
PL ISSN 0209-0414PL ISSN 0209-0414

TOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNETOMASZOWSKIE TOWARZYSTWO REGIONALNE TOMASZÓW LUBELSKI 2014TOMASZÓW LUBELSKI 2014

W roku bieżącym przypada 100. rocznica wybuchu I wojny światowej. 

„Przygraniczny powiat tomaszowski już w sierpniu 1914 r. stał się terenem działań 

wojennych. 13 sierpnia granicę rosyjsko-austriacką przekroczyły austro-węgierskie 

patrole zwiadowcze 4. armii, dowodzonej przez gen. Maurycego Auffenberga, nie 

napotykając na rosyjski opór, chociaż dochodziło wówczas do licznych potyczek, 

w rezultacie których Austriacy zajmowali przygraniczne miejscowości.

[...] 22 sierpnia do działań na terenie przygranicznych powiatów: tomaszowskiego 

i zamojskiego, wkroczyły główne siły c. i k. 4. armii. Od 26 sierpnia do 2 września 

stoczyła ona zwycięską bitwę z siłami 5. armii rosyjskiej dowodzonej przez gen. Pawła 

Plehwego”.

„W powiecie tomaszowskim straty w budynkach wyniosły 31,7% przedwojennej 

zabudowy, przy czym dotyczyły przede wszystkim wsi. Sam Tomaszów wiele nie 

ucierpiał. W przeprowadzonym w październiku 1916 r. przez okupacyjne władze 

austriackie spisie powszechnym ludności widoczne były zarówno straty ludzkie, 

określane mianem »wyludnienia«, jak i związane z tym zjawiskiem zmiany w jej 

strukturze etnicznej i wyznaniowej”.

Fragmenty artykułu Jana Lewandowskiego Powiat tomaszowski 

w latach I wojny światowej – zarys problematyki badawczej (strony 73–85)

Fotografia na okładce – ulica Lwowska w Tomaszowie w roku 1914 – pochodzi ze 

zbiorów Muzeum Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. 

Pokolorowana, jest elementem stałej ekspozycji w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

im. Tomasza Zamoyskiego w Tomaszowie Lubelskim.
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WSTĘP

Wożuczyn, rozległa wieś w południowo-wschodniej części Lubelszczyzny, 
położona jest na terenie gminy Rachanie, przy drodze łączącej Tomaszów 
Lubelski z Tyszowcami, około 30 km na południowy wschód od Zamościa. 
W północno-zachodniej części miejscowości, na wzgórzu, znajduje się 
zaniedbany park z ruinami okazałego zespołu zamkowo-pałacowego 
(XVI–XX w.). Na podstawie stosunkowo późnych źródeł pisanych oraz 
ikonograficznych można stwierdzić, że wcześniej istniała w tym miejscu 
także murowana kaplica zamkowa. Zestawienie najstarszych wzmianek 
historycznych o średniowiecznych właścicielach wsi – Wożuczyńskich 
(początek XV w.) – z datowaniem założenia zamkowego (koniec XVI lub 
początek XVII w.) wskazuje, że pierwotnie musiała tu istnieć jakaś inna, 
starsza rezydencja, zapewne drewniany lub murowany dwór1. Niestety, 
jego lokalizacja, wielkość, rozplanowanie i konstrukcja pozostają nieznane. 
Zapewne jednak założenie takie znajdowało się w rejonie wspomnianego 
wzgórza.

Zamek i późniejszy pałac w Wożuczynie oraz ich otoczenie nie były 
dotąd regularnie badane pod względem architektonicznym. W roku 1966 
Eugeniusz Onoszko (Pracownia Konserwacji Zabytków Oddział Warszawski, 
Pracownia Dokumentacji Naukowo-Historycznej) na zlecenie Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej (Wydział Kultury) i głównego konserwa-
tora zabytków w Lublinie wykonał jedynie kilkustronicową dokumentację 
historyczno-architektoniczną2. Domniemane miejsce nieistniejącej już kaplicy 
zamkowej na planie sporządzonym w 1976 r. przez Mieczysława Kseniaka 

 1 B. T y p e k, Wożuczyn, Wożuczyn 2013, s. 79.
 2 E. O n o s z k o, Wożuczyn. Zespół pałacowy. Dokumentacja historyczno-architektoniczna, mps 

w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie (Delegatura w Zamościu), 
Warszawa 1966.

Marcin Piotrowski, Patrycja Piotrowska (Lublin) 
Barbara Typek, Andrzej Pasieczny (Wożuczyn) 

Sławomir Wiśniewski (Biłgoraj)

ARCHEOLOGICZNO-HISTORYCZNE BADANIA 
ZESPOŁU ZAMKOWO-PAŁACOWEGO W WOŻUCZYNIE 

W GMINIE RACHANIE W ROKU 2013:  
POSZUKIWANIA RELIKTÓW KAPLICY ZAMKOWEJ

A  R  T  Y  K  U  Ł  Y
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i Anielę Marczak, stanowiącym część opracowania ewidencyjnego parku 
pałacowego (zamkowego) w Wożuczynie3, zostało zaznaczone przerywa-
ną linią. Plan ten został później opublikowany w artykule poświęconym 
inwentaryzacji dendrologicznej w parku, przygotowanym w 1979 r. przez 
wspomnianych autorów wraz z Dominikiem Fijałkowskim4. Wśród naj-
ważniejszych prac poświęconych w całości lub w części dziejom zespołu 
zamkowo-pałacowego w Wożuczynie wymienić można poza tym naj-
starszą pozycję, autorstwa Ewarysta Andrzeja Kuropatnickiego, Geografia, 
albo dokładne opisanie królestwa Galicyi i Lodomeryi z roku 17865. Na uwagę 
zasługuje tekst Kazimierza Laskowskiego (napisany pod pseudonimem 
EL) w „Tygodniku Ilustrowanym” z 1907 r. Polski Trianon6. Wożuczyn 
znalazł się także w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich w t. XIV z 1895 r.7. Z roku 1919 pochodzi książka 
Tadeusza Szydłowskiego Ruiny Polski, w której zabytkowa architektura 
Wożuczyna znalazła swoje miejsce8. Na uwagę zasługuje również część 
Katalogu zabytków sztuki w Polsce, poświęcona miastu Tomaszów Lubelski 
i jego okolicom9. W roku 1996 powstała praca magisterska Barbary Typek 
Zespół pałacowy w Wożuczynie10. W roku 1998 ta sama autorka opublikowała 
na łamach „Zamojskiego Kwartalnika Kulturalnego” artykuł zatytułowa-
ny: Polski Trianon11. Inny jej tekst ukazał się w „Kwartalniku” w 2009 r., 
nosił tytuł 600 lat Wożuczyna. Refleksje nad walorami historycznymi i kul-
turowymi12. W roku 2003 w Leksykonie historycznym miejscowości dawnego 
województwa zamojskiego Józef Niedźwiedź opracował hasło Wożuczyn13. 

 3 M. K s e n i a k, A. M a r c z a k, Opracowanie ewidencyjne pozostałości parku pałacowego 
(zamkowego) w Wożuczynie, mps w archiwum Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 
w Lublinie (Delegatura w Zamościu), Lublin 1976.

 4 D. F i j a ł k o w s k i, M. K s e n i a k, A. M a r c z a k, Historia i stosunki dendrologiczne 
parku w Wożuczynie, „Rocznik Sekcji Dendrologicznej Polskiego Towarzystwa Botanicznego”,  
t. XXXII, 1979, s. 153–157; por. też D. F i j a ł k o w s k i, M. K s e n i a k, Parki wiejskie Lubelsz-
czyzny – stan, ochrona i rewaloryzacja biocenotyczna, Warszawa 1982.

 5 E. A. K u r o p a t n i c k i, Geografia, albo dokładne opisanie królestwa Galicyi i Lodomeryi, 
Przemyśl 1786, s. 45.

 6 EL, Polski Trianon, „Tygodnik Ilustrowany”, R. XLIV, 1907, nr 41, s. 835.
 7 B. C h l e b o w s k i, Wożuczyn, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów 

słowiańskich, red. B. Chlebowski, J. Krzywicki, F. Sulimierski, t. XIV, Warszawa 1895, s. 15.
 8 T. S z y d ł o w s k i, Ruiny Polski, Kraków 1919, s. 170–171.
 9 R. B r y k o w s k i, K. K u t r z e b i a n k a, Tomaszów Lubelski i okolice (d. pow. tomaszowski), 

[w:] Katalog zabytków sztuki w Polsce, red. R. Brykowski, E. Smulikowska, Z. Winiarz, Warszawa 
1982, s. 84. 

10 B. T y p e k, Zespół pałacowy w Wożuczynie, mps pracy magisterskiej w archiwum Kato-
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1996.

11 Taż, Polski Trianon, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1998, nr 1, s. 87–91.
12 Taż, 600 lat Wożuczyna. Refleksje nad walorami historycznymi i kulturowymi, „Zamojski 

Kwartalnik Kulturalny” 2009, nr 3–4, s. 89–95.
13 J. N i e d ź w i e d ź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego, 

Zamość 2003, s. 597–598.
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Warto też przywołać tekst Ireny Rolskiej Fundacja generała Wilhelma hrabiego 
Miera (1678–1758) w Wożuczynie z 2011 r.14. Zbiór ten zamyka monogra-
fia Wożuczyna, przygotowana przez Barbarę Typek15. Na tym tle, jako 
źródła wiedzy oraz odniesień do dokumentów pisanych, szczególnego 
znaczenia nabierają niektóre publikacje o szerszej tematyce, m.in. takie jak: 
praca dotycząca osadnictwa na terenie województwa bełskiego, autorstwa 
Andrzeja Janeczka16, oraz studium genealogiczne rodu Godziębów, w tym 
Wożuczyńskich, napisane przez Jana Pakulskiego17.

Przyczyną ograniczonego zainteresowania obiektem jest zapewne 
fatalny stan jego zachowania. Całość zespołu na początku XX stulecia 
stanowiła niezwykle stylowe założenie, porównane w 1907 r. na łamach 
„Tygodnika Ilustrowanego” do słynnego Petit Trianon18. W tym samym 
miejscu znalazło się znamienne zdanie: „Bez przesady można powiedzieć, 
że jest to jedna z najpiękniejszych rezydencji w naszym kraju”19. Od lat 60. 
XX w. ocalałe relikty zamkowo-pałacowe sukcesywnie niszczyła miejscowa 
ludność, pomimo że większość zabudowy (poza kaplicą zamkową, która 
zniknęła w XIX w., oraz pałacem, spalonym w 1914 r.) przetrwała dwie 
wojny światowe. Dziś przeważająca część reliktów architektury znajduje 
się pod ziemią, a obiekt w naturalny sposób staje się przedmiotem zain-
teresowania archeologów20.

Szczególnie intrygująca w całym założeniu architektonicznym wydaje 
się kaplica zamkowa. Według tradycji w pierