęby dymu pokryły szopę, nagle pokazały się 
na pogodnym niebie trzy niemieckie samoloty, prawdopodobnie sztukasy, 
z karabinami maszynowymi dużego kalibru na skrzydłach. Gdy samoloty 
poczęły obniżać lot, byliśmy pewni, że lotnicy zauważyli nas, a przede 
wszystkim dym z płonącej szopy. „Kmicic” krzyknął do mnie: „Zygmunt, 
wiej z końmi do lasu…”. Do tego lasu był pewnie kilometr równego pola67. 

Skierowałem konie pyskami w tamtym kierunku i galopem usiłowa-
łem ujść przed atakującymi mnie z góry samolotami. Po chwili nad moją 
głową i końskimi karkami ryczały pełną mocą silniki samolotów, scho-
dząc kolejno niżej, by w locie koszącym oddawać do mnie i do moich 
koni długie serie ze swoich karabinów maszynowych. Żadna siła nie była 
w stanie zatrzymać rozpędzonych koni, popędzanych warkotem motorów 
i rechotem karabinów maszynowych. Niemal brzuchami dotykając trawy, 
galopowały w panicznym strachu po tym równym polu. Koszący lot trzech 
samolotów powtórzył się dwa lub trzy razy. Jednak ja siedziałem mocno 
w siodle, trzymając ciągle cugle czterech ogarniętych szalonym strachem 
koni. Wreszcie wpadłem z całym tym tabunem do zbawczego lasku, ale 
moja kobyła zaraz na jego skraju padła na kolana, a ja długim susem 
wyleciałem z siodła. Pozostałe konie rozbiegły się po lesie, bo wypuści-
łem cugle. Musiałem porządnie wyrżnąć o coś głową, bo ocknąłem się 
dopiero po chwili, gdy było już przeraźliwie cicho. Pewnie byłem dobrze 
oszołomiony, bo pierwszą czynnością było sprawdzenie – gdy ujrzałem 
krew na rękach – czy mam jeszcze całą głowę, a nie rozbity czerep. Gdy 
to sprawdziłem, podniosłem się na nogi. Moja kobyłka leżała opodal, nie-
ruchoma, z wyszczerzonymi zębami. Początkowo nie zauważyłem na niej 
żadnej rany, dopiero gdy zdjąłem siodło, okazało się, że kobyłka dostała 
kulę w grzbiet, prawie pod siodło. „Miałem cholerne szczęście” – podsu-
mowałem. Po pewnym czasie nadbiegł „Kmicic” z chłopcami. Niestety 
cztery konie pouciekały i nie sposób było ich odszukać. Zapowiedziałem 
„Kmicicowi”, że bez koni nie wracam, bo Korczak mnie rozwali za kobyłkę 
i cztery konie z siodłami. Wreszcie „Kmicic” zgodził się. Nakładając drogi, 
pomaszerowaliśmy z powrotem jako spieszeni „ułani” (ja z siodłem na 
plecach) pod wieś Radostów68, mając nadzieję na zdobycie zastępczych 

67 Chodzi o las położony na północ od Wiszniowa w kierunku Mircza.
68 Wieś w powiecie hrubieszowskim, w gminie Mircze, oddalona około 5 km na południe 

(w linii prostej) od lasu, w którym znajdował się Autor wspomnień i jego koledzy.
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koni i złapanie „języka”. Szczęście nam dopisało. Pod samą wsią natknę-
liśmy się na ukraińskich chłopów wracających pewnie z targu, bo jechali 
wozem zaprzęgniętym w dwa dorodne rumaki, a do wozu przywiązane 
były dwa następne.

„Korczak” jakoś przebolał utratę kobyłki, gdy pan Świerzawski wy-
tłumaczył mu, że to przecież wojna i dobrze się stało, że chociaż ludzie 
wrócili cali i zdrowi. Podobnych przygód do tych, które dotychczas 
opisałem, było bez liku, więc nie sposób wszystkich uwzględnić, dlatego 
z konieczności ograniczam się do takich, które mocniej utkwiły w mojej 
głowie, oraz takich, które uważam za godne odnotowania. Ograniczenia te 
wynikają zapewne z niedostatków pamięci i mojego lenistwa do pisania.

Około 30 maja 1944 r. „Wiktor” rozpoczął organizować wielką pacyfikację 
ukraińskich wsi na granicy powiatów tomaszowskiego i hrubieszowskie-
go. Oprócz dwu kompanii „Wiktora” w akcji miały brać udział oddziały 
z II, III i IV Rejonu oraz kompania „Żelazna”, wzmocniona żołnierzami 
z konspiracji. Ta wzmocniona kompania „Żelazna” (około 300 ludzi),  
pod dowództwem „Korczaka”, miała wieczorem 1 czerwca wymasze-
rować ze spalonego częściowo Łaszczowa. Należałoby przypomnieć, że 
Łaszczów spalili Ukraińcy, gdy kompania „Żelazna” zabawiała się daleko 
na wschodzie powiatu. Taka to była głupia wojna, bez frontu, bez wyraźnej 
granicy działania.

Trasa naszego przemarszu biegła szosą w kierunku Żulic69, potem  
polnymi drogami, omijając Steniatyn, Posadów i Rokitno, mieliśmy podejść 
od strony północno-wschodniej pod Ulhówek70 i zaatakować tę wieś. Zanim 
wyruszyliśmy, ustalono ubezpieczenie tego marszu. Mnie przypadła rola 
dowódcy drużyny idącej w szpicy przedniej. „Korczak”, po awanturze 
w Nabrożu, upychał mnie w najgorsze dziury. Cały II pluton pod do-
wództwem „Kmicica” stanowił ubezpieczenie tego marszu. Przed Żulicami 
skręciliśmy na polną drogę, aby zgodnie z rozkazem zaatakować Ulhówek, 
ułatwiając „Wiktorowi” rozprawę z Rzeczycą71. Niestety plany te wzięły 
w łeb, ponieważ gdy tak sobie maszerowaliśmy polną drogą i weszliśmy 
w długi wąwóz, nasi szperacze, idący górą z lewej strony drogi, natknęli 
się na ukraińską czujkę. Ukraińcy prawdopodobnie drzemali na tej czujce, 
lecz w ostatniej chwili ocknęli się i puścili długą serię z diechtarowa (ruski 
erkaem), ciężko raniąc sanitariuszkę (Stefcia Gajewska – „Rosa”) i jednego 
z żołnierzy ubezpieczenia. Całą drużyną usiłowaliśmy skoczyć do przodu, 
aby wydostać się z wąwozu i zlikwidować to ukraińskie ubezpieczenie 

69 Wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Telatyn, położona około 5 km na południe 
od Łykoszyna.

70 Wieś w powiecie tomaszowskim, siedziba gminy, położona około 15 km na południe 
od Łykoszyna.

71 Wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Ulhówek, położona około 18 km na południe 
od Łykoszyna, a 3 km na zachód od Ulhówka.
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i wtedy rozpętał się cholerny ogień bez ładu ni składu z wszelkiej broni 
naszej żołnierskiej braci idącej kilkadziesiąt metrów za nami. Zdążyłem 
tylko krzyknąć: „Chować się pod burty…” (skarpy tego wąwozu). Około 
20 „automatów” biło w nas długimi seriami. Ja wrzeszczałem ile sił w pier-
siach: „Przerwać ogień do ciężkiej cholery…” – nie zdając sobie sprawy, 
że i tak mnie nikt nie słyszy.

Bardzo możliwe, że gdyby nie ta strzelanina, to może udałoby się 
nam złapać albo porządnie popędzić Ukraińców. Niestety, byliśmy przez 
parę dobrych minut przykuci do ziemi, nie mogąc się ruszyć, by nie dać 
się podziurawić kulami. Przecież strzelali w ciemnościach, na oślep, czyli 
„Panu Bogu w okno”.

Gdy wreszcie ucichło i „Korczak” dowiedział się o rannych, rozkazał 
marsz na kolonię Steniatyn72, całkowicie rezygnując z dalszej planowanej 
akcji. Stefcia i ten ranny żołnierz zostali zaraz przewiezieni na punkt sa-
nitarny, gdzie do rana poumierali. Rany postrzałowe w brzuch w tamtych 
warunkach były śmiertelne, gdyż do najbliższego szpitala w Tomaszowie 
było ponad 30 km trudnej drogi, chłopskim wozem, co mogło zająć około 
5–6 godzin.

Stefcia Gajewska, 17-letnia dziewczyna, chciała zobaczyć wojnę z bliska 
i dlatego poszła ze szperaczami, zamiast trzymać się otoczenia „Korczaka”, 
jak to było w zwyczaju. Kompania „Żelazna” przesiedziała bezczynnie na 
kolonii steniatyńskiej prawie do rana, aby wczesnym świtem przejść do 
lasu Bukowiec73.

„Wiktor” Rzeczycy nie zdobył, zwalając całą winę na „Korczaka”. Pod 
Rzeczycą zginęło kilku ludzi i tyleż było rannych. „Korczaka” wezwano 
zaraz do komendy obwodu, gdzie odbył się nad nim niby-sąd, pozba-
wiający go dowództwa nad kompanią „Żelazną” i funkcji komendanta 
I Rejonu. Podobno nawet oberwał po tyłku za sprzeniewierzenie się roz-
kazom. Prawdopodobnie ze względu na wcześniejsze zasługi nie otrzymał 
wyroku śmierci.

Tymczasowe dowództwo nad kompanią objął por. „Lech” (Eugeniusz 
Sioma). Kolonia Hopkie i Złodziejówka74 to były biedne wioski, dlatego 
należało pomyśleć o wyżywieniu kompanii. Por. „Lech” rozkazał mi wziąć 
paru ludzi i pojechać na tak zwaną Ukrainę (wsie zamieszkałe w większości 
przez ludność ruską) i przywieźć jakiegoś wieprza lub innego bydlaka75. 
Około południa pojechaliśmy wozem zaprzężonym w dwa dobre konie. 

72 Wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Telatyn, położona około 3 km na południe 
od Żulic.

73 Las Bukowiec znajduje się około 18 km na zachód od Żulic niedaleko miejscowości 
Wola Gródecka.

74 Wsie w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów, bezpośrednio sąsiadujące z lasem 
Bukowiec od wschodu.

75 Mowa o rogaciźnie.
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Było nas czterech lub pięciu z jednym erkaemem. Omijając najbliższe wioski, 
aby nie zdradzić miejsca postoju kompanii, wjechaliśmy wreszcie do jakiejś 
kompletnie wyludnionej wsi. Taka cisza we wsi bez porykiwania bydła, 
piania kogutów, gdakania kur i szczekania psów, działa przygnębiająco. 
Zachowując wszelkie środki ostrożności, przeszliśmy przez całą wieś, 
nikogo nie napotykając. Jednak po pewnym czasie, gdy tak buszowali-
śmy sobie bezkarnie po wsi, szukając w chlewach i oborach coś żywego, 
nadającego się do naszych potrzeb, z którejś chałupy wyszedł zgrzybiały 
staruszek. Na nasze pytania, co to za wieś i dlaczego tak pusto, odpo-
wiedział: „Panoczku, toż Rzeczyca, a niedawno była tu wojna i wszyscy 
pouciekali…”. Dobre sobie – pomyślałem – „Wiktor” tak się trudził przez 
cały dzień, a my bez strzału zdobyliśmy tę wieś76. Myszkując nadal po wsi, 
znaleźliśmy wreszcie pięknego wieprza, który ważył pewnie ze 150 kg. Po 
strzale w ucho, załadowaliśmy zdobycz na wóz. Przed odjazdem dałem 
staruszkowi garść tytoniu i trochę bibułki, aby miał z czego robić skręty. 
Gdy dotarliśmy na kolonię Hopkie, zabraliśmy się zaraz do oporządzania 
świntucha. Okazało się, że „Wir” (Józek Wikliński) to nie byle jaki spec 
od takich czynności. Gdy wieprz wisiał sobie na belce rozpołowiony, na 
nasze podwórko wjechało czterech prawdziwych Niemców w pełnym 
uzbrojeniu. Józek zajęty przy mięsie nawet ich nie zauważył. Dlatego mówię 
półgłosem do Józka – „Józek, mamy gości”. Józio wytarł ręce i spokojnie 
sięgnął po erkaem stojący opodal, oparty o słupek, a ja wymierzyłem swój 
karabin w nieproszonych gości. Niemcy już nas zauważyli i wiszącego na 
belce wieprza oraz wycelowane w nich nasze karabiny. Pewnie od razu 
zrozumieli, że w tej chwili ważniejsza była dla nas świnia niż wojowanie, 
bo pomału zawrócili konie i stępa odjechali w kierunku Rachań77, skąd 
pewnie przyjechali. Przez swoją rozwagę i opanowanie uniknęliśmy nie-
potrzebnej strzelaniny i uratowaliśmy kolację dla kompanii.

Wkrótce kompanię rozpuszczono na bezterminowy urlop. Od lasów 
janowskich zbliżała się wielka obława niemiecka na Puszczę Solską. 
Niemcy w ten sposób oczyszczali zaplecze zbliżającego się frontu. Na 
tym terenie, pozbawionym większych kompleksów leśnych, nie mogliśmy 
sobie pozwolić na zmierzenie się z dywizjami niemieckimi, wspomaga-
nymi artylerią i lotnictwem. Należało na pewien czas głęboko się zakon-
spirować. Część broni zakopano w miejscu trudnym do odkrycia, czyli 
po prostu na mało uczęszczanej polnej drodze. Przy tym zakopywaniu 
obecny był „Korczak” (jeszcze jako komendant I Rejonu), szef kompanii 
„Żelaznej” „Komar” (Józef Borecki), mój brat Marian, ja i jeszcze dwóch  
lub trzech żołnierzy.

76 Rzeczyca znajduje się około 15 km na południowy wschód od lasu Bukowiec.
77 Wieś w powiecie tomaszowskim, siedziba gminy, położona około 15 km na północny 

zachód od kolonii Hopkie.
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Nieco później zbuntowany „Korczak” – po powrocie z Obwodu, gdzie 
był sądzony za niesubordynację i pokrzyżowanie „Wiktorowych” planów 
przy zdobywaniu Rzeczycy – ze swoimi zaufanymi kilkoma żołnierzami 
kompanii „Żelaznej” wykopał tę broń i schronił się pod opiekuńcze skrzy-
dła „Młota” (por. Franciszek Samulak). Jak już wcześniej wspomniałem, 
„Młot” był komendantem tzw. KB (Korpus Bezpieczeństwa), który powstał 
z byłych żołnierzy BCh po scaleniu z AK (maj 1943).

Dowódcą kompanii „Żelaznej” i komendantem I Rejonu został mia-
nowany por. „Lech”. Oczywiście większość broni, głównie maszynowej, 
pozostała w rękach żołnierzy niesolidaryzujących się z „Korczakiem”, tak 
że kompania nadal była dobrze uzbrojona.

Szybko zbliżający się front wschodni i związane z tym częste przemarsze 
dużych oddziałów i kolumn pancernych niemieckich zmusiły nas do ogra-
niczenia działalności. Obława na nasze i sowieckie oddziały partyzanckie 

Przemarsz przez Bondyrz, 7 VII 1944 r. – wiktorowcy. Stoją od lewej: Stanisław Po-
marański ps. Longin, Wacław Smoła ps. Przedwojowiec, Jan Bednarski ps. Barski, 
Ferdynand Bąk ps. Bohun, Józef Bąk ps. Kmicic, por. Zenon Jachymek ps. Wiktor – 
dowódca kompanii (rejonu), Edward Karczmarczyk ps. Zawisza, Piotr Woźnicki ps. 
Czarny Orzeł (zwany Czarnym Piotrusiem), Adolf Lipowiec ps. Dąb (Dąbek), Antoni 
Biernacki ps. Cygan, Zygmunt Wiśniarski ps. Anglik, por. Franciszek Bednarski ps. 
Reneta, Longin Wiącek ps. Brzost, Kazimierz Kudlicki ps. Swój, Seweryn Wszoła ps. 
Warmiński, Antoni Biernacki (2) ps. Czarny, Kazimierz Guzowski ps. Ścibor, Jerzy 
Hildebrand ps. Sart, Janusz Michocki ps. Gil, Kadet – dowódca Drużyny Wschodniej, 
Edward Nawrot ps. Zagłoba, Tytus Gorzkiewicz ps. Gajowy. Fot. Stanisław Minor, 
tytuł i opis zdjęcia Zygmunt Wiśniarski. Źródło: Zbiory Zygmunta Wiśniarskiego
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w Puszczy Solskiej spowodowała poważne straty wśród ludności cywilnej 
i naszych oddziałów, które znalazły się w jej zasięgu.

Ukraińcy również przysiedli i nie ponawiali większych akcji. Taki stan 
trwał do połowy lipca, czyli przewalenia się frontu i naszej akcji „Burza”. 
Tej idiotycznej akcji „Burza” nie będę opisywał, bo szlag mnie trafia, gdy 
pomyślę, że coś takiego powstało w, zdawałoby się, światłych umysłach 
generałów z londyńskiego dowództwa, a nasz sztab AK w Warszawie to 
akceptował, zdając sobie sprawę z przewrotności Sowietów.

Z tego, co zapamiętałem z opowiadań „Wiktora” – a można mu wierzyć, 
bo był oficerem dywersji i z tego tytułu kręcił się wokół sztabów Obwodu 
i Inspektoratu – to akcja „Burza” miała rozgrywać się w Tomaszowie 
i najbliższej okolicy, czyli w Rejonie VI i ten rejon przeznaczono do 
całkowitego ujawnienia się przed Sowietami, dlatego pewnie przez całą 
okupację oszczędzano ten rejon i nie angażowano do większych akcji – ani 
przeciwko wysiedlaniu, ani do walk z Ukraińcami.

Nasz I Rejon przeznaczony był do dalszej konspiracji, nieujawniania 
się przed Sowietami, zachowania jak najwięcej sprzętu i ludzi.

Jak początkowo zakładano, tam na najwyższym szczeblu w Londynie 
akcja „Burza” miała przerodzić się w powstanie ogólnonarodowe. Jednak 

Zakończenie, lipiec 1944 – po „Akcji Burza”. Od lewej: Zygmunt Wiśniarski „Anglik”, 
NN furman Janusza, Filip de Pois „Charles”, Janusz Michocki „Kadet”, Kazimierz 
Guzowski „Ścibor”, Jerzy Hłasko „Wej”, Bogda Sobeska „Puma”, „Sosna”, Jerzy 
Hildebrand „Sart”, Piotr Woźnicki „Czarny Orzeł”, Wacław Smoła „Przedwojowiec” 
(siedzi). Fot. Stanisław Minor, tytuł i opis zdjęcia Zygmunt Wiśniarski. Źródło: Zbiory 

Zygmunta Wiśniarskiego
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po doświadczeniach z oddziałami AK na Wołyniu i Wileńszczyźnie plany 
te zmieniono. Niedobitki wileńskich oddziałów oraz 27. Dywizji Wołyńskiej, 
które znalazły się na naszym terenie (uciekając przed Sowietami), uświa-
domiły nam przewrotność Sowietów.

Jednak akcja „Burza” miała się odbyć i dlatego ja, mój braciszek oraz 
jeszcze kilku zapaleńców nie mogliśmy się pogodzić z tym, że nie weź-
miemy w niej udziału. Wbrew zaleceniom dołączyliśmy we wsi Szewnia78 
do zgrupowania. Oczywiście weszliśmy do oddziału, gdzie było najwięcej 
naszych kolegów szkolnych, czyli do „Wiktora”. Nie jestem w stanie opisać 
przebiegu akcji, ponieważ nic takiego szczególnego się nie działo ani nie 
wydarzyło, co spowodowałoby głębokie przeżycia i utrwalenie ich w pa-
mięci, poza jedynym wypadkiem, jak to Tadzik Jurkowski strzelił sobie 
niechcący z rakietnicy między nogi.

Było normalnie, jak to na wojnie. Patrole, zasadzki, trochę strzelaniny 
i nic poza tym. Któregoś dnia buchnęła w nas wiadomość o powstaniu 
w Warszawie. Po przełamaniu słabej obrony niemieckiej na rzece Bug 

78 Współcześnie istnieją dwie wsie o tej nazwie: Dolna i Górna. Obie położone są w po-
wiecie zamojskim, w gminie Adamów, po wschodniej stronie Puszczy Solskiej.

Po akcji „Burza”, lipiec 1944 r. Od lewej: Filip de Pois „Charles”, Wojtek Trypka 
„Mleczun”, Piotr Woźnicki „Czarny Orzeł”, Wacek Smoła „Przedwojowiec”, Zygmunt 
Wiśniarski „Anglik”, Tolek Biernacki „Cygan”, Jurek Hildebrand „Sart”. Fot. Stanisław 
Minor, tytuł i opis zdjęcia Zygmunt Wiśniarski. Źródło: Zbiory Zygmunta Wiśniarskiego
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Sowieci aż do Wisły nie napotkali na poważniejszy opór. Szykowaliśmy 
się zatem na długi i skomplikowany marsz na odsiecz Warszawie. Niestety 
Sowieci do tego nie dopuścili i zażądali kategorycznie rozbrojenia całego 
zgrupowania. Nasze patrole zaobserwowały otaczające nas ze wszystkich 
stron wojska sowieckie. O „skurkojady”! Ale sojusznicy!

„Wiktorowi” udało się zebrać trochę byle jakiej broni, głównie nietypo-
wych karabinów, a ludziom kazał przebijać się z okrążenia na własne ryzyko. 
Nasza grupka (około 10 chłopaków) z „Kadetem” (Janusz Michocki) na 
czele i jego biedką – dwukółką, przeszła szczęśliwie do samego Tomaszowa. 
Okazało się, że ten pierścień sowiecki nie był szczelny, a sowieccy żołnie-
rze nie mieli szczegółowych instrukcji, jak postępować, gdyż przepuścili 
nas bez większych ceregieli. Przy okazji Wacek Smoła „Przedwojowiec” 
wymienił swój pistolet „Walter” na ruski nagan i woreczek amunicji z ja-
kimś sowieckim wojakiem. Naszej dwukółki nawet nie zrewidowali, a była 

Po niefortunnej akcji „Burza” – znowu nas oszukali! Od lewej: Janusz Michocki 
„Kadet”, Filip de Pois „Charles”, Jurek Hłasko „Wej”, Zygmunt Wiśniarski „Anglik”, 
Piotr Woźnicki „Czarny Orzeł”, Kazik Kudlicki „Swój”, Wojtek Trypka „Mleczun”, 
Wacek Smoła „Przedwojowiec”. Fot. Stanisław Minor, opis zdjęcia Zygmunt Wiśniarski. 

Źródło: Zbiory Zygmunta Wiśniarskiego
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wyładowana wojennym sprzętem. Mówiliśmy „sojusznikom”, że idziemy 
do Tomaszowa na defiladę.

W Tomaszowie broń zamelinowano w starych schowkach. W mieście 
organizowała się nowa władza ze stronników Rządu Londyńskiego. Franek 
Samulak „Młot” ze swoimi bechowcami usiłował stworzyć sprawną milicję. 
Pan Hordyj, jako starosta, wraz z innymi konspiracyjnymi przedstawicie-
lami londyńskiego Rządu (emigracyjnego) miał już prawie gotowe władze 
powiatowe i miejskie. Wkrótce jednak, począwszy od sołtysów, burmistrza 
(Paweł Hłasko), radnych (Podbory i inni) po starostę, wszystkich areszto-
wano i wywieziono w głąb Rosji79. Pod osłoną sowieckich bagnetów po-
wstawała inna, nowa władza, składająca się z nikomu nieznanych facetów, 
mętów społecznych i różnych żulików. Milicję organizował, przy poparciu 
Sowietów i miejscowych komunistów, pan Bartłomowicz, niesławnej pamięci 
komendant BCh na powiat tomaszowski, którego sami bechowcy wywalili 
z tej funkcji za wywołanie walk pod Zaborecznem i pokpienie całej sprawy 
(ucieczka z pola walki). Tak zwany Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
organizował Ukrainiec Żebrun80 wspólnie z Adamem Umerem (Humer)81.

Po kilkudniowym pobycie w Tomaszowie musiałem rozstać się z ko-
legami, ponieważ nowa władza zaczęła się nami za bardzo interesować 
Wróciłem na swój macierzysty Rejon, gdzie porucznik „Lech” usiłował 
sklecić jakoś dawną konspirację. Częściowo to udawało się, ale z wielu 
dawnych działaczy i dzielnych żołnierzy musieliśmy zrezygnować. Część 
z nich aresztowano i siedzieli w tomaszowskim areszcie przy UB, część 
zdążono już wywieźć na Syberię czy inny „daloki kraj ZSRR”. Część za 
cenę wolności musiała podpisać gotowość do współpracy z nowym oku-
pantem. Część, pewnie ze strachu wywołanego coraz większym terrorem 
stosowanym przez NKWD i UB, miała wszystkiego dosyć i nie chciała 
angażować się w żadną działalność konspiracyjną.

Ale ja, brat i nam podobni nie uważaliśmy wojny za zakończoną ani 
naszych rozrachunków z Niemcami i Sowietami za załatwione do końca. 
Uważaliśmy (i słusznie), że wpadliśmy pod nową okupację, tym razem 
znacznie gorszą, gdyż wróg nie był wyraźnie określony, paradował w pol-
skich mundurach, używał polskiej mowy, mieszkał wśród nas.

79 Właściwie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.
80 Aleksander Żebrun (1906–1973), działacz komunistyczny, przed II wojną światową czło-

nek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy. Od 31 sierpnia 1944 r. kierownik Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim.

81 Adam Umer (1917–2001), działacz komunistyczny, w okresie międzywojennym członek 
Komunistycznego Związku Młodzieży Zachodniej Ukrainy. Latem 1944 r. współorganizator 
w Tomaszowie Lubelskim organów władzy terenowej podporządkowanej PKWN. W okresie 
od 13 sierpnia do 8 września 1944 r. kierownik Wydziału Propagandy i Informacji Powiato-
wej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim. Od września 1944 r. pracował w Resorcie 
Bezpieczeństwa Publicznego w Lublinie.
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Porucznika „Lecha” (Eugeniusz Sioma, nauczyciel z Lublina), „Komara” 
(Józef Borecki, student prawa ze Lwowa), „Żbika” (Zenek Macoła, syn na-
uczyciela), „Sowę” (Władek Pietniczka, syn chłopa ze wschodnich rubieży) 
zastałem na starych kwaterach w kolonii Hopkie pod lasem Bukowiec. 
Należało od nowa organizować drużyny i plutony. Por. „Lech” redagował 
raporty i meldunki, ja przepisywałem je na maszynie, a Zenek szyfrował. 
Co kilka dni zabierała to „Ewa” (Ewelina Vonau, żona nauczyciela za-
mordowanego przez Niemców) i przekazywała te raporty i meldunki do 
obwodu lub do radia82.

Radiostację nadal obsługiwał „Iskra” (Bogdan Noiński, zawodowy 
podoficer Flotylli Pińskiej), codziennie niemal zmieniając miejsce nada-
wania. Radiowe raporty do Warszawy – jak tłumaczył mi Bogdan – były 
przesyłane przez Londyn. Takie radiostacje, jakimi dysponował „Iskra”, 
wysyłały sygnały (alfabet Morse’a) pod pewnym kątem do stratosfery, tam 
fale te odbijały się od otoczki ozonowej i trafiały na Wyspy Brytyjskie. Do 
Warszawy było za blisko. Dopiero Londyn przekazywał je do adresata 
w Warszawie.

Dopóki trwała jeszcze wojna, mogliśmy bawić się w konspirację w miarę 
bezpiecznie. Byliśmy uzbrojeni i ubowcy nie mieli do nas dostępu. Wpadało 
się przeważnie w życiu cywilnym.

Zimę 1944–1945 spędziłem bądź w ramionach Janeczki, bądź w Bukowcu. 
Janeczkę poznałem dzięki bratu. Marian zaproponował mi kiedyś, że pozna 
mnie z fajną blondyną, może mi się nada, bo dla niego trochę za duża. Brat, 
chociaż mój bliźniak, był prawie o głowę niższy ode mnie. Do Tyszowiec 
z Bukowca i z powrotem dojeżdżałem rowerem. Jednak przez te romanse 
nie mogłem zaniedbywać obowiązków konspiratora. Por. „Lech” nie znał 
tak dobrze rejonu jak ja i koledzy, ponieważ tkwiliśmy tutaj prawie od 
początku. Znaliśmy masę ludzi w terenie, wszystkich dowódców kompanii 
i plutonów, ich słabostki, ambicje, przywary. Dlatego „Lech” złościł się, 
gdy byłem nieobecny przez kilka dni. Jednak gdy wytłumaczyłem mu, że 
jestem zakochany, zrozumiał. A zajęć mieliśmy sporo. Dzisiaj twierdzę, że 
większość z nich nie była potrzebna. Jeszcze do tego wszystkiego w maju 
1945 r. dołączył do nas prawie cały szwadron kawalerii tzw. Ludowego 
Wojska Polskiego z hrubieszowskich koszar. Nie wiadomo było, co z nimi 
zrobić. Wyżywienie około 40 ludzi i koni sprawiało nie lada kłopoty. 
Szwadron posiadał pełne uzbrojenie, w tym kilka diechtiarowów (ruskie 
karabiny maszynowe) oraz dwie rusznice ppanc. Dowodził nimi chorąży 
Korsak.

Nowa organizacja poakowska, która powstała w styczniu 1945 r., czyli 
po oficjalnym rozwiązaniu Armii Krajowej przez Rząd Londyński, nie była 

82 Wspomnienia Eweliny Vonau, nauczycielki Szkoły Powszechnej w Grodysławicach (1928–1947), 
oprac. J. Kłapeć, M. Piotrowski, M. Sioma, „Rocznik Lubelski” 2011, t. XXXVII, s. 211–238.
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w zasadzie przeznaczona do walki zbrojnej. Organizacja ta, pod nazwą 
„NIE”, nastawiona była raczej na działania propagandowe i polityczne, 
a dowodził nią „Nil” (generał Emil Fieldorf). Jednak nie wszyscy godzili 
się z tymi teoriami. Komuna nie ograniczała swojej działalności tylko do 
propagandy i polityki, lecz przede wszystkim wprowadzała terror, jako 
najskuteczniejsze narzędzie wymuszania posłuszeństwa, a poprzez liczne 
aresztowania, zastraszanie ludności i całkowite podporządkowanie sobie 
wszelkiej działalności.

Początkowo wydawało się, że bandy ukraińskie zaniechały swoich 
niecnych działań, ale gdy miejscowi chłopi wrócili do swoich wiosek we 
wschodniej i południowej części powiatu [tomaszowskiego], Ukraińcy roz-
poczęli znowu na swój sposób terroryzować mieszkańców, skumawszy się 
z ruskimi sołdatami pochodzenia ukraińskiego. W tej sytuacji porucznik 
„Lech” poprosił „Burtę” (Jan Leonowicz), który był teraz „wolnym strzel-
cem” i nie podporządkował się żadnej poakowskiej organizacji, aby prze-
szedł ze swoimi ludźmi na tereny objęte za okupacji niemieckiej walkami 
polsko-ukraińskimi. Posiadaliśmy wtedy informacje, że Ukraińcy wspólnie 
z Sowietami starają się przepędzić Polaków zajmujących opuszczone nie-
gdyś wioski, mordując bestialsko chłopów zajętych pracami polowymi.

Któregoś dnia (chyba 14 czerwca 1945 r.) przybiegł goniec od „Burty”, aby 
zorganizować dla niego pomoc, gdyż bandy ukraińsko-sowieckie poważnie 
mu zagrażają. Por. „Lech” rozesłał wiadomości do naszych placówek, aby 
były gotowe do akcji. Wsiadłem wraz z „Lechem” na furmankę i wyruszy-
liśmy bocznymi drogami w kierunku Łaszczowa. W ostatniej chwili przy-
siadł do nas Staszek Kubas, chcąc podjechać z nami do Łaszczowa. Przed 
wjazdem na szosę „Lech” wysłał Staszka Kubasa do jednego z dowódców 
drużyny (nie pamietam, kto to był), aby poinformował go, gdzie ma do 
nas dołączyć. Gdy wjeżdżaliśmy na szosę, niemal wjechał na nas samochód 
pancerny, a za nim dwie ciężarówki wypełnione ruskim wojskiem (NKWD). 
Na wycofanie się była za późno, tak przynajmniej ocenił por. „Lech”. Ja 
natomiast miałem nieco inne zdanie i już nawet zeskoczyłem z wozu, 
chcąc wiać między drzewa. Jednak widząc por. „Lecha” siedzącego nadal 
nieruchomo na wozie, zrezygnowałem z ucieczki, nie chciałem bowiem 
pozostawiać porucznika samego. „Lech” zdążył mi szepnąć, że udajemy 
„szturmówkę” z Tomaszowa, podległą Bartłomowiczowi, ówczesnemu ko-
mendantowi milicji83. Bardzo szybko zostaliśmy otoczeni przez Sowietów, 
rozbrojeni i aresztowani. Nie zastrzelono nas natychmiast, ponieważ, tak 
jak uzgodniliśmy przed chwilą, powołaliśmy się na przynależność do tej 
„szturmówki”. Kazano nam wejść na ciężarówę i zawieziono do Łaszczowa. 
Tam kazano nam wysiąść i czekać przed szkołą w przydrożnym rowie. 

83 Chodzi o Milicję Obywatelską, ustanowioną dekretem Polskiego Komitetu Ocalenia 
Narodowego 7 października 1944 r. 
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Samochody z Sowietami odjechały na wschód. Był z nami również furman 
(właściciel koni i wozu), który udawał niezainteresowanego, a jedynie pod 
przymusem zabranego wraz z końmi. Prawdopodobnie Sowieci, chcąc się 
pozbyć kłopotu, chcieli sprowokowac nas do ucieczki, bo wyglądało na to, 
że w pobliżu nikogo nie ma. Jednak po dokładnym rozejrzeniu się zauwa-
żyłem w pobliskich krzakach kilku Sowietów z karabinem maszynowym 
zwróconym w naszym kierunku. 

O ucieczce nie było co marzyć, dlatego udając spokój, siedzieliśmy  
w tym rowie, ćmiąc papierosy. Po kilku godzinach powróciły samocho-
dy z wojskiem i kilkoma zabitymi Sowietami ułożonymi na błotnikach 
samochodu pancernego. Sowiecki major był wściekły i chciał nas od razu 
zastrzelić, na co miał cholerną ochotę. Zbrodnia wyzierała z jego przekrwio-
nych ślepi. Gdy skierował pepeszaka w moją stronę, nie miałem innego 
wjścia, jak tylko chwycić za tego pepeszaka i ordynarnie zwymyślać majora. 
Widocznie podobało mu się takie „ruganie”, bo nieco się zreflektwał. Po 
chwili załadowano nas na samochód i powieziono pod Dobóżek84. Tutaj 
znowu powtórzyła się scena sprzed szkoły w Łaszczowie, gdyż na błotnikach 
przywieziono następnych zabitych Sowietów. Powołałem się jeszcze raz 
na przynależność do tomaszowskiej „szturmówki”, usiłując wytłumaczyc 
majorowi, że nie można w ten sposób traktować swoich ludzi i sojusz-
ników. Jak zauważyłem już wcześniej, porucznik „Lech” był kompletnie 
załamany, nie odzywał się i nie reagował na pogróżki sowieckiego majora, 
dlatego zmuszony byłem do przejęcia inicjatywy. W Dobóżku Sowieci 
przyprowadzili złapanego Władka Grabika (od „Burty”) z ładownicami 
na pasie. Kazano nam ponownie wsiąść na ciężarówkę i w zapadającym 
już mroku ruszyliśmy w kierunku Tomaszowa. 

Samochód pancerny jechał na przedzie, za nim ciężarówka z aresztan-
tami i ciałami zabitych, a na końcu druga ciężarówka z resztą sowieckiego 
wojska. Był już wieczór. Samochody jechały z zapalonmi światłami. Pod 
lasem Sojnica85 kolumna samochodów została raptownie ostrzelana silnym 
ogniem broni maszynowej. Wraz z Sowietami zeskoczyliśmy do przydroż-
nych rowów. „Lech” i „Grabik” zeskoczyli na prawą stronę drogi, gdzie 
za rowem rozciągały się płaskie łąki, aż po samą wieś Rachanie. Ja nato-
miast i furman (prawdopodobnie Michał Karwan) zeskoczyliśmy na lewą 
stronę tej drogi, czyli pod ogień karabinów maszynowych, ale własnych 
i bliżej zbawczego lasu. Jednak w rowie nie było bezpiecznie, ponieważ 
nasi zaczęli strzelać wzdłuż tego rowu. Jak później dowiedziałem się, to 
Józek Wikliński „Wir” ze swoim erkaemem wpadł na ten pomysł. Sowieci 

84 Wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów, położona około 5 km na północ 
od Łaszczowa.

85 Las Sojnica znajduje się na południe od drogi Łaszczów–Tomaszów Lubelski, między 
wsiami Grodysławice i Józefówka. Od południowej strony graniczy z lasem Bukowiec.
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byli kompletnie zaskoczeni i zdezorientowani oraz ciężko przestraszeni, 
no i pewnie mocno zdziwieni, że do ich osławionego NKWD ktoś ośmiela 
się strzelać. 

Korzystając z zamieszania, wypełzłem z rowu na pole i, czołgając się, 
oddalałem się od tych cholernych Sowietów, zbliżając się do lasu, gdzie 
widziałem jedyny ratunek. Wreszcie dopadłem zbawczego lasu. Oberwałem 
tylko raz po boku, ale niegroźnie. Nasz furman, jak mi później opowiadał, 
zeskoczył z tego sowieckiego samochodu razem ze mną i wykorzystując 
dezorientację Sowietów, po prostu wstał i spacerkiem poszedł w kierunku 
Łaszczowa. Po krótkim (według mnie zbyt krótkim) ostrzale nasi wycofali 
się z zasadzki. Podobno nasi kawalerzyści wystrzelili dwa razy z rusznicy 
do tego sowieckiego samochodu pancernego, ale niecelnie. W zasadzce brali 
udział przede wszystkim kawalerzyści z hrubieszowskiego szwadronu oraz 
kilku moich kolegów, którzy znaleźli się na miejscu. Sanitariusz (taki od 
koni) sporządził mi pierwszy opatrunek i na moją prośbę wbił mi bolesny 
zastrzyk przeciwtężcowy (chyba igłą dla koni). Po tej całej strzelaninie 
sowiecki major zastrzelił „Lecha” i „Grabika”86. Po paru godzinach, gdy 
wszystko ucichło, dobrzy ludzie (zorganizowała to „Tarcza” – H. Chojnacka) 
zawieźli ciała zamordowanych do Muratyna87 i złożyli w stodole u Tadka 
Romańczuka („Muryna”).

Oczywiście ludzie, którzy widzieli „Lecha” i mnie jako jeńców sowiec-
kich, uznali, że zabici to porucznik „Lech” i ja (czyli „Anglik”). Tadzik 
Romańczuk, nie oglądając zwłok – twierdził, że nie miał odwagi oglądać 
ciał kolegów – zawiadomił moją siostrę Halinę (razem zdawali maturę 
w tomaszowskim gimnazjum). Siostra zaraz przyjechała do Muratyna 
z gotową trumną dla mnie, aby godnie mnie pochować. Jednak jak się 
okazało, informacje o mojej śmierci były nieco przesadzone. W mojej trum-
nie pochowano por. „Lecha” na cmentarzu w Michalowie, we wspólnej 
mogile z żołnierzami Września88.

Przez pewien czas odgrywałem bohatera, ale rana szybko zagoiła 
się w kochających ramionach Janeczki. Po kilku dniach byłem znowu 
gotowy do działania. Rejon pozbawiony dowódcy musiał funkcjonować 
nadal. Nie mogliśmy dopuścić, aby wszystko się rozlazło. Zaraz w lipcu 
przyjechał por. „Kostek” (Karol Kostecki) z V Rejonu w towarzystwie 
„Tatara” (poprzedni pseudonim „Norbert” z zamojskiego obwodu) i ppor. 
„Bąka” (Jerzy Detryszyn). „Tatar” został na miejsce „Roty” („Wyrwa” – 

86 Stało się to 14 czerwca 1945 r. 
87 Wieś w powiecie tomaszowskim, w gminie Łaszczów, położona około 15 km na wschód 

od miejsca zbrodni.
88 Informacja nieścisła. Porucznik Eugeniusz Sioma został pochowany na cmentarzu para-

fialnym w Wożuczynie w zbiorowej mogile z żołnierzami WP poległymi we wrześniu 1939 r. 
We wsi Michalów nie ma cmentarza. 
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M. Książek) komendantem obwodu tomaszowskiego organizacji „NIE” 
(przemianowanej później na WiN89). Pozostawiono nam ppor. „Bąka” jako 
nowego komendanta Rejonu I. Jednak długo to nie trwało, bo wkrótce 
aresztowano „Bąka”, a pod koniec lata również mnie. Posiedziałem na 
zamojskim UB dwa miesiące, po czym przewieziono mnie do Tomaszowa 
i jesienią zwolniono na podstawie amnestii, którą ogłosiła władza ludowa 
z okazji oficjalnego rozwiązania przez Londyn Armii Krajowej. Cała ta 
poakowska konspiracja rozpadła się, bo ludzie działający w niej stracili 
wiarę w sens dalszego istnienia. Nie namyślając się wiele, razem z bratem 
wyjechałem na tak zwane ziemie odzyskane, czyli na zachodni kraniec 
Polski. Początkowo zatrzymaliśmy się u kolegi Janusza Pławińskiego 
w Niemodlinie. Brat pracował w Spółdzielni „Społem”, a ja w Urzędzie 
Ziemskim. Tak wreszcie, po wielu przygodach i tarapatach, zakończyłem 
II wojnę światową. Trochę późno, ale jak mówi przysłowie – „Lepiej póź-
no niż wcale”. Oczywiście nie wszyscy jeszcze tę wojnę zakończyli. Zimą 
powstała (1945–1946) nowa organizacja WiN („Wolność i Niezawisłość”). 
Niektórzy w stanie wojny z Sowietami i rodzimym UB trwali do połowy 
lat pięćdziesiątych, a nawet dłużej. Ale to już całkiem inna historia. Moja 
wojna, którą usiłowałem opisać w tym tekście, wypadła jakoś blado, zbyt 
higienicznie i łagodnie. Nie potrafiłem przedstawić jej w prawdziwym 
świetle, a potraktowałem jako przygodę, chociaż rzeczywistość była czę-
sto całkiem inna. Na co dzień mieliśmy brud, wszy i nędzę, a umieranie 
wcale nie było romantyczne. Najczęściej w błocie i samotności, nieraz we 
własnych odchodach, gdy oberwało się w brzuch ekrazytową kulą. Cały 
ten romantyzm i poetyka wojny rodzi się znacznie później, w wyobraźni 
poetów, opisujących pięknymi słowami – z mniejszym lub większym ta-
lentem – te prozaiczne wydarzenia.

89 „Wolność i Niezawisłość”.
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Biskup Jan Śrutwa (Jan Tadeusz Typek), Bez Boga – ani do proga. 
Tryptyk doktora Klukowskiego, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 286. 
ISBN: 978-83-8061-724-7, indeks osób, summary

Rozprawa ks. bp. prof. zw. dr. 
hab. Jana Śrutwy sytuuje się w polu 
badań kilku dyscyplin naukowych. 
Można ją potraktować jako przykład 
badań biografistycznych i regio-
nalistycznych, a także jako bardzo 
ważny wkład do opracowania dzie-
jów Kościoła na Zamojszczyźnie. 
Autor utrwala pamięć o wybitnej 
postaci, jaką był lekarz, dr Zygmunt 
Klukowski, który większość swe-
go życia zawodowego związał 
ze Szczebrzeszynem. Wywarł on 
z pewnością duży wpływ na swoich 
współczesnych. Jego działalność 
zawodowa, zaangażowanie w pracę 
społeczną oraz badania nad dzie- 
jami ziemi zamojskiej, zwłaszcza 
podczas okupacji niemieckiej, cieszą 
się do dzisiaj nieustającym uzna- 
niem i zainteresowaniem.

Szeroko zakrojone badania podjęte przez bp. Jana Śrutwę są bardzo 
ważne dla nauki. Jeszcze do niedawna, niemal do końca XX w., historio-
grafia polska akcentowała przede wszystkim znaczenie, by tak powie-
dzieć, ogólnych sił rozwojowych, determinujących życie poszczególnych 
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społeczeństw, a tym samym ich dzieje. Ówcześni badacze twierdzili, że 
w aspekcie przyczyn i skutków – na tle relacji między faktami dziejowy-
mi, ideami i systemami kształtującymi życie ludzkie – człowiek jawi się 
wprawdzie jako indywidualność twórcza, oddziałująca na losy wspólnoty 
ludzkiej, lecz w ostatecznym rozrachunku dominuje cały kontekst wyda-
rzeń. To prawda, że bez owego kontekstu trudno zrozumieć bogactwo 
i aktywność społeczną jednostek. Może właśnie dlatego badacze dziejów 
wielkich wspólnot świeckich, a często i kościelnych, z pewnym trudem 
akceptowali znaczenie bohatera indywidualnego, choć bynajmniej nie 
przechodzili obojętnie obok postaci, które były najbardziej wiarygodnymi, 
sztandarowymi przedstawicielami danej epoki. Za najważniejszy twórczy 
czynnik historii uważano bowiem klasy społeczne, masy ludowe, a nie 
jednostki. Dopiero od niedawna za przedmiot swych dociekań badacze 
biorą postacie – można powiedzieć – wzorcowe, kształtujące postawy ludzi 
w mniejszych czy większych środowiskach, niezależnie od tego, jakiego 
były one zawodu, stanu i jaką zajmowały pozycję społeczną.

Jedną z takich nieprzeciętnych postaci był właśnie Zygmunt Klukowski, 
lekarz i znany regionalista ze Szczebrzeszyna. Podstawowym celem, który 
postawił sobie autor recenzowanego tu dzieła, było ukazanie drogi życia 
i rozwoju duchowego szczebrzeszyńskiego lekarza.

W swoich badaniach bp Śrutwa oparł się na różnorodnych przeka-
zach: źródłach archiwalnych, wspomnieniach rodzinnych, prasie, a przede 
wszystkim na dziennikach autorstwa samego Klukowskiego. Nie pominął 
też wypowiedzi ludzi, którzy znali i pamiętają jeszcze bohatera tej pracy. 
Baza poznawcza rozprawy jest zatem obszerna.

Myślą przewodnią jest proces odchodzenia Klukowskiego od Kościoła 
katolickiego, następnie czas jego głębokiej i rzetelnej refleksji nad własnym 
miejscem w świecie i wreszcie konwersja na katolicyzm, ściśle złączona 
z głębokim żalem za życiowe błędy.

Praca składa się z trzech części. Pierwsza, zatytułowana Odrzucenie 
Krzyża, ukazuje korzenie rodzinne Klukowskiego i czas jego życia aż do 
wybuchu II wojny światowej (s. 21–94). W części II, pt. Krwawy szał bez-
bożnych (s. 95–170), przedstawione zostały dylematy, jakie stanęły przed 
Klukowskim, dotąd ateistą, w obliczu przerażających zbrodni, dokonywa-
nych w okupowanej Polsce przez aparat niemieckiego nazizmu, a później 
sowieckiego stalinizmu. Ostatnia, najobszerniejsza część III, pt. Pojednanie 
z Krzyżem (s. 171–248), analizuje drobiazgowo różne wątki ilustrujące proces 
powrotu Klukowskiego do Kościoła. Po latach doktor zrozumiał – stwier-
dził zwięźle bp Śrutwa – że światowy postęp, głoszony przez ateistyczną 
lewicę, nie dokonuje się w nurcie niszczenia religii. Bo to właśnie ona 
stanowi o sensie życia, pogodzie ducha i życiowym optymizmie człowieka. 
Ona też jest natchnieniem dla nauki, kultury i sztuki.
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Wszystkie fakty i zdarzenia przedstawione w poszczególnych częściach 
rozprawy ukazane są harmonijnie w porządku genetycznym i chronolo-
gicznym. Liczne, nieraz drobne fakty z bogatego życia codziennego służą 
do lepszego zrozumienia wzajemnych uwarunkowań i powiązań na drodze 
duchowej formacji Zygmunta Klukowskiego. Niektóre wydarzenia zostały 
przedstawione ze szczególnym realizmem, a czasem z nieskrywanym hu-
morem. Odnotowane tu fakty i zdarzenia historyczne mają wciąż aktualną, 
bardzo cenną wymowę dydaktyczną i formacyjną (por. np. wywód na 
s. 40, spuentowany ciekawym przypisem 28, dotyczącym Tadeusza Boya-
Żeleńskiego, ten to bowiem lekarz i literat wywarł niebagatelny wpływ 
na kształtowanie się poglądów Klukowskiego).

W wielu miejscach swego studium bp Śrutwa ukazał bezinteresowną 
pomoc Polaków na rzecz Żydów, i to nie tylko w Szczebrzeszynie, czy 
też spontaniczną życzliwość okazywaną sowieckim jeńcom wojennym 
transportowanym w nieludzkich warunkach przez Niemców z frontu na 
terenie Związku Sowieckiego.

Biskup Jan Śrutwa akcentuje rzeczowość i właściwe rozeznanie 
szczebrzeszyńskiego lekarza w sytuacji społeczno-politycznej w Polsce 
po zakończeniu II wojny światowej. Ilustruje to choćby taki jego zapis 
z 15 maja 1945 r.: „Wojna z Niemcami się skończyła, w wielu krajach lu-
dzie swobodnie odetchnęli, tylko my w dalszym ciągu żyjemy w ciężkich 
warunkach niewoli, stale narażeni na gwałt, terror i barbarzyńskie napady 
rzekomych przyjaciół sojuszników, a w rzeczywistości – okupantów nie 
lepszych od Niemców” (s. 189).

Słusznie też autor stwierdził, że po zakończeniu okupacji niemieckiej 
i pojawieniu się nowej władzy sowieckiej Klukowski pojął, że poglą-
dów lewicowych nie da się żadną miarą pogodzić z wolnością; lewica 
ateistyczna, sama z siebie, nie jest w stanie wyzwolić się od tendencji  
do zbrodni.

Praca bp. Jana Śrutwy napisana jest zwięźle, logicznie i bardzo przystęp-
nie. Wielkim plusem książki jest fakt, że autor dobrze zna i darzy sympatią 
czy wręcz miłością opisywany teren oraz środowisko społeczne, które było 
obecne w życiu i działalności Zygmunta Klukowskiego. Przykładowo kilka 
razy pisze z nieukrywaną sympatią o burzliwych dziejach zamojskiego 
kościoła Franciszkanów pw. Zwiastowania NMP. Umiejętnie wspomniał 
też o przesiedleńczych losach swojej rodziny, by jeszcze wyraźniej ukazać 
grozę niemieckiego panowania na Zamojszczyźnie. Rzetelność, wielka 
erudycja, sprawność języka i specyfika stylu, niechybnie rozpoznawalnego 
przez wszystkich tych, którzy znają jego dorobek pisarski – wszystko to 
sprawia, że nowa książka ks. bp. prof. Jana Śrutwy z pewnością spotka 
się z dużym zainteresowaniem czytelników, podobnie jak wszystkie jego 
dotychczasowe publikacje.
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W podsumowaniu omówienia książki ks. bp. prof. zw. dr. hab. Jana 
Śrutwy pt. Bez Boga – ani do proga. Tryptyk doktora Klukowskiego trzeba także 
mocno podkreślić, że z olbrzymiego i bardzo rozproszonego materiału 
źródłowego autor wydobył, a następnie kompetentnie uporządkował i za-
nalizował to wszystko, co jest najistotniejsze dla podjętego przezeń tematu. 
Wyprowadził przemyślane i uzasadnione merytorycznie zwięzłe i celne 
wnioski. Książka ukazuje długą i ciekawą drogę człowieka, w zasadzie 
klasyczne dzieje duszy, dr. Zygmunta Klukowskiego – od rozpoczętego 
w młodości procesu rozstania z Krzyżem, do stacji pojednania z Krzyżem 
Chrystusowym w późnych już latach jego życia. Jest to typowa droga życia 
wielu ludzi, tzw. poszukujących, których również współcześnie jest coraz 
więcej. I na tym też zasadza się szczególna aktualność recenzowanego 
dzieła, które z pewnością znajdzie wielu czytelników. Książka ta potrafi 
doprawdy bardzo wiele powiedzieć i nauczyć.

Ks. Edward Walewander
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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Paweł Piotr Reszka, Płuczki. Poszukiwacze żydowskiego złota, 
Wydawnictwo Agora, Warszawa 2019, ss. 238

Jesienią 2019 r. nakładem 
Wydawnictwa Agora ukazała się 
książka pt. Płuczki. Poszukiwacze 
żydowskiego złota. Jej autorem jest 
reporter „Dużego Formatu”, przez 
wiele lat również dziennikarz lubel-
skiego oddziału „Gazety Wyborczej” 
– Paweł Piotr Reszka. Autor recen-
zowanej publikacji jest absolwen-
tem historii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie 
oraz podyplomowych studiów 
dziennikarskich na Uniwersytecie 
Warszawskim. Był trzykrotnie no-
minowany do Nagrody Grand Press 
za reportaż prasowy. W 2016 r. 
został laureatem 7. edycji Nagrody 
im. Ryszarda Kapuścińskiego w ka-
tegorii reportaż literacki za książkę 
Diabeł i tabliczka czekolady (Agora, 
Warszawa 2015). Na podstawie zbio-
ru zamieszczonych w niej tekstów 
wystawiono w Teatrze im. Juliusza 

Osterwy spektakl w reżyserii Kuby Kowalskiego1. Prapremiera sztuki od-
była się 31 marca 2017 r. Jego druga książka, poddana niniejszej recenzji, 
została nominowana do 11. edycji Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego.

Są publikacje, które, zdaniem wielu, ze względu na przedstawione 
zagadnienia, trudno poddać jednoznacznej ocenie. I tak jest w przypadku 
recenzowanej książki, chociaż obraz, który z niej wyrasta, wydaje się aż 
nazbyt jednoznaczny. Jedna grupa czytelników po lekturze takich wydaw-
nictw czuje wstyd, zażenowanie i smutek. Inni zaznają szoku, niedowie-
rzania i obrzydzenia, zdecydowanie potępiając przedstawiony proceder. 
Są tacy, którzy próbują szukać jakiegokolwiek usprawiedliwienia (nawet 
jeśli miałoby być skrajnie absurdalne). Jeszcze inni kwestionują wiele z po-
danych faktów, umniejszając i relatywizując je oraz uznając, że najlepiej 
na niektóre z nich spuścić zasłonę milczenia i jak najszybciej zapomnieć 
o problematyce, która została przedstawiona przez autora. Znajdą się też 
osoby, które przez pryzmat ukazanej złożonej fabuły szukają konkretnych 

 1 Spektakl Diabeł i tabliczka czekolady nawiązuje wprost do publikacji o tym samym tytule.
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winnych takiego stanu rzeczy, mnożą rozpowszechniające się w coraz 
szerszych kręgach plotki, być może też mając w głowie jakieś konkretne 
opowieści z młodości i dzieciństwa. Wydaje się, że są również i tacy, któ-
rzy odczuwają satysfakcję oraz nie do końca zrozumiałe zadowolenie, że 
te wydarzenia, tak niewygodne dla wielu, wychodzą na światło dzienne. 
W gronie czytelników oraz poza ich kręgiem znajdą się i ci, którzy na 
skutek uogólniania mogą zostać pokrzywdzeni oraz niesłusznie oskarżeni. 
W taki sposób rodzą się różne stereotypy, związane np. z ludnością danego 
kraju, regionu, miejscowości.

Z pewnością autor recenzji nie przedstawił wszystkich odczuć poten-
cjalnych czytelników najnowszej książki P.P. Reszki pt. Płuczki. Poszukiwacze 
żydowskiego złota. Trudno zanurzyć się w psychikę ogółu odbiorców naj-
nowszej publikacji reportera „Dużego Formatu”. Nie takie też zadania 
winny spoczywać na autorze tego omówienia. Zawsze bowiem będzie 
można spotkać się zarówno z krytyką samych Płuczek, jak i dość nietypową 
ich recenzją2, która dla wielu czytelników może być oceniana jako subiek-
tywna, skłaniająca do polemiki, oraz niesatysfakcjonująca. Mimo wszystko 
intencją recenzenta było też wsłuchanie się w różne głosy osób znanych 
mu z osobistych kontaktów oraz pośrednio wyartykułowanie tych uwag 
na łamach „Rocznika Tomaszowskiego”. Są to więc także poza autorskimi 
uwagami wplecione w narrację tego tekstu spostrzeżenia, poglądy i nie-
rzadko skrajne opinie przedstawicieli świata nauki, regionalistów, władz 
lokalnych i samych mieszkańców.

Jest jeszcze jedna kwestia, która wydaje się oczywista autorowi tej 
recenzji, nie zawsze jednak tak bezsprzeczna dla innych. Otóż nie sposób 
nie odnieść się do przywoływanych trudnych zagadnień przedstawionych 
w książce. Uśpienie oraz ignorancja mocno uprzedzonych odbiorców jest 
kluczową przyczyną niechęci do promowania wydawnictwa, autora oraz 
jego publikacji. Stanowi również powód zaniechania drążenia trudnej pro-
blematyki, odsłaniania smutnej prawdy, którą zdecydowani przeciwnicy 
uogólniają i negują, nazywając świadomym atakiem oraz znieważaniem 
polskiego społeczeństwa. Taka postawa nie wydaje się racjonalna, gdyż 
ukazuje bardzo modną w niektórych kręgach tendencję do zamiatania 
pod dywan niełatwej oraz niewygodnej historii najnowszej3. Kluczowym 

 2 Zdaniem autora niniejszej recenzji jej nietypowa forma, odbiegająca nieco od poetyki 
gatunku, polega na tym, że zasadniczo nie skupia się ona na kompozycji książki, języku, 
metodologii pracy, ale bardziej na odbiorze społecznym dzieła.

 3 Autorowi recenzji znane są osoby, które nie przeczytawszy nawet książki, miały już na 
jej temat wyrobioną opinię. Podobna sytuacja miała miejsce w przypadku głośnego filmu fabu-
larnego Ida (2013) w reżyserii Pawła Pawlikowskiego. Niektóre środowiska, głosząc krytyczne 
recepcje, formułowały nawet hasła w stylu: „Nie idę na Idę”. Zdaniem autora postawy takie 
wydają się dość prymitywne, gdyż bazują na głosach osób postronnych, nie zaś na własnej 
refleksji, która winna być u każdego świadomego czytelnika czy kinomana.
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argumentem przemawiającym za tym, aby publikacja ta nie przeszła bez 
echa w powiecie tomaszowskim, znajdując chociażby swoje odzwiercie-
dlenie w nietypowej formule tej recenzji, jest nie tylko prezentowana 
w niej tematyka, ale też jej charakter regionalny. W dużej części dotyczy 
ona bowiem relacji z powojennych dziejów jednej z miejscowości powiatu 
tomaszowskiego, którą jest wieś gminna Bełżec.

Mimo że książka nie ma spisu treści, można wyodrębnić w niej dwie 
zasadnicze części. Pierwsza z nich poświęcona jest wydarzeniom powo-
jennym, które miały miejsce na terenie obozu zagłady w Bełżcu (s. 7–117), 
druga zaś tym na terenie obozu zagłady w Sobiborze (s. 121–201). Obydwie 
części łączy ta sama tematyka, tj. haniebne rozkopywanie masowych mo-
gił setek tysięcy ofiar, które straciły życie w tamtejszych obozach śmierci. 
Jak pokazują badania historyczne, byli to głównie Żydzi, którzy zostali 
zgładzeni przez Niemców i ich sojuszników w czasie II wojny światowej4. 
Autor publikacji pokazuje więc, że tragiczne wydarzenia związane z tymi 
miejscami kaźni miały swoją okrutną kontynuację w rozkopywaniu bezi-
miennych mogił. Dokonywali tego przez wiele lat po globalnym konflikcie 
mieszkańcy okolicznych wsi, szukający żydowskiego złota. Bardzo często 
– do czego w bezpośredni sposób nawiązuje tytuł książki – prochy zmie-
szane z ziemią przepłukiwali w specjalnie wykopanych dołach zwanych 
„płuczkami”. Z uwagi na regionalny charakter „Rocznika Tomaszowskiego” 
recenzja skupi się głównie na tematyce poświęconej Bełżcowi. Dla porząd-
ku oraz ukazania struktury całej publikacji trzeba jeszcze dodać, że w jej 
zakończeniu zamieszczone są podziękowania (s. 202), aneks poświęcony 
historii pewnej fotografii (s. 203–213), skany dwóch fotografii (s. 214–215), 
przypisy końcowe (s. 216–228) oraz bibliografia (s. 230–238).

Problematyka przedstawiona przez autora Płuczek jest dobrze znana 
zarówno historykom zajmującym się Holokaustem, regionalistom, jak 
i okolicznym mieszkańcom. Ci ostatni jednak niechętnie o tym mówią, trak-
tując to jako rzecz wstydliwą i pewnego rodzaju białą plamę w historii ich 
miejscowości i regionu. Doskonale jednak wiedzą, kto kopał (znają nawet 
konkretne nazwiska) i próbował się wzbogacić na złocie wydobywanym ze 
szczątków ofiar. Szczególnie dla starszego pokolenia mieszkańców Bełżca 
i okolic powojenne rozkopywanie terenu obozu w celu poszukiwania ży-
dowskiego złota to tajemnica poliszynela. O procederze kopania na terenie 
obozu w Bełżcu powszechnie zeznawali w latach 1945–1949 świadkowie 
śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w obozie zagłady w Bełżcu5. 
Informowali zgodnie, że rozkopywanie masowych grobów miało miejsce 

 4 Zob. R. K u w a ł e k, Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010; M. Bem, Sobibór. Obóz zagłady 
1942–1943, Warszawa 2014.

 5 IPN-OL, sygn. Lu 1/15/105, Akta śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych w obozie 
śmierci w Bełżcu, 1945–1949.
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jeszcze w czasie okupacji. Jednym z pierwszych powojennych artykułów 
na ten temat jest tekst Andrzeja Mularczyka, opublikowany w 1956 r. 
w tygodniku „Świat”6. Jak słusznie zauważył Robert Kuwałek, tekst ten 
pozornie poruszający kwestię pamięci o obozie zagłady w Bełżcu jest 
w rzeczywistości artykułem o braku pamięci i dewastacji terenu po obozie, 
przede wszystkim zaś publikacją o rozkopywaniu grobów przez cmentarne 
hieny7. Sporo miejsca powojennej profanacji bełżeckiego obozu poświęcił 
w jednej ze swoich książek kontrowersyjny dla wielu polsko-amerykański 
socjolog i historyk Jan Tomasz Gross. W publikacji pt. Złote żniwa wspo-
minał m.in. o tzw. bełżeckim bankierze mającym ekipę „szambonurków”, 
tj. kopaczy pracujących w okolicy obozowej latryny, skąd zorganizowana 
grupa wyciągała wyjątkowo obfity plon8. W grupie tekstów poruszających 
tę problematykę pozostają jeszcze przyczynkarskie artykuły, których nie 
sposób tutaj wszystkich odnotować, rozsiane po różnych wydawnictwach 
lokalnej prasy.

Mimo że już w niejednej publikacji była mowa o zjawisku rozkopywa-
nia masowych mogił w Bełżcu i Sobiborze, to jednak nikt dotychczas nie 
pokusił się o tak szeroką relację z tego procederu. W tym celu P.P. Reszka 
zebrał nie tylko obszerną literaturę przedmiotu (monografie, artykuły na-
ukowe, publicystyczne, materiały źródłowe, strony internetowe), przebadał 
wiele archiwów (m.in. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Archiwum 
Państwowe w Lublinie), ale przede wszystkim rozmawiał z kopaczami, 
którzy dopuszczali się aktów bezczeszczenia ludzkich szczątków. I w tych 
relacjach, niejednokrotnie rażąco beznamiętnych, wręcz, wydawać by się 
mogło, wypranych z wszelkich emocji, publikacja ma największą wartość. 
Inna kwestia dotyczy tego, czy w opowieściach tych nie ma nuty subiek-
tywizmu, pewnych przekłamań oraz niebezpiecznego uogólniania. To 
ostatnie wydaje się najbardziej niebezpieczne oraz niesprawiedliwe dla 
tych, którzy z tą działalnością nie mieli nic wspólnego. Z książki wyłania 
się bowiem obraz mieszkańców okolicznych wiosek, ludzi chciwych, pa-
zernych, pozbawionych refleksji oraz wszelkich zasad moralności. Są to 
z reguły ludzie prości, zobojętniali na krzywdę pomordowanych, skupieni 
na własnym ja, żądzy zysku, nastawieni antyżydowsko. W różny sposób 
opowiadają o swoich czynach, różnie je też motywują. Pojawia się tutaj 
chęć zdobycia łatwego dochodu w trudnych czasach powojennych czy brak 
konkretnego zajęcia. W swoich opowieściach nie ukrywają jednak radości 
i szczęścia, kiedy przynosili najobfitsze łupy. Nie przeszkadza im to chodzić 

 6 A. M u l a r c z y k, Bełżec – kopalnia złota. Reportaż z pustego pola, „Świat” 1956, nr 17, 
s. 4–5. 

 7 R. K u w a ł e k, op. cit., s. 223.
 8 J.T. G r o s s [współpraca I. G r u d z i ń s k a - G r o s s], Złote żniwa. Rzecz o tym, co się 

działo na obrzeżach zagłady Żydów, Kraków 2011, s. 50. 
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w niedzielę do kościoła i modlić się do Boga. Szczególnie wstrząsający 
wydaje się motyw zobojętnienia oraz tak oczywistego braku odróżniania 
dobra od zła. Niektórzy swoje naganne postępowanie usprawiedliwiają 
faktem niełatwych czasów wojny i okupacji, powojenną rzeczywistością, 
która w literaturze przedmiotu bywa niekiedy nazywana ludową reakcją 
na kryzys9, oraz niewłaściwym zachowaniem samych oprawców, którzy 
dokonywali masowych morderstw na niewinnych ofiarach z różnych 
części Polski i Europy. Ta konstatacja w kilku miejscach wiary katolickiej 
i specyficznej uczciwości grabieżców mogił, motywowanej chęcią zysku 
oraz jego zmaterializowania w powojennej rzeczywistości (na kartach 
książki jeśli już jest mowa o uczciwości bądź też jej braku, to jedynie 
w aspekcie sprawiedliwego podziału odnalezionego żydowskiego złota), 
może doprowadzić do niebezpiecznego uogólnienia obrazu okrutnego 
Polaka-chrześcijanina, ale także antysemity.

Książka napisana jest prostym i bardzo komunikatywnym językiem. 
Każdy z opisywanych wątków, opatrzony krótkim tytułem, składa się na 
osobną całostkę. Językowe ukształtowanie publikacji determinują wypo-
wiedzi samych bohaterów – zazwyczaj ludzi prostych, często operujących 
lokalną gwarą pogranicza polsko-ukraińskiego. W publikacji nie brakuje 
obrazów naturalistycznych podobnych do tych z utworów Emila Zoli, 
Guy de Maupassanta czy też niektórych opowiadań Stefana Żeromskiego. 
Najbardziej wstrząsające w zeznaniach kopaczy są czynności związane 
z wyciąganiem całości ludzkiego ciała oraz jego ćwiartowania na części. 
Bohaterowie książki nazywają to „rąbanką”. Bez cienia emocji i zażenowa-
nia opowiadają o szukaniu złotych zębów, koronek, mostów, podniebień 
w ludzkich czaszkach. Czasem w ich opowieściach można zauważyć dość 
specyficzny żart, któremu towarzyszy śmiech. Nie ma odrobiny refleksji, 
szacunku dla ofiar niemieckiego terroru. Zastanawiające jest również to, że 
dotyczy to ludzi niemłodych, w jesieni życia, u których trudno zauważyć 
poczucie skruchy i jakiekolwiek wyrzuty sumienia. Wydaje się, że w obliczu 
śmierci człowiek dokonuje pewnego rozrachunku z samym sobą. Niestety, 
tu tego brakuje. Przykładem braku jakichkolwiek przemyśleń niech będzie 
krótki dialog z książki: „Żona: – Czy chodzenie tam to był grzech? Jak 

 9 Jedną z publikacji podejmujących tę problematykę jest książka Marcina Zaremby, przed-
stawiająca historię pierwszych lat po II wojnie światowej. Pokazuje rozbite społeczeństwo, 
w którym bardzo często były gwałty i grabieże, a niepewność jutra spędzała sen z powiek 
ludziom udręczonym przez pięcioletnią okupację. Publikacja ta jest wstrząsającym obrazem 
rzeczywistości po spustoszonym przez wojnę państwie głodu, strachu, biedy i niepewności. 
W tym też kontekście autor książki umieszcza m.in. rozkopywanie mogił żydowskich przez 
miejscową ludność. Wojna – jak zaznacza w jednej z audycji – pozostawiła po sobie bagaż 
skrzywień i patologii zbiorowej, przejawiającej się formami agresji nie tylko wobec Żydów, 
ale także w relacjach polsko-polskich. Zob. M. Z a r e m b a, Wielka trwoga. Polska 1944–1947, 
Kraków–Warszawa 2012. 
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one były martwe, a tu bida była, to nie był grzech. Tak se myślę. A pan 
myśli, że to był grzech rąbać te ciała, szukać tam grosza jakiegoś? Ja: – To 
ludzie byli. Ona: – Ale nieżywe” (s. 67–68). Skrajną ilustracją pokazującą 
zobojętnienie oraz brak podstawowych norm etycznych jest rozmowa 
93-letniej matki, córki oraz autora publikacji. W jej trakcie P.P. Reszka pytał, 
czy ludzie wiedzieli, że w miejscu tym byli zabijani Żydzi. Dalej trójgłos 
wygląda w sposób następujący: „Córka: – To na pewno wiedzieli, że tam 
Żydzi byli zabijani. Ja: – A czy może pani zapytać mamę, czy jej zdaniem 
szukanie tam złota to było coś złego? Córka: – Mamo! A to było coś złe 
czy dobre? Matka: – Gdzież dobre?! Śmierdziało!” (s. 11).

Być może przyczyny tak głębokiego stanu zdemoralizowania oraz 
odczłowieczenia należy upatrywać również i w tym, że kopacze upra-
wiający ten okrutny proceder używali określeń, które dehumanizowały 
ludzkie szczątki, a swoją ohydną działalność sytuowali w kategoriach 
zajęcia zarobkowego. Zabieg ten mógł osłabiać grozę czynu, spychać 
zło do głębokich pokładów ludzkiej świadomości oraz zmniejszać bądź 
nawet likwidować wyrzuty sumienia tych, którzy się tego dopuszczali. 
Stąd w nazewnictwie kopaczy pojawiają się leksemy niemające bezpo-
średniego związku z okrutnym obchodzeniem się z ludzkimi ciałami 
oraz ich szczątkami po śmierci. Są to m.in. używane przez zwolenników 
„gorączki złota” wyrazy i wyrażenia typu „rąbanka”, „żużel”, „chodzić 
na Icki” czy też tytułowe „płuczki”. Jest to przejaw uprzedmiotowienia 
poprzez oswojenie się z językiem kojarzącym się z zupełnie czymś innym 
niż ofiarami terroru, masowymi grobami i miejscem straceń. Mechanizm 
ten zauważa w swojej relacji Michał Bilewicz, mówiąc o języku kopaczy, 
który pomagał im ukryć prawdziwą naturę rzeczy. „Pomagał podtrzymać 
iluzję, jesteśmy dobrzy, jesteśmy uczciwi, to nic takiego” (s. 81). To swoiste 
spychanie zła na dalszy plan, umniejszanie winy oraz rodzaj samoobrony 
polegający na wybielaniu się we własnych oczach, czemu sprzyjało też 
odwoływanie się do aktów zbiorowej odpowiedzialności, w której, jak się 
wydaje, łatwiej schować skrupuły. Rozmywa się wtedy ciężar winy, która 
jest współdzielona przez wiele osób.

Inna kwestia dotyczy tego, że osoby trudniące się „zawodowo” tą 
działalnością (a były takie zorganizowane grupy nazywane przez kopa-
czy „spółkami”) używały własnej leksyki. Wykształciła się w ten sposób 
pewna środowiskowa grupa, używająca własnego socjolektu, którego cha-
rakterystyczną cechą było m.in. używanie neosemantyzmów, tj. wyrazów, 
które w ich zajęciu nabrały nowego wyspecjalizowanego znaczenia. Mimo 
wszystko dziwić może brak jakiejkolwiek refleksji po latach nawet u osób, 
które za kopanie na terenie obozu w Bełżcu odsiadywały karę więzienia. 
Przykładem są tutaj znamienne słowa jednego z mężczyzn, któremu po 
wielu latach przychodzą do głowy myśli, aby do miejsca kaźni wrócić 
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i szukać, bo jak opowiada: „[…] w lesie pod drzewami wciąż złoto można 
znaleźć. Jakby tak pochodzić. A tu u nas, na Dietla, jest taki sklep wojsko-
wy. Mają tam wykrywacze metali” (s. 117).

Ważną kwestią z dzisiejszego punktu widzenia jest skala tego ha-
niebnego procederu. Można się zastanawiać, czy były to tylko zjawiska 
incydentalne, czy też grzebanie w mogiłach ofiar niemieckiego terroru to 
działalność uprawiana jednak na masową skalę. Książka nie daje jedno-
znacznej odpowiedzi na tak postawione pytania, chociaż po jej lekturze 
ma się wrażenie, że nie były to sytuacje jednostkowe. Potwierdzeniem tej 
tezy niech będzie ostatnia strona okładki książki, na której zamieszczo-
na została informacja, że to nie były incydenty, ale proceder uprawiany 
niemal na masową skalę. Owa masowość i powszechny charakter może 
jednak nieświadomie skrzywdzić uczciwych mieszkańców Bełżca i oko-
lic, niemających nic wspólnego z tą, podkreślmy wyraźnie, barbarzyńską 
praktyką grzebania w grobach w celu szukania kosztowności oraz chęci 
wzbogacenia. Wprawdzie publikacja odwołuje się do materiałów histo-
rycznych, źródeł, archiwów, jednak trzeba w tym miejscu podkreślić, że 
nie jest opracowaniem stricte naukowym. Książkę należy bowiem zaliczyć 
do reportażu, tj. gatunku z pogranicza publicystyki, literatury faktu oraz 
literatury pięknej. Jak słusznie zauważyła Maria Wojtak, jest to gatunek 
na tyle złożony i dynamiczny, „że nie poddaje się łatwo ani definicyjnej 
eksplikacji, ani taksonomicznym zaszeregowaniom, ani wyczerpującej, 
satysfakcjonującej problematyce”10. Z prasoznawczego punktu widzenia, 
a więc chyba najbliższego autorowi Płuczek, reportaż jako gatunek dzien-
nikarski jest relacją o faktach i wydarzeniach. Ważna jest przy tym zasada 
przestrzegania paktu faktograficznego, a więc przedstawiania poruszanej 
problematyki na bazie relacji świadków bądź zgromadzonych w tym celu 
dokumentów11. Zdaniem piszącego te słowa pewną formą uwiarygodnienia 
reportażu Płuczki jest nie tylko bogata bibliografia umieszczona na końcu 
książki, ale również podawanie przy każdej relacji imion oraz pierwszych 
liter nazwisk osób uprawiających ten proceder wraz z nazwą miejscowości, 
z których pochodzili kopacze mogił. Czasem jednak autor stosuje świadomy 
zabieg zmiany imienia i nazwiska. Informuje o tym wówczas w przypi-
sach bibliograficznych. Znamienny jest też fakt, że P.P. Reszka nie ocenia 
procederu oraz samych kopaczy. Ostateczną opinię zostawia czytelnikowi. 
Wracając do pytania, jaką skalę miał przedstawiony w Płuczkach proceder, 
należałoby oczekiwać stosownych odpowiedzi w tym zakresie od histo-
ryków zajmujących się Holokaustem oraz wydarzeniami powojennymi. 
Określenie liczebne bądź procentowe tego zjawiska pozwoliłoby uniknąć 
uogólniania oraz stygmatyzowania wszystkich mieszkańców Bełżca i okolic.

10 M. W o j t a k, Gatunki prasowe, Lublin 2004, s. 268.
11 Ibidem, 272.
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Kolejny problem dotyczy nie tyle treści przedstawianych w książce, 
ile potencjalnego odbiorcy, który stanie się jej czytelnikiem. Z pewnością 
po pozycję tę sięgną mieszkańcy regionu, w którym to zjawisko miało 
miejsce, zainteresowani, w jaki sposób autor poradził sobie z tą niełatwą 
problematyką, ale też oczekujący sensacji przedstawiciele różnych środowisk 
społecznych. Niewykluczone, że wydawnictwo to dotrze także do samych 
kopaczy mogił. Książka zainteresuje również historyków (szczególnie tych, 
którzy zajmują się problematyką II wojny światowej, Holokaustem oraz za-
gadnieniami powojennej Polski), socjologów, psychologów, kulturoznawców, 
regionalistów. Niestety, może także trafić na całkiem liczną grupę takich 
odbiorców, dla których przedstawiony proceder grzebania w żydowskich 
mogiłach może stać się okazją do zniesławiania Polski oraz jej obywateli. To 
– jak się wyraził jeden z moich rozmówców – woda na młyn dla pewnych 
środowisk niekoniecznie patrzących na nasz kraj z sympatią. Gdyby jednak 
w taki sposób postrzegać pozycję P.P. Reszki, to można by sobie zadawać 
niejednokrotnie pytanie, czy stawanie przed tematem trudnym, bolesnym 
oraz wstydliwym dla polskiego społeczeństwa jest właściwe. Czy nie warto, 
jak twierdzi wielu, spuścić zasłonę milczenia na tematy kłopotliwe. Część 
środowisk stwierdziłaby, że publikacje takie wpisują się w nurt określany 
mianem „pedagogiki wstydu”, a polityka historyczna winna budować 
silną pozycję i wizerunek Polski na arenie międzynarodowej. Zwolennicy 
tej tezy dostrzegają więc nie tylko problematykę publikacji, ale również 
to, w jaki sposób jej tematyka zostanie wykorzystana. Broniłbym jednak 
w tym przypadku autora, bo zajmowanie się tematyką nieprostą, niewy-
godną to także postawa obywatelska zgodna z aksjologicznym wymogiem 
rzetelności i prawdy. Jest to bowiem budowanie obrazu niełatwej, a nawet 
wstydliwej przeszłości ku pamięci i przestrodze dla przyszłych pokoleń 
w myśl powiedzenia, że to właśnie historia jest nauczycielką życia, a jej 
nauka pomaga wyciągnąć odpowiednie wnioski na przyszłość. Zadziwiające 
jest zatem, że do tej pory żadna instytucja z powiatu tomaszowskiego nie 
zaprosiła P.P. Reszki na spotkanie autorskie, w odważny sposób stając 
przed problemem, który miał miejsce również na tym terenie. Czy brakuje 
chęci, odwagi czy też współczesne, nierzadko dyskusyjne, trendy pewnych 
środowisk wykluczają tego typu przedsięwzięcia? Zdaniem niektórych osób 
doskonałym miejscem do organizacji takiego spotkania byłoby Muzeum 
i Miejsce Pamięci w Bełżcu. Według części pracowników tej placówki (autor 
recenzji nie rozmawiał ze wszystkimi) miejsce to, z uwagi na dokumento-
wanie i upamiętnianie ofiar niemieckiego obozu zagłady oraz edukacyjny 
charakter samej placówki, nie wydaje się odpowiednie, ponieważ instytucja 
ta w oparciu o świadectwa pamięci i edukację szuka dialogu, pojednania, 
budowania pozytywnych relacji oraz współpracy. Wydaje się jednak, iż 
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w przypadku zorganizowania takiego spotkania mogłaby to być pewna 
forma przepracowania zbiorowej traumy w miejscu, w którym działy się 
straszne historie zarówno w trakcie okupacji, jak i po wyzwoleniu12. Sądzę, 
że byłaby odpowiednia osoba – w tym tekście już wspomniana – która 
potrafiłaby zmierzyć się na tym terenie i z tym problemem, zapraszając 
P.P. Reszkę na wieczór autorski. Niewątpliwie potrzeba cywilnej odwagi, 
otwartości, bezkompromisowości, kompetencji historycznych, elokwencji, 
a ta osoba wszystkie te cechy miała. Niestety, już nie żyje…

*

Książka P.P. Reszki jest z pewnością potrzebną publikacją, dokumentu-
jącą haniebny proceder rozkopywania mogił w niemieckich nazistowskich 
obozach zagłady w Bełżcu i w Sobiborze. Według autora niniejszej recenzji 
twórcy Płuczek należy pogratulować zarówno odwagi – bo zmierzył się 
z niełatwą, chociaż nie tak odległą historią, jak i determinacji – bo zgromadził 
imponujący materiał faktograficzny. Nie umniejszają tego wytykane przez 
krytyków ujemne strony tekstu. Są to m.in. tezy historyków, którzy bazując 
na materiale źródłowym13, podają w wątpliwość fakt aż tak „złotonośnej 
ziemi” na terenie poobozowym w czasach powojennych, oraz archeologów, 
którzy wbrew relacjom zamieszczonym w książce nie natrafili w całości 
na ludzkie zwłoki, a jedynie na szczątki ofiar w przemianie woskowo-
-tłuszczowej oraz spopielone prochy przemieszane węglem drzewnym14. 
Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że badania archeologiczne miały 
miejsce pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w., a więc wiele lat po 
procederze rozkopywania masowych grobów. Rozbieżności w tym zakre-
sie nie rozwiewa również Rudolf Reder, który w swoich wspomnieniach 
nie podaje informacji o powszechnie znanym i opisywanym w tekstach 
historycznych paleniu ofiar, a jedynie o wrzucaniu ich do dołów śmierci15. 
Być może ostatnie z przywołanych sprzeczności rozwiałyby definitywnie 
wykopaliska szerokopłaszczyznowe obiektów grobowych. Z uwagi na obo-

12 Z podobnym problemem zmagają się mieszkańcy Lubyczy Królewskiej – miasteczka, 
które przed II wojną światową w ponad 90% zamieszkiwała społeczność żydowska. Pomimo 
pewnych prób zbiorowa trauma związana m.in. z cmentarzem żydowskim, na którym powstało 
osiedle domków jednorodzinnych, nie została jak dotychczas przepracowana. Zob. D. F e r e t, 
Między milczeniem a obowiązkiem, czyli etyczne problemy konstytuowania pamięci zbiorowej w Lubyczy 
Królewskiej, [w:] Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin–Lubycza 
Królewska, s. 122–124.

13 Zob. K. G e r s t e i n, Raport, „Karta. Kwartalnik Historyczny” 2010, nr 65, s. 70–81 
(wybór i tłumaczenie z niemieckiego E. Czerwiakowska).

14 Zob. A. K o l a, Hitlerowski obóz zagłady Żydów w Bełżcu w świetle źródeł archeologicznych. 
Badania 1997–1999, Warszawa–Waszyngton 2000.

15 R. R e d e r, Bełżec, Kraków 1999, s. 52.
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wiązujący w religii żydowskiej zakaz naruszania mogił przeprowadzenie 
takich badań wydaje się mało prawdopodobne16.

Jeszcze inną kwestią jest to, że część z mankamentów determinuje 
poetyka samego gatunku, jakim jest reportaż, którego swobodny nurt 
narracji dopuszcza czasem jej partykularny charakter. Niemniej jednak 
można zapytać, czy rzeczywiście obraz mieszkańców Bełżca oraz okolic 
wyglądał istotnie tak jednostronnie, jak ten zaprezentowany w Płuczkach. 
Z jednej strony trudno dyskutować z faktami, które miały miejsce w cza-
sach powojennych na terenie byłego niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu, 
z drugiej zaś pojawiają się pytania o skalę przedstawianego procederu. Fakty 
ukazane w reportażu nie powinny bowiem prowadzić do zamazywania 
pełnego obrazu rzeczywistości, która niewątpliwie wyrażała się dychotomią 
zachowań Polaków tak w ocenie przedstawionego przez autora procederu 
grabieży grobów, jak i zagłady społeczności żydowskiej w czasie II wojny 
światowej. Można więc w tym miejscu zapytać autora, dlaczego nie zgłębił 
wypowiedzi ludzi, którzy takich czynów nie popełniali. Czy pisząc swój 
reportaż miał na wstępie jasno sprecyzowaną i postawioną tezę? A może 
twórca Płuczek dokonał pewnej selekcji w swoim materiale, wykorzystując 
go na swój własny użytek? Wprawdzie w publikacji pojawiają się głosy 
osób zdecydowanie potępiających proceder grzebania w mogiłach ofiar, 
jednak skala niemoralnych zachowań przedstawionych w książce jest 
przytłaczająca.

Interesujące mogłyby być również pytania dotyczące warsztatu repor-
terskiego P.P. Reszki, tj. w jaki sposób dobierał informatorów, jak do nich 
docierał, czy mówił, że ich nagrywa (jeśli nagrywał), wreszcie czy poinfor-
mował relacjonujących, że na bazie ich wspomnień powstanie tego typu 
publikacja. Podobnych pytań można by zadać znacznie więcej. Zapewne część 
osób stwierdzi, że ostatnie z przedstawionych refleksji autora tej recenzji nie 
mają żadnego związku z publikacją, którą poddaje ocenie. Odpowiadając 
w tym miejscu na głosy potencjalnych krytyków, należy zauważyć, że to 
zależy od płaszczyzny interpretacyjnej dzieła. Jeśli bowiem chcemy sięgać 
do jego głębokich pokładów, które mogą mieć wielowątkowy charakter, 
to trzeba uwzględnić zarówno egzoteryczny, jak i ezoteryczny wymiar 
publikacji, w której treść reprezentowana, dostępna ogółowi czytelników, 
może zawierać również treść ukrytą. Nie jest bynajmniej intencją autora 
piszącego te słowa bagatelizowanie oraz relatywizowanie faktów przedsta-
wionych w niniejszej publikacji, a raczej poszukiwanie prawdy, opartej na 
szczegółowej analizie dychotomii zachowań ludności na terenach objętych 
zagładą oraz po zagładzie. Bez wątpienia problematyka przedstawiona 

16 M. S t r o m s k i, Archeologia internowania na wybranych przykładach badań byłych niemieckich 
obozów zagłady w Polsce, [w:] Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2012. Referaty, red. K. Dworaczek, 
Ł. Kamiński, Warszawa 2013, s. 161.
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przez autora Płuczek wymaga szczegółowych badań psychologicznych, 
socjologicznych, które będą oparte na materiale historycznym, ale także 
na współczesnych relacjach mieszkańców, wśród których będą nie tylko 
poszukiwacze żydowskiego złota.

Z pewnością zbiór relacji kopaczy skłania do wielu refleksji, przemy-
śleń oraz pytań. Kilka z nich można sformułować w następujący sposób: 
Dlaczego po okrutnej i wyniszczającej wojnie człowiek nie potrafił od-
różnić dobra od zła? Jacy dziś jesteśmy po zagładzie? Czy współcześnie 
w obliczu podobnej sytuacji zajęlibyśmy postawę aktywną, czy bylibyśmy 
zobojętniali, wyrażając w ten sposób cichą zgodę na zaistniały proceder? 
Publikację można też traktować jako formę apelu upominającego się 
o pamięć, prawo, sprawiedliwość oraz przestrogę dla przyszłych pokoleń. 
Można w tym miejscu przywołać znany fragment wiersza Do młodych 
autorstwa Adama Asnyka:

Ale nie depczcie przeszłości ołtarzy,
Choć macie sami doskonalsze wznieść:
Na nich się jeszcze święty ogień żarzy,
I miłość ludzka stoi tam na straży,
I wy winniście im cześć!

Pamięć i szacunek należy się wszystkim minionym pokoleniom – jak tu 
ofiarom zagłady. Nie ma znaczenia narodowość, kolor skóry czy wyznanie. 
Na tym polega istota człowieczeństwa oraz cywilizacja ludzi dobrej woli. 
Postawy oraz motywacje kopaczy przedstawione w recenzowanej publi-
kacji można zaś co najwyżej porównać do najohydniejszych przejawów 
ludzkiego zezwierzęcenia.

Mariusz Koper
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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Ks. Edward Walewander, Niemirówek w starej fotografii. Ludzie i wy-
darzenia, Lublin–Niemirówek 2020, ss. 220, indeks nazwisk i miejscowości

Autor publikacji ks. prof. dr 
hab. Edward Walewander zalicza 
się niewątpliwie do osobowości 
dużego formatu. Swoją pozycję 
podkreśla nieustannie wielostron-
nością zainteresowań i różnorodno-
ścią twórczości naukowej, a także 
publicystycznej. Przede wszystkim 
jest jednak znakomitym znawcą 
historii Kościoła katolickiego. Obok 
tego zajmuje się również szeroko 
pojętymi dziejami oświaty, kultu-
ry i szkolnictwa. Z tej dziedziny 
wypromował także stosunkowo 
liczne grono znaczących już dzisiaj 
historyków. Opracowując publikację 
dotyczącą życia i działalności Jana 
Władysława Dawida, udowodnił, 
że nie jest mu obca problematyka 
związana z historią pedagogiki 
z przełomu XIX i XX w. Ważne 

miejsce w jego twórczości naukowej zajmuje również problematyka re-
gionalna, co udokumentował przede wszystkim w dwóch obszernych 
monografiach – Pedagogia katolicka w diecezji lubelskiej 1918–1939 (2007) 
i Działalność wychowawcza Kościoła Lubelskiego 1939–1945 (2009). W swoich 
publikacjach nie pomija również historii miejscowości rodzinnych, przy-
pominając dzieje Krasnobrodu i tamtejszego sanktuarium (2017), a także 
życia i działalności tej parafii od połowy XIX w. (2012).

Ostatnia zaprezentowana przez ks. prof. E. Walewandra książka po-
siada zupełnie inny charakter. Dotyczy jego rodzinnej wsi Niemirówek 
w powiecie tomaszowskim. W tym miejscu trzeba dodać, że chlubi się ona 
interesującą i długoletnią historią, która sięga początku XVI w., kiedy to 
przez długi okres należała do rodziny Oleśnickich, później zaś do rodzi-
ny Zamoyskich. Od początku XIX w. na długie lata stała się własnością 
rodziny Głogowskich i wtedy nastąpił jej szybki rozwój, szczególnie po 
powstaniu styczniowym w wyniku uwłaszczenia chłopów. 

Po I wojnie światowej i powstaniu niepodległego państwa polskiego 
Niemirówek był już znaną miejscowością. W roku 1921 w jej skład wchodziła 
wieś (265 mieszkańców), Kolonia (351 osób) i folwark (13 mieszkańców). 
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Pod względem narodowościowym zdecydowaną większość stanowili 
Polacy, bowiem mniejszości narodowe reprezentowało tyko 7 Ukraińców 
i 18 Żydów (zajmowali się handlem). Podstawowym zajęciem mieszkań-
ców była praca we własnym gospodarstwie rolnym. W takim stanie wieś 
rozwijała się przez cały okres międzywojenny. W wyniku przegranej wojny 
z Niemcami we wrześniu 1939 r. nastał czas okupacji niemieckiej. Niemirówek, 
podobnie jak wszystkie inne miejscowości Zamojszczyzny, przeżywał 
okres bezwzględnej eksploatacji gospodarczej (przymusowe kontyngenty) 
i przede wszystkim prześladowań (aresztowania, zsyłki do obozów kon-
centracyjnych, egzekucje). Był to więc czas nieustannego zagrożenia i walki 
o przetrwanie. Tę walkę prowadzili także tamtejsi mieszkańcy – wielu 
mężczyzn należało do Batalionów Chłopskich, a później Związku Walki 
Zbrojnej – Armii Krajowej. Brali oni udział w różnych akcjach bojowych, 
np. 1–2 lutego 1943 r. pluton BCh z Niemirówka uczestniczył w ciężkich 
walkach pod Różą i Zaborecznem. Po zakończeniu wojny i „wyzwoleniu” 
kraju nastąpiły istotne zmiany w życiu tamtejszej społeczności. W wyniku 
przeprowadzonej reformy rolnej rozparcelowano m.in. miejscowy folwark. 
Wszyscy rolnicy, mimo ogromnych problemów, przystąpili do odbudowy 
swoich gospodarstw, choć często brakowało nawet podstawowych narzę-
dzi. Dzięki wielkiej pracowitości systematycznie następowała poprawa. 
Również wtedy musieli się zmagać z wieloma trudnościami wynikającymi 
ze stosowania błędnej polityki rolnej (wprowadzano obowiązkową dosta-
wę płodów rolnych i zmuszano indywidualnych rolników do tworzenia 
spółdzielni produkcyjnych). 

Niewątpliwie największym sukcesem tamtych czasów było przeprowa-
dzenie reformy szkolnictwa. W jej wyniku nauka na wszystkich poziomach 
stała się bezpłatna i powszechnie dostępna. Młodzi ludzie z Niemirówka tę 
możliwość wykorzystywali w pełni i nadzwyczaj chętnie uczyli się w szko-
łach średnich, a później wyższych. Dzięki temu po zakończeniu kształcenia 
podejmowali różną działalność. Zajmowali odpowiedzialne stanowiska 
w służbie publicznej, gospodarce, szkolnictwie, wojsku. Niektórzy z nich 
piastowali funkcje szczególnie eksponowane, jak m.in. autor omawianej 
książki ks. prof. dr hab. Edward Walewander, prof. dr hab. Anna Pasieczna 
(geolog) czy ks. bp Mieczysław Cisło. W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że 
wszyscy oni po uzyskaniu odpowiedniej pozycji zawodowej i społecznej 
nie zapominali o miejscu swego urodzenia. Ze swoim dawnym środowi-
skiem utrzymywali kontakty rodzinne i koleżeńskie. Służyli swojej małej 
ojczyźnie radą i pomocą, pomagali na miarę umiejętności w rozwiązywaniu 
różnych codziennych problemów.

Przechodząc do omówienia zaprezentowanej publikacji, najkrócej moż-
na stwierdzić, że dotyczy ona funkcjonowania społeczności Niemirówka 
w XX w. Cała praca składa się z dwu podstawowych części. Pierwsza ma 
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charakter refleksyjno-historyczny. Na wstępie przedstawia życie codzienne 
wsi w okresie międzywojennym. Była to już wtedy duża miejscowość, 
w której dominowały małe gospodarstwa, a rodziny były wielodzietne. 
Stąd zawsze było tam dużo młodzieży. Podstawę życia ludności stanowiła 
praca we własnym gospodarstwie. Przy ówczesnym stanie zaawansowania 
technicznego, gdy podstawowymi narzędziami były pług, kosa, grabie 
i motyka, wymagała ona wielkiego wysiłku wszystkich domowników. 
Trzeba jednak podkreślić, że społeczność tej wsi wykazywała także dużą 
aktywność. Mężczyźni rozwijali działalność polityczną w ramach Stronnictwa 
Ludowego, a młodzież w Związku Młodzieży Wiejskiej. W życiu społecz-
nym szczególną rolę spełniała miejscowa szkoła. Tamtejsi nauczyciele nie 
ograniczali się tylko do pracy pedagogicznej z dziećmi, prowadzili też 
w szerokim zakresie działalność oświatową wśród dorosłych i młodzieży 
pozaszkolnej. Istniała więc orkiestra (faktycznie były dwie: dęta i symfo-
niczna), która uświetniała wszystkie istotniejsze uroczystości państwowe, 
lokalne i kościelne. Młodzież w okresie jesienno-zimowym organizowała 
kursy doskonalące w pracy rolnika oraz rozwijała szeroko pojętą dzia-
łalność kulturalną. Szczególną popularnością cieszyły się przedstawienia 
teatralne, które prezentowano we własnej miejscowości, a później również 
w miejscowościach sąsiednich. Cieszyły się one wielkim zainteresowaniem. 
Przede wszystkim zaś kształtowały osobowość młodzieży, uczyły zasad 
życia społecznego, wzajemnej współpracy i życzliwości. Elementy te stały 
się wielce przydatne i pozwoliły łatwiej przetrwać lata najtrudniejsze – 
okupację niemiecką i czas bezpośrednio po jej zakończeniu.

Zupełnie inny charakter posiada część zasadnicza omawianej publi-
kacji. Składają się na nią zestawy fotograficzne ludzi i reprodukcje róż-
nych dokumentów. W tym miejscu trzeba podkreślić wielką pracowitość 
i rzetelność autora, który zgromadził nieprawdopodobną wręcz kolekcję 
277 zdjęć oraz reprodukcje 16 dokumentów. Wszystkie zdjęcia zostały 
uszeregowane wedle 9 tematów. Dotyczą one różnych elementów życia 
mieszkańców Niemirówka: historii wsi i regionu, Kościoła i życia religijnego, 
rodziny i życia towarzyskiego, dzieci i młodzieży, szkoły podstawowej, 
służby wojskowej, życia organizacyjnego i pracy społecznej, gospodarstwa 
i pracy na roli, pogrzebów. Należy dodać, że każde z zaprezentowanych 
zdjęć posiada pełny opis, a więc dokładną datę i miejsce wydarzenia 
oraz nazwiska osób. Dzięki temu można odczytać historię i poznać życie 
mieszkańców omawianej miejscowości.

W Przedmowie do swojej publikacji autor napisał: „Niemirówek, nazwa 
miejsca mojego urodzenia i młodości, to dla mnie słowo najmilsze, bardzo 
bliskie również wielu ludziom wywodzącym się z tej małej miejscowości. 
Książka ta zgłębia i utrwala pamięć nie tylko o mojej rodzinie, ale też 
o wielu innych rodzinach z naszego środowiska” (s. 9). Trzeba jednak 



Recenzje

373

Rocznik Tomaszowski 9

jeszcze dodać, że jest ona wyrazem wielkiego szacunku i uznania dla wielu 
ludzi, a także całej społeczności Niemirówka za godną postawę, trud oraz 
poświęcenie, pracowitość i wzajemną życzliwość podczas najtrudniejszych 
lat. Jest także wyrazem hołdu za ich dokonania, utrwalaniem wiedzy 
o miejscu swego urodzenia. Nie ulega wątpliwości, że stanie się ona swego 
rodzaju pomnikiem dziejów rodzinnych wielu mieszkańców.

Na zakończenie warto zwrócić uwagę na niektóre elementy dotyczące 
strony redakcyjno-edytorskiej. Należy więc podkreślić wysoką jakość pa-
pieru, twardą okładkę, wzorową wręcz reprodukcję zdjęć i dokumentów 
oraz ich precyzyjny opis.

Jerzy Doroszewski
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
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Życie jest szkołą. Monografia Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II  
w Tomaszowie Lubelskim, praca zbiorowa pod redakcją Anny Wolczyk, 
Anny Woś i Beaty Żukowskiej, Wydawca: Gimnazjum nr 2 im. Papieża 
Jana Pawła II, Tomaszów Lubelski 2019, ss. 232

Od kilku dziesięcioleci, w śro-
dowiskach nie tylko lokalnych, 
obserwuje się wyraźnie wzrost zain-
teresowania przeszłością oraz arty-
kułowanie dążenia do jej poznania, 
utrwalenia i udokumentowania nie 
tylko w formie publikacji prasowych, 
ale także poprzez wydawnictwa 
zwarte.

Dzięki temu powstają opracowa-
nia o charakterze monograficznym, 
zawierające dzieje miast, powiatów, 
gmin i miejscowości, historię różno-
rodnych organizacji, stowarzyszeń, 
instytucji, jednostek organizacyjnych, 
związków, zespołów artystycznych 
i innych oraz ważnych, nieznanych 
lub kontrowersyjnych wydarzeń. 
Podejmowane są także inicjatywy 
owocujące powstaniem biografii 
znaczących i zasłużonych postaci. 
Tego typu edycje, finansowane 
przez organy samorządowe różnych 

szczebli oraz stowarzyszenia regionalne, realizowane są przez indywidu-
alnych autorów bądź też na zamówienie zleceniodawców, przez zespoły 
redakcyjne grupujące profesjonalistów, którzy zapewniają należyty poziom 
merytoryczny wydawnictwa w oparciu o zastosowany warsztat naukowy.

W ostatnim kwartale 2019 r. na lokalnym tomaszowskim rynku wy-
dawniczym ukazała się interesująca pozycja o charakterze monograficznym, 
dotycząca tomaszowskiego Gimnazjum nr 2 im. Papieża Jana Pawła II. 
Książka powstała z inicjatywy i zbiorowym wysiłkiem zespołu autor-
skiego złożonego z nauczycieli, który postawił sobie za cel upamiętnienie 
funkcjonowania w latach 1999–2019 Gimnazjum oraz 100-lecia kształcenia 
w tym obiekcie.

Struktura monografii oparta jest na jedenastu rozdziałach, uszeregowa-
nych w przejrzystym, logicznym układzie chronologiczno-tematycznym, 
a treść pracy i poszczególnych rozdziałów odzwierciedlają nadane im tytuły.
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Monografię otwiera artykuł autorstwa Marka Gryglickiego, zawierający 
rys historyczny przedwojennego gimnazjum funkcjonującego w Tomaszowie 
w latach 1917–1929 w budynku przy ulicy Tadeusza Kościuszki, do chwili 
przeprowadzki do nowego obiektu przy ulicy Stanisława Wyspiańskiego. 
Przedstawia także rys działalności Szkoły Podstawowej nr 2 w zwolnionych 
pomieszczeniach w latach 1929–1939, przez okres okupacji niemieckiej i sy-
tuację polskiego szkolnictwa w tym czasie, a następnie działalność szkoły 
w lipcu 1944 r. Autor omówił ponadto zmiany organizacyjne i rozbudowę 
szkoły w latach 1983–1986, a także modernizację obiektu.

W dalszej części monografii, w artykule Anny Wolczyk, przedstawiony 
jest problem reformy oświatowej wdrożonej w 1999 r., w wyniku której 
powstały szkoły podstawowe sześcioklasowe, trzyletnie gimnazja oraz 
szkoły ponadgimnazjalne: trzyletnie licea i szkoły zawodowe oraz czte-
roletnie technika. W wyniku tej reformy powstało Gimnazjum nr 2, które 
rozpoczęło funkcjonowanie 1 września 1999 r., działając dwadzieścia lat do 
2019 r. W treści pracy zawarto moc szczegółów o początkach działalności 
Gimnazjum, uczniach, oddziałach, kadrze kierowniczej i pedagogicznej, 
uroczystości przekazania obiektu Gimnazjum w 2000 r., sukcesywnie ro-
snącej z roku na rok liczbie uczniów, postaciach dyrektorów i o ich zastęp-
cach. Ponadto w rozdziale I zawarta została informacja o uzyskaniu tytułu 
„Szkoła z klasą”, staraniach i przyjęciu patronatu papieża Jana Pawła II, 
a na kolejnych kartach zostali upamiętnieni nauczyciele Gimnazjum, którzy 
odeszli na wieczną wartę, wśród nich szczególnie w pamięci zapisał się 
Mirosław Piotrowski. Posiadając świetne przygotowanie merytoryczne do 
zawodu i bogate doświadczenie pedagogiczne, z ogromnym powodzeniem 
wdrażał uczniów do zainteresowania się historią regionalną, a jego praca 
przynosiła imponujące wyniki. Organizował wiele wycieczek i wyjazdów 
tematycznych w teren, łącząc je z zajęciami plastycznymi i gromadząc 
ich dokumentację, w tym fotograficzną, oraz sukcesywnie kolekcjonując 
znalezione zabytki i pamiątki, dzięki czemu z czasem w szkole powstała 
izba regionalna z bogatymi zbiorami. Opracował i zrealizował wspólnie 
z uczniami szereg projektów: „Śladami pieczęci z Czermna”, „Dwie szkoły 
– dwie ojczyzny – jedna Europa”, „Katalog zabytków ziemi tomaszow-
skiej”, „Zabytki polsko-ukraińskiego pogranicza”, „Zapomniana przeszłość 
– wielokulturowość tradycji Lubelszczyzny”, „Oni mieszkali wśród nas” 
i inne. Jako nauczyciel i wychowawca Mirosław Piotrowski, we wdrażaniu 
i stosowaniu nowatorskich form i metod pracy z uczniami, wyrastał na 
ponadprzeciętną miarę, będąc prekursorem w tym zakresie, i to nie tylko 
na terenie Tomaszowa, ale i w kraju.

W rozdziale II jego autorki – Anna Kijko, Anna Wolczyk i Katarzyna 
Fedczyszyn, podjęły obszerny temat sukcesów uczniów, eksponując w nim 
wyniki egzaminów gimnazjalnych z poszczególnych przedmiotów nauczania, 
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konkursów, olimpiad (zarówno na poziomie regionalnym i lokalnym, jak 
i międzynarodowym) oraz stypendia uzyskiwane przez uczniów. Odrębnie 
i zasłużenie potraktowano w tym rozdziale zajęcia szachowe oraz uzy-
skiwane w tym zakresie imponujące osiągnięcia, zarówno indywidualne,  
jak i drużynowe, w różnego rodzaju turniejach krajowych i międzynaro-
dowych, promujących Gimnazjum i miasto. Docenił to burmistrz miasta 
Wojciech Żukowski, honorując trenerów – Elżbietę Żądło i Ryszarda Żądło 
medalami za Zasługi dla Miasta Tomaszowa.

Z kolei Beata Onyszczuk zaprezentowała sport gimnazjalny, dziedzinę, 
w której uczniowie placówki w dwudziestoletniej historii szkoły z powo-
dzeniem sięgali po najwyższe lokaty w konkurencjach indywidualnych 
i drużynowych, a od 2012 r. stale zajmowali pierwsze miejsce w woje-
wództwie jako najlepsza szkoła, celując szczególnie w takich dyscyplinach, 
jak: lekka atletyka, piłka koszykowa, biegi przełajowe, piłka nożna, tenis 
stołowy, piłka ręczna, i to od szczebla lokalnego po reprezentację kraju, 
oraz uzyskując czołowe lokaty podczas Mistrzostw Polski. Absolwentką 
Gimnazjum, która przyniosła mu największy zaszczyt, jest Monika Skinder, 
prezentująca swój talent w narciarstwie biegowym w Szkole Mistrzostwa 
Sportowego w Zakopanem – była zdobywczynią srebrnego medalu na 
Mistrzostwach Świata 2019 i złotego medalu na Olimpijskim Festiwalu 
Młodzieży Europy w Sarajewie.

Rozdział II zamyka temat bezpieczeństwa ruchu drogowego pióra 
Anety Świderek, podsumowujący ten fragment działalności szkoły oraz 
jego wyniki w latach 2002–2008.

Ważnym elementem działalności Gimnazjum w okresie dwudziestole-
cia jego istnienia były projekty edukacyjne przedstawione w rozdziale III 
przez Annę Kijko. Był to m.in. projekt „Mosty do wiedzy”, który zaowo-
cował współpracą ze szkołą w Kiwercach (Ukraina), a podjęty został dla 
wyrównania szans edukacyjnych realizowanych w Gimnazjum w latach 
2010–2018, kiedy to młodzież zdecydowała się wykonać aż 118 różnych 
projektów. W trakcie ich realizacji uczniowie odkrywali oblicza teatru, po-
znawali historię swoich rodzin, miasta i regionu, doskonalili umiejętności 
językowe, przeprowadzali doświadczenia chemiczne i fizyczne, rozwijali 
sprawności ruchowe, doskonalili wiedzę w zakresie stosowania technolo-
gii komputerowej itp. Gimnazjum uczestniczyło m.in. w ogólnopolskim 
konkursie „Projekt z klasą”, co zaowocowało tym, że szkoła jako jedyna 
placówka w województwie lubelskim znalazła się w elitarnym gronie szkół 
dbających o rozwijanie umiejętności kluczowych swych uczniów i uzyskała 
tytuł „Dobrze ZaProjektowana Szkoła”.

Godnym uwagi obszarem działalności realizowanym w byłym Gim- 
nazjum była działalność artystyczna i kulturalna, co w rozdziale IV 
monografii przedstawiły Anna Wolczyk, Dorota Wysocka, Anna Kijko, 
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Anna Woś i Dorota Puźniak. Znalazło to wyraz w organizowanych wy-
jazdach na spektakle teatralne, pisaniu recenzji po ich obejrzeniu, udziale 
w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, akcji „Cała Polska Czyta 
Dzieciom”, w zakresie plastyki i związanych z nią działań artystycznych, 
podczas których uczniowie nie tylko poznali techniki plastyczne, ale byli 
też autorami prac reprezentujących szkołę na wielu ekspozycjach – od 
szczebla miasta do poziomu międzynarodowego. Ponadto uczniowie mieli 
możliwość udziału w plenerach, utrwalając piękno regionu, brali też udział 
w wyjazdach do galerii sztuki, uczestniczyli w warsztatach plastycznych 
i projektach integracyjnych, a za udział w konkursach uzyskiwali wysokie 
lokaty i nagrody.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 od roku 2006 zapoczątkowali swój udział 
w Kampanii Ładnego Pisania, o czym nadmieniła Dorota Wysocka, pod-
kreślając, że list Justyny Zaleskiej znalazł uznanie u jurorów konkursu, 
a Gimnazjum znalazło się w gronie kilku najlepszych szkół w kraju pod 
względem kaligrafii i corocznie brało udział w Konkursie Ładnego Pisania, 
uzyskując liczne nagrody i wyróżnienia.

Także inne formy działalności artystycznej prowadzonej w Gimnazjum 
przez Małgorzatę Giskę i Annę Kijko zostały utrwalone na kartach książ-
ki, poza tym działalność muzyczna, ukierunkowana na rozwój wokalny 
uczniów, zarówno indywidualny, jak i w ramach zespołu, oraz różnorodne 
inscenizacje organizowane w formie widowisk jasełkowych.

W rozdziale V – Promocja szkoły Anna Wolczyk zamieściła informacje 
o organizowanych konkursach, jak Konkurs Literacki – sześć edycji zor-
ganizowanych pod różnymi hasłami z udziałem uczniów, dołączając dwie 
prace konkursowe świadczące o bogactwie wyobraźni autorów, kreatyw-
ności oraz wyrobionej swobodzie językowej. Zarysowano także w tym 
rozdziale konkurs pn. Potyczki matematyczne i Konkurs Literacki „Moja 
rodzina w Niepodległej” oraz imprezę Dni Promocji Szkoły, zaś Dorota 
Sienkiel przedstawiła przebieg Festiwalu Nauki.

O znaczeniu dla Gimnazjum nr 2 praktycznego działania realizowane-
go przez uczniów w toku nauki w szkole napisała w rozdziale VI Anna 
Wolczyk, podając przykłady ich udziału w wycieczkach, plenerach, festiwa-
lach, warsztatach, konkursach i kursach, działaniach z zakresu profilaktyki 
uzależnień, turniejach i warsztatach szachowych, a także w nietypowych 
lekcjach, np. dramy, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, rozgrywkach spor-
towych. W treści nie pominięto tak ciekawego momentu z historii szkoły, 
jakim było zorganizowanie i wydawanie gazety szkolnej „Gimnazjak”, 
dokumentującej życie placówki i problemy uczniów (Dorota Wysocka), oraz 
działalności sklepiku uczniowskiego i działalności z zakresu doradztwa 
zawodowego (Anna Kijko).
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Przez cały okres funkcjonowania Gimnazjum aktywną działalność pro-
wadził, w ramach szkoły, Samorząd Uczniowski, o czym w rozdziale VII 
informują Urszula Kobiałka i Anna Wolczyk, prezentując podejmowane 
kierunki oraz udział w akcjach charytatywnych, organizowanie imprez 
kulturalnych dla uczniów, uczestnictwo w uroczystościach miejskich 
i szkolnych, co przyjmowało bardzo atrakcyjne formy.

Z kolei Wioletta Kuśmierz w rozdziale VIII przedstawiła różnorodne 
inicjatywy podejmowane na terenie Gimnazjum zmierzające do popula-
ryzacji języka angielskiego i pogłębienia jego znajomości przez uczniów, 
m.in. koncert Merry Christmas, konkurs angielskich piosenek świątecznych, 
promocja kultury krajów anglojęzycznych czy szereg realizowanych pro-
jektów językowych. Uzupełnieniem treści tego rozdziału jest tekst Moniki 
Kowalskiej na temat otwarcia pracowni multimedialnej języków obcych.

O alercie ekologicznym i udziale w nim uczniów Gimnazjum oraz 
promocji zdrowego trybu życia w rozdziale IX zamieściły notatkę Aneta 
Świderek i Edyta Podoba-Trzemżalska, zaś Anna Wolczyk jest autorką 
sprawozdania z wycieczek organizowanych w szkole.

Na kilku następnych stronach w ramach rozdziału X Monika Kowalska, 
Anna Wolczyk, Aneta Świderek i Anna Kijko zasygnalizowały przebieg, 
formy i tematykę współpracy młodzieży Gimnazjum z MBP, SOSW, LUTW 
Filia w Tomaszowie Lubelskim oraz z ZHR, Katolickim Radiem Zamość, 
a także redakcją „ReWizji Tomaszowskich”, co dobitnie świadczy o nad-
zwyczaj aktywnej postawie społeczności szkolnej i umocowaniu szkoły 
w środowisku.

W końcowej części monografii – rozdziale XI, znalazły się dwie notatki 
autorstwa Anny Wolczyk i Marty Kuśmierczyk na temat balu gimnazjal-
nego i kroniki Gimnazjum, wykaz absolwentów w latach 2001–2019 oraz 
interesujące, acz krótkie refleksje o szkole, wspomnienia absolwentów 
i kilka autentycznych anegdot z życia szkoły pióra Doroty Puźniak. Grafika 
Michała Pietrasa, ucznia Gimnazjum nr 2, przedstawiająca architekturę 
starego Tomaszowa, świadcząca o wysokich umiejętnościach plastycznych 
i dojrzałości artystycznej autora, zamyka całość.

Podsumowując nowo wydaną publikację, stwierdzić wypada, że jest 
ona szeroką i wielowątkową pozycją, oferującą pełny, panoramiczny obraz 
działalności Gimnazjum nr 2 na wielu polach i obszarach na przestrzeni 
ponad dziesięciu lat międzywojnia i okresu od wdrażania reformy systemu 
oświaty do 2019 r. Pozycja ta, niczym w soczewce, skupia w swej treści 
najbardziej istotne problemy i kierunki funkcjonowania szkoły, pozwala 
przy tym spojrzeć z dystansu na wiele ważnych przejawów działalności 
placówki, na postacie kadry kierowniczej, pedagogicznej i udział w życiu 
szkoły, na zachodzące w niej zmiany, rozwój i osiągnięcia uczniów na 
różnych polach. Jest też dokumentem ujmującym wyniki zainteresowań 
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oraz pasji nauczycieli i uczniów, a także pozycją utrwalającą fragment 
dziejów lokalnych w zakresie szkolnictwa.

Merytorycznie i tematycznie stanowi udane dzieło poświęcone m.in. 
promocji dziejów oświaty na terenie małej ojczyzny, spełniające warun-
ki wiarygodności i rzetelnej informacji w tym zakresie. Jest też cennym 
przyczynkiem do poznania następujących po sobie przemian, skutków 
i kierunków wdrażanej reformy oświaty, jest sprawdzianem pokładanych 
w tym zakresie nadziei, oczekiwań i efektów.

Z pełnym uznaniem należy podkreślić, że autorzy pozycji dołożyli 
wiele starań, aby zapewnić jej atrakcyjność poprzez ikonografię, dzięki 
czemu edycja posiada na poły charakter albumowy i w myśl maksymy: 
„Jeden obraz mówi więcej niż tysiąc słów” zamieścili w niej około stu 
stron archiwalnych i współczesnych zdjęć doskonale ilustrujących treść 
książki. Z ikonografią świetnie koresponduje szata graficzna edycji, chociaż 
oprawa jest skromna, miękka, to atrakcyjnie prezentują się umieszczone 
na niej, poddane obróbce komputerowej zdjęcia, a także dojrzała w formie 
grafika. Przyciągają one wzrok i skłaniają do podjęcia lektury, która nie 
wymaga przygotowania. W opublikowanym świeżo kompendium wiedzy 
o tomaszowskim Gimnazjum nr 2 należy także docenić komunikatywny 
język oraz wyjątkową dbałość o korektę, co stawia tę pozycję na czołowym 
miejscu wśród miejscowych wydawnictw regionalnych.

Wśród uchybień, trudnych do uniknięcia w tak obszernym opracowa-
niu, należy wymienić brak jakiejkolwiek bibliografii, która – jeśli zostałaby 
zamieszczona – nadałaby dziełu charakter naukowy, a czytelnicy, korzy-
stając z niej, mogliby traktować ją jako materiał źródłowy. Zaniechanie to 
jest tym bardziej widoczne, że w obiegu funkcjonuje bardzo wiele pozycji 
o charakterze regionalnym, zawierających obszerne fragmenty wiedzy na 
temat tytułowego Gimnazjum.

Ponadto w warstwie historycznej została podana daleko niepełna infor-
macja dotycząca udziału marszałka Józefa Piłsudskiego w uroczystościach 
na Siwej Dolinie, gdzie faktycznie dekorowano Krzyżami Orderu Virtuti 
Militari sztandary 1. Pułku Ułanów Krechowieckich i 14. Pułku Ułanów 
Jazłowieckich, ale temu ostatniemu został także wręczony sztandar, zaś 
ułanom wymienionych pułków i artylerzystom 6. Dywizjonu Artylerii 
Konnej Marszałek wręczył 239 Krzyży VM. Sprawa to istotna.

Należy także uznać upamiętnienie w treści monografii postaci Stefana 
Nitkiewicza za co najmniej kontrowersyjne lub niezręczne, bo ten już 
w początkach okupacji dokonał koniunkturalnej wolty, przyjmując ukra-
ińską opcję narodowościową – dotychczasowy Stefan Nitkiewicz stał się 
Stepanem Nytkewyczem. Awansował na dyrektora Ukrainische Schule, 
a jednocześnie stał się nadzwyczaj aktywnym działaczem i organizato-
rem nacjonalistycznego podziemia ukraińskiego i ściśle współpracował 
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z niemiecką żandarmerią. Nie bez powodu tomaszowski kronikarz Jan 
Mazurek w swych zapiskach opatrzył go mianem „ukraińska hakata”. 
Ponieważ Nytkewycz posiadał, sięgające jeszcze okresu przedwojennego, 
bardzo dobre rozeznanie lokalnego środowiska oraz znajomość miejsco-
wych stosunków, układów i relacji, a także wielu osób – ze względu na 
fakt podjęcia przez niego aktywnej działalności w nacjonalistycznym 
podziemiu ukraińskim, a przede wszystkim ze względu na współpracę 
z okupantem – stał się postacią bardzo niebezpieczną, stanowiącą realne 
zagrożenie dla konspiracji niepodległościowej ZWZ–AK.

Stąd też ze strony komendy obwodu AK została wydana decyzja o jego 
likwidacji, tak jak i kilku innych kolaborantów (Matwiejczuk, Jarmuła, 
Leńczuk). Przed wykonaniem wyroku udało mu się jednak zbiec do Galicji.

Ponadto, choć sprawą cenną i wielce pozytywną jest wyjątkowo bo-
gaty zbiór ikonografii, to jednak nieco zawiodła selekcja lub możliwości 
techniczne wydawcy i część spośród zamieszczonych zdjęć jest niezbyt 
czytelna, a ponadto nie wszystkie z zamieszczonych fotografii zostały 
opisane. W sumie jednak uchybienia te nie mają istotnego i decydującego 
znaczenia i nie umniejszają wartości merytorycznej publikacji.

Reasumując – można mieć pewność, że monografia, obejmując swą 
tematyką i treścią całokształt życia i działalności Gimnazjum nr 2 im. 
Papieża Jana Pawła II, spotka się z życzliwym zainteresowaniem i przy-
jęciem czytelników, i to nie tylko uczniów, absolwentów, rodziców oraz 
nauczycieli tej placówki, ale też wielu tomaszowian, skłaniając przy okazji 
lektury do wspomnień, dyskusji i głębszej refleksji.

Wojciech Dziedzic
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera
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WYDARZENIA W MIEŚCIE 
W ROKU 2019

K  R  O  N  I  K  A

1 stycznia: Pracownia Endoskopii SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim 
uzyskała możliwość wykonywania badań kolonoskopowych w systemie 
ambulatoryjnym w oparciu o umowę zawartą z NFZ.

5 i 6 stycznia: Na trasach biegowych Siwej Doliny w Tomaszowie 
Lubelskim rozegrano biegi narciarskie w ramach XX Grand Prix – 2019 
o Puchar Burmistrza Miasta.

6 stycznia: Ulicami miasta przeszedł Orszak Trzech Króli, przemarsz 
poprzedziła msza św. pod przewodnictwem bp. Mariana Rojka. Po 
barwnym przemarszu zorganizowanym przez parafię pw. Najświętszego 
Serca Jezusa, na placu przykościelnym odbyło się wspólne śpiewanie kolęd 
i zorganizowano ciepły posiłek dla uczestników.

6 stycznia: Rozegrano kolejne zawody narciarskie w ramach Grand Prix 
„Bieg Trzech Króli”, w których udział wzięło 47 zawodników reprezentu-
jących kluby z Lublina, Wojciechowa i Tomaszowa Lubelskiego.

10 stycznia: Swoje 100. urodziny obchodził Pan Bolesław Czarnopyś 
z Tomaszowa Lubelskiego. W uroczystości wraz z najbliższą rodziną udział 
wzięli burmistrz miasta Wojciech Żukowski, naczelnik Wydziału Spraw 
Obywatelskich Andrzej Lisikiewicz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego 
Wiesława Jakubiak oraz kierownik Inspektoratu ZUS w Tomaszowie 
Lubelskim Beata Prochowicz-Król i kierownik Samodzielnego Referatu 
Emerytalno-Rentowego Renata Jurkiewicz. Pan Bolesław Czarnopyś 
urodził się 10 stycznia 1919 r. w Tomaszowie Lubelskim. Był jednym 
z ośmiorga dzieci Państwa Katarzyny i Marcina Czarnopysiów. W roku 
1949 zawarł związek małżeński, w którym przeżył 52 lata. Wychował 
dwoje dzieci: córkę Marię i syna Bogdana. Doczekał się 4 wnuków  
i 5 prawnuków.

10 stycznia: W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego 
odbyło się rozstrzygnięcie XXI Powiatowego Konkursu Plastycznego ph. 
„Najpiękniejsze Szopki i Stroiki Bożonarodzeniowe” zorganizowanego 
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przez MBP we współpracy z bibliotekami publicznymi i GOK powiatu 
tomaszowskiego.

11 stycznia: W oddziale dla dorosłych tomaszowskiej biblioteki ph. 
„Maluję, bo lubię…” odbył się wernisaż wystawy prac plastycznych Zbi-
gniewa Śledzia.

13 stycznia: 53 969,09 złotych zebrali tomaszowscy wolontariusze 
podczas 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sztab działał 
przy Miejskiej Bibliotece Publicznej, a kwestowało 100 wolontariuszy – 
uczniów tomaszowskich szkół podstawowych i średnich. W Tomaszowskim 
Domu Kultury odbył się koncert Zespołu Folklorystycznego „Roztocze”, 
dzieci z przedszkoli „Król Maciuś Pierwszy” i „Baśniowa Kraina”, uczniów 
Prywatnej Szkoły Podstawowej „ICO” oraz Szkoły Podstawowej nr 2 i 3 
połączony z licytacją między innymi obrazów Ryszarda Bednarza, vouche-
rów do salonu psiej urody oraz gadżetów WOŚP.

20 stycznia: Monika Skinder – zawodniczka MULKS Grupa Oscar 
Tomaszów Lubelski w fińskim Lahti wywalczyła pierwszy od czasów 
Justyny Kowalczyk medal dla Polski podczas mistrzostw świata juniorek 
w biegach narciarskich.

26–28 stycznia: Na tomaszowskich trasach narciarskich odbyły się 
zawody o Puchar Grupy Azoty w ramach Narodowego Programu Rozwoju 

Uroczystość 100-lecia urodzin Pana Bolesława Czarnopysia z udziałem władz miasta. 
Fot. Archiwum Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski
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Biegów Narciarskich – Puchar Roztocza oraz Mistrzostwa Polski Młodzi-
ków – Ogólnopolskie Zawody UKS-ów.

27 stycznia: W siedzibie GOK w Tarnawatce odbyło się wyjazdowe 
spotkanie grupy tomaszowskich regionalistów z licznym udziałem miej-
scowej społeczności, poświęcone promocji nowo wydanej książki Dzieje 
gminy Tarnawatka autorstwa Józefa Niedźwiedzia, Roberta Czyża i Roberta 
Kuźniarza.

28 stycznia: W sali konferencyjnej komendy powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej odbyła odprawa szkoleniowa dla prezesów i naczelników 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu tomaszowskiego, połą-
czona z podsumowaniem działalności KP PSP w roku 2019.

30 stycznia: W Urzędzie Miasta dr hab. Przemysław Czarnek – woje-
woda lubelski wygłosił wykład o polskich konstytucjach, okolicznościach 
ich uchwalenia, znaczeniu i wkładzie w polskie prawo.

3 lutego: W 156. rocznicę wybuchu powstania styczniowego i „krwa-
wego dnia w Tomaszowie Ordynackim” odbyły się uroczystości upamięt-
niające te wydarzenia. Przy krzyżu powstańczym przy ulicy Żeromskiego 
złożono wieńce, a następnie w kościele ZNMP została odprawiona msza 
św. w intencji powstańców i pomordowanych mieszkańców miasta.

9 lutego: W hali sportowej Centrum Sportu i Rekreacji przy ulicy 
Żwirki i Wigury odbył się IV Halowy Turniej Piłki Nożnej Samorządow-
ców o Puchar Wojewody Lubelskiego. I miejsce zajęło miasto Kiwerce, 
II miejsce – miasto Wasylków, III miejsce – miasto Krzemieniec ex aequo 
z miastem Tomaszów Lubelski.

9–16 lutego: Podczas XIV Zimowego Festiwalu Młodzieży Europy, 
który odbywał się w Sarajewie, tomaszowianka Monika Skinder zdobyła 
brązowy i złoty medal w biegach narciarskich.

17 lutego: W hali sportowej OSiR odbył się doroczny VIII Pokaz Gołębi 
zorganizowany przez Tomaszowski Klub Hodowców Gołębi, na którym 
spotkało się ok. 800 hobbystów z Zamojszczyzny. Zaprezentowali oni około 
500 przeróżnych ras tych popularnych ptaków.

23–24 lutego: Tomaszowianin Przemysław Joniec zajął IV miejsce 
w Debiutach Kulturystycznych PZFiTS 2019, które odbyły się w hali Amber 
Expo w Gdańsku.

1 marca: Dla uczczenia żołnierzy antykomunistycznego podziemia, 
represjonowanych, torturowanych i mordowanych przez komunistów 
odbyły się w Tomaszowie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych.

1 marca: Tadeusz Wagner objął stanowisko dyrektora Miejskiego 
Zarządu Dróg w Tomaszowie Lubelskim.

2 marca: W Szkole Podstawowej nr 2 w Tomaszowie rozegrano 
IV Rodzinny Amatorski Turniej Szachowy o Puchar Dyrektora Szkoły.
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3 marca: Po raz czwarty Tomaszów Lubelski przystąpił do ogólnopol-
skiego projektu biegowo-edukacyjnego „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych”. Blisko 200 osób przebiegło ulicami miasta, oddając 
cześć żołnierzom, którzy po wkroczeniu wojsk Armii Czerwonej w 1944 r. 
nie złożyli broni i walczyli o wolną i niepodległą Polskę.

7 marca: W sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie 
władz samorządowych Tomaszowa z uczniami szkół podstawowych i klas 
gimnazjalnych, którym zostały przyznane stypendia za uzyskane wysokie 
wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

9 marca: Na terenie Leśnego Arboretum Niepodległości, przygoto-
wanym i administrowanym przez Nadleśnictwo Tomaszów, odbyły się 
Mistrzostwa Województwa w Biegach Przełajowych.

10 marca: W sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury odbył 
się coroczny koncert z okazji Dnia Kobiet zorganizowany przez Dętą 
Orkiestrę Strażacką OSP i dom kultury.

9–10 marca: Na narciarskich trasach biegowych tomaszowianka Monika 
Skinder po raz trzeci obroniła tytuł Mistrzyni Polski Seniorek w sprincie.

12 marca: W sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbył się drugi etap 
eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 
Zapobiega Pożarom”. W turnieju zorganizowanym przez Burmistrza 
Miasta Tomaszów Lubelski oraz Ochotniczą Straż Pożarną w Tomaszowie  
Lubelskim zwyciężyli: Gabriel Buczak (szkoły podstawowe) i Emilia Ralska  
(gimnazja).

12 marca: Burmistrz miasta Wojciech Żukowski oraz skarbnik miasta 
Grzegorz Leńczuk podpisali trzy umowy z Bankiem Gospodarstwa Kra-
jowego z siedzibą w Warszawie o udzielenie wsparcia finansowego ze 
środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy budynku 
socjalnego przy ulicy Moniuszki oraz dwóch budynków przy ul. Rybickiego 
w Tomaszowie Lubelskim. W ramach tego przedsięwzięcia powstaną 53 
mieszkania socjalne.

15–17 marca: Szkoła Podstawowa nr 3 im. doktora Janusz Petera zdobyła 
II miejsce w Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w narciar-
stwie biegowym rozegranych na trasach Kotelnicy Białczańskiej. Najlepiej 
w igrzyskach wypadli: Szymon Bełz (zdobywca złotego medalu), Bartosz 
Kita (zdobywca dwóch brązowych medali), Antoni Żółkiewski (zdobywca 
złotego medalu), Weronika Łysko (zdobywczyni srebrnego medalu), Julia 
Danielkiewicz (zdobywczyni srebrnego medalu).

20 marca: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się XIX Powiatowy 
Konkurs Piosenki – eliminacje do Wojewódzkiego Konkursu „Śpiewający 
Słowik”. Wystąpiło 38 solistów w czterech kategoriach wiekowych.

24 marca: W sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego 
odbyło się spotkanie z prof. dr. hab. Andrzejem Janeczkiem reprezentu-
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jącym Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, podczas 
którego profesor zaprezentował reprint dzieła: Galicja na józefińskiej mapie 
topograficznej 1779–1983, tom 9, część A, przedstawiający Tomaszów Lubel-
ski i okoliczne miejscowości.

24–30 marca: Tomaszowianin Henryk Ostrykiewicz podczas halowych 
lekkoatletycznych Mistrzostw Świata Weteranów w Toruniu zdobył trzy 
medale: srebrny i dwa brązowe.

27 marca: W Muzeum Regionalnym im. dra Janusza Petera została 
otwarta interesująca oraz bogata w formie i treści wystawa zatytułowana 
„Barbarzyńskie tsunami”.

27 marca: W Zespole Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego odbyła się 
VII edycja Powiatowego Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej, przebiegającego 
pod honorowym patronatem Konsula Honorowego Austrii w Lublinie.

29 marca: W Centrum Edukacyjno-Kongresowym KUL odbyła się 
III edycja Targów Edukacji i Pracy, których głównym zadaniem oraz celem 
była promocja kształcenia i zatrudnienia. Organizatorem dorocznych targów 
była Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Hufiec 
Pracy 3–4 w Tomaszowie Lubelskim, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży 
OHP w Zamościu.

Prof. dr hab. Andrzej Janeczek z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN podpisuje po 
spotkaniu reprint dzieła Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1983, t. 9, cz. A, 
przedstawiający Tomaszów Lubelski i okoliczne miejscowości. Fot. Stanisław Stadnicki
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30 marca: W Tomaszowskim Domu Kultury odbyły się powiatowe 
eliminacje do XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego ph. 
„Przebudzeni do życia”.

31 marca: Odbyła się XI edycja „Stachuriady”, zorganizowana przez 
Miejską Bibliotekę Publiczną. W koncercie galowym zaprezentowali się 
laureaci konkursu poezji śpiewanej. Gościnnie wystąpił zespół „Czerwony 
Tulipan”.

2–3 kwietnia: Pod hasłem „Autyzm – w drodze ku dorosłości” odbyły 
się obchody Dni Wiedzy o Autyzmie, których organizatorem był Specjalny 
Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka.

3 kwietnia: W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza 
Zamoyskiego 90 uczniów uczestniczyło w V edycji Powiatowego Konkursu 
Ortograficznego, rywalizując o tytuł „Tomaszowskiego Mistrza Ortografii”. 
Dyktando pt. „Hoża dziewoja z Rogóźna” najlepiej napisała Magdalena 
Okoń z Zespołu Szkół nr 1 w Tomaszowie Lubelskim, II miejsce zajęła Julia 
Anastaziak, a III Kinga Dmitroca – wszystkie z tej samej szkoły i klasy.

5 kwietnia: Blisko 800 młodych sportowców z tomaszowskich szkół 
wzięło udział w VIII Spartakiadzie dla Dzieci i Młodzieży – Pamięci Ofiar 
Katastrofy Smoleńskiej, która została rozegrana na obiektach sportowych 
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia”.

7 kwietnia: Na cmentarzu parafialnym i w kościele pw. ZNMP odbyły 
się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę Zbrodni Katyńskiej i 9. rocznicę 
Katastrofy Smoleńskiej.

13 kwietnia: W świetlicy Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych 
w Tomaszowie Lubelskim odbyło się Walne Zebranie Delegatów Oddziału 
Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, wybrano nowe władze 
– prezesem został Karol Kosiacki.

14 kwietnia: W sali teatralnej TDK aktorzy Tomaszowskiego Zespołu 
Teatralnego zaprezentowali tomaszowskiej publiczności spektakl poświęcony 
tematyce wielkanocnej zatytułowany „Nie zasmucajmy Jezusa”. Autorem 
scenariusza i reżyserem spektaklu była kierownik zespołu Maria Kozyra.

14–15 kwietnia: Kontynuując wieloletnią tradycję, grupa tomaszow-
skich fanów motocykli wzięła udział w dorocznym zlocie na Jasnej Górze, 
zorganizowanym dla uczczenia pamięci ks. Zdzisława Peszkowskiego.

24 kwietnia: W Urzędzie Miasta Tomaszów Lubelski odbyło się pierwsze 
spotkanie nowo powołanej Miejskiej Rady Sportu. W skład Rady wchodzą: 
Tomasz Wawrzusiszyn – przewodniczący, Ewa Korkosz – zastępca prze-
wodniczącego, Sławomir Kędra – sekretarz oraz członkowie: Ewa Wolanin- 
Bukała, Małgorzata Gdańska, Stanisław Kaniewski, Zbigniew Kuczyński, 
Waldemar Kulik.

26 kwietnia: W Szkole Podstawowej nr 1 im. Orląt Lwowskich odbyła 
się druga edycja Międzyszkolnego Turnieju Pocztów Sztandarowych zor-
ganizowanego przez tomaszowskich piłsudczyków.
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26 kwietnia: W tomaszowskich przedszkolach odbyły się uroczystości 
związane z realizacją projektu „Mały Patriota”, podczas których zorganizo-
wano części artystyczne o charakterze patriotycznym połączone z wyekspo-
nowaniem godła Polski, barw narodowych i ich symboli, a dzieci wykazały 
się znajomością hymnu Polski i Katechizmu polskiego dziecka W. Bełzy.

27 kwietnia: W TDK odbyły się kwalifikacje wstępne 24. edycji Kon-
kursu Piosenki „Wygraj Sukces”. W eliminacjach wzięło 27 wokalistów 
występujących w czterech kategoriach wiekowych.

29 kwietnia: W Urzędzie Miasta odbyło się oficjalne podpisanie umowy 
na opracowanie dokumentacji 55-kilometrowego odcinka drogi ekspreso-
wej S-17 z Zamościa do granicy państwa w Hrebennem. W uroczystości 
wzięli udział m.in.: wiceminister Rafał Weber, wicemarszałek Sejmu Beata 
Mazurek, senator RP Jerzy Chróścikowski, poseł na Sejm Tomasz Zieliński, 
poseł na Sejm Sławomir Zawiślak, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, 
starosta tomaszowski Henryk Karwan, burmistrz miasta Tomaszów Lubel-
ski Wojciech Żukowski oraz przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad.

2 maja: Z udziałem przedstawicieli władz samorządowych miasta 
i powiatu, posła na Sejm RP Tomasza Zielińskiego, radnych Rady Miasta 
i Rady Powiatu, służb mundurowych, Strzelców ZHP i ZHR oraz zuchów, 
licznych pocztów sztandarowych, delegacji szkół i przedszkoli, dyrekto-
rów i nauczycieli placówek oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych, 
Związku Piłsudczyków RP, Szwadronu im. 1. Pułku Kawalerii KOP odbyła 
się uroczystość zorganizowana z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

3 maja: Odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne upamiętniające 
rocznicę uchwalenia w 1791 r. Konstytucji 3 maja.

6 maja: W ramach obchodów XI Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego 
w Sanktuarium pw. ZNMP został zorganizowany Narodowy Dzień Czy-
tania Pisma Świętego, przygotowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną 
oraz parafię pw. ZNMP.

12 maja: W Pruszkowie odbyły się IV Mistrzostwa Polski World Raw 
Powerlifting Federation w wyciskaniu sztangi leżąc. Aleksandra Okoń 
z Tomaszowa Lubelskiego zdobyła srebrny medal w kategorii masters.

12 maja: W sali widowiskowej TDK odbył się VII Koncert Chórów 
Roztoczańskich, zorganizowany przez chór „Tomaszowiacy”.

14 maja: Swoje 100. urodziny obchodziła Pani Sabina Bil z Tomaszowa 
Lubelskiego. W uroczystości wraz z najbliższą rodziną udział wzięli 
burmistrz miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, naczelnik 
Wydziału Spraw Obywatelskich Andrzej Lisikiewicz, kierownik Urzędu 
Stanu Cywilnego Wiesława Jakubiak oraz kierownik Wydziału Obsługi 
Klientów i Korespondencji ZUS Inspektoratu w Tomaszowie Lubelskim 
Piotr Gęborys. Pani Sabina Bil urodziła się 14 maja 1919 r. w miejscowości 
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Budy. Jubilatka ma dwoje dzieci: córkę Halinę i syna Tadeusza, doczekała 
się 4 wnuków i 8 prawnuków oraz 3 praprawnuków.

14–15 maja: W Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie w ramach 
transgranicznego projektu pn. „Na ratunek. Poprawa dostępności do 
świadczeń medycznych w stanach zagrożenia życia poprzez współdziałanie 
struktur ratownictwa medycznego na obszarze przygranicznym Polski, 
Białorusi i Ukrainy”. Projekt dotyczy współdziałania służb ratownictwa 
medycznego szpitali powiatowych Powiatu Tomaszowskiego i Hrubie-
szowskiego (Polska), Rejonu Sokalskiego (Ukraina), a także Rejonu Żabin-
kowskiego (Białoruś).

15 maja: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością 
Intelektualną w Tomaszowie Lubelskim zorganizowało obchody Dnia God-
ności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną. Po mszy św. odprawio-
nej w kościele pw. NSJ przez bp. Mariana Rojka obył się przemarsz ulicą 
Lwowską do TDK, gdzie miały miejsce występy w wykonaniu zespołów 
artystycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

16–17 maja: Po raz 24. w Tomaszowie Lubelskim odbył się finał kon-
kursu „Człowiek wolny od nałogów”. Uczestnicy finału zaprezentowali 
uczniom z tomaszowskich szkół i zaproszonym gościom przygotowane 
programy artystyczne z elementami profilaktyki.

17 maja: Miało miejsce symboliczne „wkopanie łopaty”, oznaczające 
rozpoczęcie budowy obwodnicy miasta Tomaszowa Lubelskiego. W uro-
czystości udział wzięli: wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek, minister 
infrastruktury Andrzej Adamczyk, wiceminister infrastruktury Rafał Weber, 
wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, dyrektor GDDKiA Oddział Lublin 
Mirosław Czech, parlamentarzyści – Tomasz Zieliński, Sławomir Zawiślak 
i Marcin Duszek, burmistrz miasta Wojciech Żukowski wraz z przewodni-
czącym Rady Miasta Mirosławem Fusem, starosta powiatu tomaszowskiego 
Henryk Karwan z wicestarostą Jarosławem Korzeniem, przedstawiciele 
wykonawcy inwestycji reprezentujący firmę Mota-Engil Central Europe.

18 maja: W sali wystaw czasowych Muzeum Regionalnego im. dra 
Janusza Petera, w ramach programu Nocy Muzeów, odbył się wykład 
dr Barbary Niezabitowskiej-Wiśniewskiej pt. „Roztocze – starożytna terra 
incognita? Badania archeologiczne w Ulowie”.

19 maja: W hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 odbył się Finał Między-
wojewódzkiej Ligi Karate, podczas którego zaprezentowali się najlepsi 
zawodnicy z 12 klubów województwa lubelskiego oraz podkarpackiego. 
Po raz kolejny zawodnicy Tomaszowskiej Akademii Sztuk Walki zapre-
zentowali wysoki poziom. Swoje kategorie wiekowe wygrali: Maksymilian 
Neć, Sebastian Bański oraz Hanna Kuczma.

20 maja: W Szkole Podstawowej nr 2 odbyło się uroczyste otwarcie 
pracowni biologicznej, na wyposażenie której szkoła otrzymała nagrodę 
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w wysokości 35 000,00 zł za film o tematyce ekologicznej. Zrealizowany 
przez uczniów film startował w konkursie „25 na piątkę z plusem” zorga-
nizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Lublinie.

22–24 maja: Ponad 1000 uczniów ostatnich klas gimnazjum oraz koń-
czących naukę w klasach ósmych szkół podstawowych miasta i powiatu 
tomaszowskiego wzięło udział w zwiedzaniu kompleksu Zakładu Usłu-
gowo-Produkcyjnego RST „Roztocze” i WSK Tomaszów Lubelski, należą-
cego do przedsiębiorcy Romana Raka. Akcja miała na celu popularyzację 
zawodów związanych z metalurgią.

25 maja: W hali Zespołu Szkół nr 2 zorganizowano Charytatywny 
Turniej Piłki Siatkowej pod nazwą „Gramy dla Jurka”. Zebrano 35 tysięcy 
złotych na leczenie tomaszowianina Jerzego Senejki, trenera siatkówki 
i nauczyciela wychowania fizycznego.

26 maja: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się koncert Młodzieżo-
wej Orkiestry Dętej z Freundenstadt, powiatowego miasta uzdrowiskowego 
w Niemczech, współpracującego z powiatem tomaszowskim.

27 maja: W sali narad Urzędu Miasta przeprowadzono finał konkursu 
interaktywnego „Tomaszów Lubelski – od przeszłości do teraźniejszości” 
zorganizowany przez Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra 
Janusza Petera we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Zamościu Filia 
w Tomaszowie Lubelskim oraz Muzeum Regionalnym im. dra Janusza 
Petera. I miejsce zajął Piotr Leńczuk ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. doktora 
Janusza Petera, II miejsce zajęła Patrycja Palak ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. Orląt Lwowskich, III miejsce zajął Bartłomiej Szponar ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

28 maja: „Pomagamy, bo pomaganie jest dobre” – pod takim hasłem 
w Szkole Podstawowej nr 3 im. doktora Janusza Petera odbyła się uroczy-
stość powołania Szkolnego Koła Caritas. Do organizacji przyjętych zostało 
52 wolontariuszy z klas I–VII. Jest to pierwsze takie koło w powiecie 
tomaszowskim, stworzone wśród uczniów szkół podstawowych.

30 maja: Na placu zewnętrznym Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich 
odbył się uroczysty apel zorganizowany z okazji Dnia Strażaka.

31 maja – 2 czerwca: na torze RSS Arena Roztocze w Tomaszowie 
Lubelskim rozegrane zostały Torowe Mistrzostwa Polski w jeździe szybkiej. 
W trzydniowej imprezie wzięło udział 306 zawodników z klubów z całej 
Polski w 13 kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn. 
Łącznie rozdano 104 komplety medali. Przyznanie przez Polski Związek 
Sportów Wrotkarskich zawodów rangi Mistrzostw Polski dla Tomaszowa 
Lubelskiego to wyraz uznania dla potencjału organizacyjnego i zaangażo-
wania działaczy sportowych skupionych przy klubie TUKS RST Roztocze.
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31 maja – 2 czerwca: W zorganizowanych przez Urząd Miasta i Toma-
szowski Dom Kultury „Dniach Tomaszowa” odbyło się szereg imprez, m.in.: 
biegi przełajowe o Puchar Burmistrza, Festiwal Kolorów (HoliFestival), 
zawody sumo robotów o Puchar Burmistrza Miasta, Torowe Mistrzostwa 
Polski w jeździe szybkiej na wrotkach, akcja charytatywna na rzecz chorego 
trenera Jerzego Senejki, festyn rodzinny na stadionie miejskim z gwiazdą 
wieczoru – Stachurskym.

4 czerwca: W amfiteatrze w parku z koncertem patriotycznym wystąpił 
Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

15 czerwca: W Międzyszkolnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy 
Żwirki i Wigury odbyła się XIX edycja Zawodów Osób Niepełnosprawnych, 
zorganizowana przez Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu 
Ruchu „Promyk”.

6 czerwca: Burmistrz miasta Wojciech Żukowski oraz skarbnik miasta 
Grzegorz Leńczuk podpisali umowę na budowę pierwszego z dwóch 
budynków socjalnych przy ulicy Al. Sportowa. Wykonawcą przedsię-
wzięcia będzie firma BUDIMAR Usługi Budowlano-Remontowe Mariusz 
Pióro. Umowny termin zakończenia realizacji robót to 31 sierpnia 2020 r.

7 czerwca: W Urzędzie Miasta podsumowano konkursy przedmiotowe 
Lubelskiego Kuratora Oświaty za rok szkolny 2018/2919. Sukcesem mogło 
pochwalić się 6 laureatów oraz 17 finalistów z tomaszowskich szkół, którzy 
otrzymali od burmistrza miasta listy gratulacyjne i nagrody książkowe.

7 czerwca: W sali wystaw czasowych tomaszowskiego Muzeum Regio-
nalnego im. dra Janusza Petera została otwarta wystawa „Wielkie ssaki 
epoki lodowcowej”.

7 czerwca: W Parku Miejskim im. Augusta Krzyżanowskiego Miejska 
Biblioteka Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego zorganizowała imprezę 
ph. „Jak nie czytam. Jak czytam”, w ramach IV ogólnopolskiej edycji tej 
akcji promującej czytelnictwo.

9 czerwca: Z udziałem m.in. wicepremiera Jacka Sasina, posła na Sejm 
RP Tomasza Zielińskiego, Michała Mulawy – przewodniczącego Sejmiku 
Wojewódzkiego, Jarosława Stawiarskiego – marszałka województwa lubel-
skiego, oraz władz miasta miała miejsce uroczystość podpisania i wmuro-
wania aktu erekcyjnego pod krytą pływalnię.

11 czerwca: W TDK odbyła się XVIII edycja imprezy zorganizowanej 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka 
ph. „Cała Polska czyta dzieciom”.

12 czerwca: W sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta odbyła się gala 
podsumowująca wydarzenia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości 
Polski. Osoby, które zdobyły w Paszporcie Patriotycznym potwierdzenie 
udziału we wszystkich imprezach jubileuszowych w 2018 r., zostały nagro-
dzone przez władze miasta.
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12 czerwca: Wojciech Żukow-
ski, burmistrz Tomaszowa Lubel-
skiego, podczas Gali Finało-
wej Programu Promocji Firm 
i Gmin „Business Excellence 
2019” odebrał nagrodę przyznaną 
Miastu Tomaszów Lubelski za 
wkład w rozwój i promocję 
województwa lubelskiego.

13 czerwca: Z okazji Naro-
dowego Dnia Pamięci Ofiar 
Nazistowskich Obozów Koncen-
tracyjnych i Zagłady, w czytelni 
Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. Tomasza Zamoyskiego 
miała miejsce prelekcja Jarosława 
Jońca, pracownika merytorycz-
nego Muzeum Miejsca Pamięci 
w Bełżcu, pt. „Ocaleni z zagłady 
w Bełżcu”.

23 czerwca: Orkiestra Dęta 
Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Tomaszowie Lubelskim pod 

batutą mjr. Bogdana Pałczyńskiego zajęła I miejsce w XXXIV Wojewódzkim 
Przeglądzie Orkiestr Dętych OSP w Nałęczowie.

29–30 czerwca: W Białymstoku odbyły się 29. Mistrzostwa Polski 
Masters w Lekkiej Atletyce. Miasto Tomaszów Lubelski w mistrzostwach 
reprezentował Henryk Ostrykiewicz, który zdobył dwa złote medale: na 
dystansie 5000 m z wynikiem 21:51.09 oraz na dystansie 10 000 m z wy-
nikiem 45:23.76.

4 lipca: W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie burmistrza miasta 
Wojciecha Żukowskiego z prezesem Polskiego Związku Sportów Wrot-
karskich Bartoszem Pisarkiem i trenerem reprezentacji Polski Gregorym 
Duggento, w spotkaniu uczestniczyli również przewodniczący Rady 
Miasta Mirosław Fus, a także trener klubu TUKS RST Roztocze Tomaszów 
Lubelski Waldemar Kołcun. Rozmowa dotyczyła obiektów w Tomaszowie 
i dalszej współpracy.

7 lipca: W Tomaszowskim Domu Kultury w wykonaniu artystów scen 
lubelskich odbyły się XIII Spotkania z operetką. Wystąpili artyści scen lubel-
skich: Bogusława Matys – sopran, Agnieszka Kurkówna – sopran, Hubert 
Świeca – tenor, Andrzej Sikora – bas, Michał Orkiszewski – skrzypce oraz 
Marek Serweta – fortepian.

Henryk Ostrykiewicz – podwójny złoty meda-
lista 29. Mistrzostw Polski Masters w Lekkiej 
Atletyce w biegach długodystansowych. Fot. 

Archiwum „ReWizje Tomaszowskie”



392

Kronika Rocznik Tomaszowski 9

14 lipca: Tomaszowianin Michał Okoń podczas XII Zawodów w Kul-
turystyce i Fitness Sopot 2019 zajął II miejsce w kategorii do 80 kg.

1 sierpnia: W 75. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego miesz-
kańcy Tomaszowa wspólnie z chórem „Tomaszowiacy” śpiewali w parku 
miejskim pieśni powstańcze i patriotyczne.

5 sierpnia: W Urzędzie Miasta burmistrz Wojciech Żukowski, przewodni-
czący Rady Miasta Mirosław Fus oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, 
Sportu i Spraw Społecznych Henryk Nowosad wręczyli akty nadania na 
stopień nauczyciela mianowanego nauczycielom, którzy w wyniku postę-
powania egzaminacyjnego uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego. 
Awans na stopień nauczyciela mianowanego otrzymały: Katarzyna Cioch 
– logopeda w Przedszkolu Samorządowym nr 2, Anna Kędra – nauczy-
cielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 2, 
Marta Kuśmierczyk – nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 2, 
Katarzyna Świderek – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przed-
szkolu Samorządowym nr 1, Sylwia Wójcik – nauczycielka wychowania 
przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

Mieszkańcy Tomaszowa wraz z chórem „Tomaszowiacy” w rocznicę wybuchu powstania 
warszawskiego śpiewają pieśni powstańcze. Fot. Wojciech Dziedzic
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8 sierpnia: Z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich, 
tomaszowskich kupców i mieszkańców dokonano otwarcia nowo wybu-
dowanego targowiska „Zielony Rynek”.

15 sierpnia: W 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej, a zarazem w Święto 
Wojska Polskiego w Tomaszowie tradycyjnie odbył się Piknik Służb Mun-
durowych z udziałem Wojsk Obrony Terytorialnej, Policji, Straży Pożarnej, 
Służby Celnej, Związku Piłsudczyków, strzelców i harcerzy.

23 sierpnia: W wieku 87 lat zmarł Bolesław Cisło – ceniony tomaszowski 
regionalista, autor wielu książek oraz publikacji prasowych obejmujących 
swą problematyką dzieje miasta Tomaszowa oraz regionu, honorowy członek 
Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera.

31 sierpnia: W parku miejskim odbył się X jubileuszowy „Pokaż skillsy”, 
imprezy wymyślonej i organizowanej od dziesięciu lat przez tomaszowską 
młodzież ze stowarzyszenia „LakaVinyl”.

1 września: Zaciągnięciem o godz. 4.45 warty przed pomnikiem 
Żołnierzom Września 1939 przez tomaszowskich strzelców z Jednostki 
Strzeleckiej 2019 rozpoczęły się uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu 
II wojny światowej.

5 września: W auli im. ks. Idziego Radziszewskiego Centrum Eduka-
cyjno-Kongresowego KUL im. Jana Pawła II odbyła się III Wojewódzka 
Konferencja ph. „Miejsce seniora w nowoczesnej Polsce” zorganizowana 
przez Urząd Miasta, Radę Seniorów i Lubelski Uniwersytet Trzeciego 
Wieku Filia w Tomaszowie. Dla zaproszonych przedstawicieli seniorów 
z województwa lubelskiego regionalne dania przygotowały panie z kół 
KGW z Dynisk Nowych, Wieprzowa Ordynackiego i Siemierza.

7 września: W sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury odbyła 
się VIII edycja Narodowego Czytania wybranych utworów należących do 
kanonu literatury polskiej. W bieżącym roku były to teksty łączące w sobie 
elementy polskości, patriotyzmu, naszej historii i dziejów narodowych 
autorstwa Stanisława Reymonta, Bolesława Prusa, Elizy Orzeszkowej, 
Marii Konopnickiej, Henryka Rzewuskiego, Henryka Sienkiewicza, Stefana 
Żeromskiego i Brunona Schulza. Obok lektorów spośród pracowników MBP, 
TDK, lekarzy, samorządowców miasta i powiatu, pracowników oświaty, 
radnych, kapłanów, lekarzy wystąpili także uczniowie tomaszowskich szkół.

7 września: W Ostrowie Wielkopolskim odbył się XVII Międzynaro-
dowy Konkurs Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu, w którym na zapro-
szenie organizatorów wzięli udział także tomaszowscy artyści – graficy 
Marzanna Mucha i Ryszard Bednarz. Ekslibris R. Bednarza „In Memoriam 
Bożeny Woś” znalazł uznanie jurorów i wśród 20 innych zakwalifikował 
się do nominacji.

10 września: W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 
Janusza Korczaka odbyła się uroczystość przekazania do użytku gruntownie 
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odremontowanego i zmodernizowanego bloku żywieniowego w ramach 
programu rządowego MEN ph. „Posiłek w szkole i w domu”.

13–15 września: Dla uczczenia 80. rocznicy bitew stoczonych we 
wrześniu 1939 r. pod Tomaszowem Lubelskim przez zgrupowanie Armii 
„Kraków” i Armii „Lublin” oraz wojska Frontu Północnego z wojskami 
niemieckimi został zorganizowany cykl imprez i uroczystości ph. „Ocalić 
od zapomnienia”.

14 września: Na trasie Tomaszów Lubelski–Łosiniec zorganizowano VIII 
Półmaraton Tomaszowski Pamięci Żołnierzy Września 1939. Rekordowa 
liczba biegaczy (196 zawodników) pokonała dystans 21,0975 kilometrów, 
upamiętniając w ten sposób dramatyczne walki sprzed 80 lat. Zwyciężyli:  
1. Michał Biały (SKB Kraśnik) – czas 01:09:45, 2. Rotyslav Kartashov (Lwów,  
Ukraina) – czas 01:10:36, 3. Viktor Starodubstev (JM Demolex Bardejov – 
Lwów, Ukraina) – czas 01:14:45.

15 września: Na terenie stadniny „Pod lasem” odbyła się XI rekonstruk-
cja walk stoczonych pod Tomaszowem Lubelskim przez Wojsko Polskie 
we wrześniu 1939 r. z Niemcami z udziałem dwustu rekonstruktorów 
z całej Polski.

Apel Pamięci na Cmentarzu Wojennym w osiemdziesiątą rocznicę Bitew pod Toma-
szowem Lubelskim w 1939 r. Fot. Stanisław Stadnicki
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16 września: W Urzędzie 
Miasta odbyła się promocja dru-
giego wydania książki Janusza 
Petera Tomaszowskie za okupacji 
wydanej przez Tomaszowskie 
Towarzystwo Regionalne im. dra 
Janusza Petera. Książka ukazała 
się w szacie graficznej pierwszego 
wydania z 1991 r., do którego 
okładkę zaprojektował toma-
szowski artysta grafik Roman 
Mucha, redaktorem naczelnym 
był Andrzej Homziak, a posło-
wie napisał Janusz Brodowski. 
II wydanie książki pod redakcją 
Jarosława Jońca, oprócz tekstu 
właściwego (wspomnień zebra-
nych przez dra Janusza Petera), 
zawiera wstęp opracowany przez 
redaktora, biogramy opraco-
wane przez Roberta Czyża oraz 
indeksy: miejscowości, nazwisk 
i pseudonimów.

16–20 września: Z kilku-
dniową wizytą przebywała w Tomaszowie delegacja z partnerskiego miasta 
Grzegorzewa (Litwa), której przewodniczył starosta Leonard Klimowicz.

28 września: Tomaszowianin Michał Okoń zdobył złoty medal w kate-
gorii 90 kg w rozegranym w Siedlcach Pucharze Polski IBFF & WPF 
w Kulturystyce i Fitness.

29 września: W zajeździe „Arkadia” odbył się koncert zespołu „Ściana W”, 
zorganizowany z okazji jubileuszu 5-lecia zespołu w ramach obchodów 
Polskiego Dnia Muzyki Country.

4–6 października: W Łodzi odbyły się XXIX Mistrzostwa Polski Nauczy-
cieli i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym, zorganizowane przez 
Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego. W kategorii III (51–60 
lat) duży sukces odniósł tomaszowski tenisista, nauczyciel i wychowawca, 
trener TUKS „Sokół – Mechanik” Artur Rachański.

5 października: W sali klubowej Tomaszowskiego Domu Kultury, 
pod hasłem „SOS dla polskich rodzin Lubelszczyzny”, odbyło się spotka-
nie z Andrzejem Jaworskim, przewodniczącym Rady Instytutu „Pamięć 
i Tożsamość”, wicepremierem Jackiem Sasinem oraz senatorem Jerzym 
Chróścikowskim.

Jarosław Joniec – wiceprezes Tomaszowskiego 
Towarzystwa Regionalnego, prezentuje drugie 
wydanie książki dr. Janusza Petera Tomaszow-

skie za okupacji. Fot. Krzysztof Rębisz
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5 października: W ramach programu Noc Bibliotek w tomaszowskiej 
MBP im. Tomasza Zamoyskiego zostało zorganizowane spotkanie autorskie 
z Bożeną Gałczyńską-Szurek.

7 października: Odbyły się uroczystości z okazji 398. rocznicy nadania 
prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego. Uroczystości rozpoczęły się 
6 października mszą św. w intencji mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego 
w kościele pw. ZNMP. Wygłoszone zostały referaty: „Kult Matki Bożej 
Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. 25. rocznica koronacji cudownego 
obrazu” – ks. dr Zygmunt Jagiełło oraz „Życie kulturalne w Tomaszowie 
Lubelskim w okresie międzywojennym XX w.” – mgr Wojciech Dzie-
dzic. Burmistrz miasta Wojciech Żukowski wręczył Medale za Zasługi 
dla Tomaszowa Lubelskiego, otrzymali je: Grupa „Oscar” sp. z o.o. oraz 
Tomaszowskie Amazonki Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi. 
Na zakończenie Janusz Brodowski oraz prof. Marek Sioma zaprezentowali 
zebranym najnowszy, 8. numer „Rocznika Tomaszowskiego”.

8 października: W Urzędzie Miasta odbyło się pierwsze posiedzenie 
Młodzieżowej Rady Miasta kolejnej kadencji. Radni Młodzieżowej Rady 
Miasta złożyli ślubowanie, a następnie burmistrz miasta Wojciech Żukow-

Tomaszowski zespół muzyki country „Ściana W” obchodził 5-lecie działalności.  
Fot. Archiwum zespołu
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ski i przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus wręczyli zaświadczenia 
radnym potwierdzające wybór na Radnego Młodzieżowej Rady Miasta. 
Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Piotr Leńczuk, wice-
przewodniczącymi – Amelia Kochan i Aleksandra Obdyrko, a sekretarzem 
– Oliwia Słoboda.

9 października: W Urzędzie Miasta odbyło się spotkanie przedstawicieli 
NGO z Burmistrzem i pracownikami Urzędu Miasta w Tomaszowie Lubel-
skim, podczas którego został zaopiniowany projekt programu współpracy 
Miasta Tomaszów Lubelski z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 
oraz omówiono zasady współpracy finansowej w 2020 r.

9 października: W I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowac-
kiego odbyły się uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej o zasięgu 
wojewódzkim, obejmujące obszar działania Delegatury w Zamościu 
Kuratorium Oświaty w Lublinie (powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, 
tomaszowski, zamojski, miasto Zamość). Podczas uroczystości wręczone 
zostały odznaczenia państwowe, resortowe, nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej, Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Starosty Tomaszowskiego.

10 października: Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Urzędzie Miasta 
odbyło się spotkanie władz miasta z nauczycielami i pracownikami toma-
szowskich szkół podstawowych i przedszkoli. Spotkanie zainaugurował 
występ uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1, przygotowany pod kierun-
kiem pań: Małgorzaty Korzeniowskiej-Witt, Elżbiety Gryglickiej i Zdzisławy 
Stechnij. Po okolicznościowym wystąpieniu burmistrza miasta zostały 
wręczone listy gratulacyjne nauczycielom i pracownikom oświaty, którzy 
otrzymali odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej 
oraz nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty.

10 października: W sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyła się uro-
czystość XIX inauguracji roku akademickiego Lubelskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku Filia w Tomaszowie Lubelskim.

12 października: Odbyły się uroczystości zorganizowane dla uczcze-
nia jubileuszu pięćdziesięciolecia pożycia małżeńskiego – Złote Gody dla 
25 par z terenu miasta i gminy Tomaszów Lubelski. Po uroczystej mszy 
św. każda z par Jubilatów otrzymała pamiątkowe obrazki z błogosła-
wieństwem ks. bp. Mariana Rojka. Następnie w Tomaszowskim Domu 
Kultury odbyło się spotkanie władz samorządowych z jubilatami, podczas 
którego otrzymali oni Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane 
przez Prezydenta RP, pamiątkowe dyplomy, kwiaty i okolicznościowe  
upominki.

13 października: W wyborach do Sejmu i Senatu posłem na Sejm IX 
kadencji ponownie został wybrany pochodzący z Tomaszowa Lubelskiego 
Tomasz Zieliński, który w 11 obwodowych komisjach wyborczych na 
terenie miasta uzyskał wynik 2015 głosów.
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18 października: Szkoła Podstawowa nr 3 im. dra Janusza Petera 
obchodziła jubileusz 55-lecia powstania. To wielce zasłużona placówka 
dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza, ciesząca się renomą bardzo 
dobrej szkoły, lokująca się wysoko w wojewódzkich rankingach osią-
gnięciami i wysokim poziomem kształcenia we wszystkich dziedzinach 
prowadzonej działalności.

19 października: W sali klubowej TDK odbył się wernisaż wystawy 
prac plastycznych stanowiących pokłosie XIII Międzynarodowego Pleneru 
Malarskiego realizowanego ph. „Barwy Roztocza”, w którym udział wzięli 
artyści z Polski, Francji, Turcji i Rosji. Komisarzem wystawy i organizato-
rem pleneru była główny plastyk TDK Marzena Mazurek.

27 października: W sali teatralnej TDK z koncertem jubileuszowym 
z okazji X-lecia istnienia wystąpił Zespół Artystyczny „Tamburino” dzia-
łający pod kierunkiem Jolanty Wiśniewskiej.

1–2 listopada: Na tomaszowskich cmentarzach odbyła się VIII kwesta 
pod hasłem „Odnawiamy żołnierskie groby i miejsca pamięci” zorgani-
zowana przez Społeczny Komitet Odnowy Miejsc Pamięci w Tomaszowie 
Lubelskim. W kweście wzięło udział 166 wolontariuszy. Dzięki ofiarności 
darczyńców zebrano kwotę 24 368,49 zł.

1–2 listopada: W Stuttgarcie odbyły się 8. Mistrzostwa Świata Karate 
Fudokan. Tomaszowską Akademię Karate Tradycyjnego reprezentowało 
troje zawodników: Gabriela Kącka, która zdobyła srebrny medal w Enbu 
i brązowy medal w kata indywidualnym, Maksymilian Neć – srebrny 
medal w Enbu i brązowy medal w kumite sportowym oraz Patryk Jan-
kowski – srebrny medal w kumite sportowym. Zawodników przygotował 
sensei Ryszard Skwarski.

8–12 listopada: Na zaproszenie burmistrza miasta przebywała w Toma-
szowie kilkunastoosobowa grupa młodzieży wraz z opiekunami z miasta 
partnerskiego Wasylków na Ukrainie. Na czele delegacji stała sekretarz 
władz rejonowych Wasylkowa Oksana Perlińska.

10 listopada: Z udziałem 15 zespołów artystycznych z miasta i powiatu 
w domu kultury odbył się XII Przegląd Pieśni Patriotycznej i Legionowej.

11 listopada: W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości 
odbyły się uroczystości patriotyczne. Rozpoczęły się mszą św. w kościele 
NSJ, po której nastąpił przemarsz pod płytę upamiętniającą pobyt Mar-
szałka Józefa Piłsudskiego w Tomaszowie, gdzie zostały złożone wieńce.

22 listopada: W sali wystaw czasowych tomaszowskiego Muzeum 
Regionalnego im. dra Janusza Petera odbyło się podsumowanie i ogłoszenie 
wyników interaktywnego konkursu historycznego zorganizowanego przez 
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne we współpracy z Muzeum, którego 
celem było zainspirowanie uczniów tomaszowskich szkół do zaintereso-
wania się i poznania problematyki walk pod Tomaszowem we wrześniu 
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1939 r. Do konkursu przystąpiło 53 uczniów reprezentujących 13 szkół 
podstawowych z terenu miasta i powiatu. Zwyciężyli: I miejsce – Piotr 
Leńczuk (SP nr 3 im. dra Janusza Petera), II miejsce – Kornelia Kawka (NSP 
Łuszczacz), III miejsce – Szymon Bełz (SP nr 3 im. dra Janusza Petera).

22 listopada: W Tomaszowskim Domu Kultury podsumowano XVI Dni 
Rzucania Palenia oraz akcję ,,Nie spalamy się!”, które odbyły się od 18 
do 22 listopada 2019 r. w powiecie tomaszowskim w ramach Ogólnopol-
skich Dni Rzucania Palenia. Organizatorami promującej zdrowy styl życia 
akcji były: Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy,  
3–4 Hufiec Pracy w Tomaszowie Lubelskim oraz Miejska Biblioteka 
Publiczna im. T. Zamoyskiego.

22 listopada: W Zespole Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jaro-
sława Dąbrowskiego odbyła się uroczystość podpisania umowy patronackiej 
między Romanem Rakiem – tomaszowskim przedsiębiorcą, właścicielem 
firmy RST „Roztocze” i WSK Tomaszów, a dyrektorem ZST-M Januszem 
Jońcem. Podczas uroczystości 80 uczniów szkoły w ramach programu 
„Dobry Start” otrzymało stypendia przyznane na I semestr roku szkolnego 
2019/2020.

23 listopada: Podczas corocznie organizowanego w domu kultury 
koncertu charytatywnego ph. „Pomóż dzieciom przetrwać zimę” zebrano 
463 kg słodyczy, zabawek, ubrań i artykułów spożywczych o długim 
terminie przydatności.

24 listopada: Zespół Artystyczny Seniora „Harmonia” wraz ze swoją 
założycielką i zarazem dyrygentką Swietłaną Karczewską-Lipowicz obcho-
dził jubileusz 15-lecia działalności.

12 grudnia: Zarząd Rejonowy PCK w Tomaszowie Lubelskim, I Liceum 
Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego oraz Fundacja Społeczno-
-Gospodarcza Oska zorganizowali VII finał mikołajkowej akcji charytatywnej 
„Paczka Marzeń” skierowanej do dzieci z rodzin potrzebujących pomocy.

13 grudnia: Odbyły się uroczystości upamiętniające 38. rocznicę wpro-
wadzenia stanu wojennego, które zostały zorganizowane przez Oddział 
NSZZ „S” Regionu Środkowo-Wschodniego, duchowieństwo z tomaszow-
skich parafii oraz Urząd Miasta.

15 grudnia: Na rynku miejskim odbyło się coroczne spotkanie opłat-
kowe mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego. Były: występy, życzenia 
świąteczne, wspólne kolędowanie, degustacja potraw wigilijnych, kiermasz 
ozdób świątecznych.

16 grudnia: Tomaszów Lubelski został wyróżniony w XIX edycji Kon-
kursu „O Kryształową Cegłę” – na najlepszą inwestycję budowlaną po 
obu stronach wschodniej granicy Unii Europejskiej, za inwestycję Targo-
wisko Zielony Rynek w Tomaszowie Lubelskim. Nagrodę na uroczystości 
w Lublinie odebrał burmistrz Wojciech Żukowski.



400

Kronika Rocznik Tomaszowski 9

Uroczystość przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju przez tomaszowskich harcerzy 
skautom z Ukrainy na przejściu granicznym w Hrebennem. Fot. Archiwum Urzędu 

Miasta Tomaszów Lubelski

19 grudnia: Na przejściu granicznym w Hrebennem tomaszowscy harce-
rze z KH ZHP przekazali skautom z Ukrainy Betlejemskie Światło Pokoju.

28 grudnia: W TDK odbył się jubileuszowy XX Powiatowy Przegląd 
Kolęd i Pastorałek, w którym uczestniczyło 18 zespołów i chórów: Toma-
szowska Kapela Podwórkowa, „Rapsodia”, „Camerata”, „Olszanka”, 
„Pojednanie”, „Tarnina”, „Lawenda”, „Vocates”, „Marase”, „Honoratki”, 
„Awemis”, „Harmonia”, „Dominanta”, „Płomień”, „Jawor”, „Sonata”.

Opracował Janusz Brodowski
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera


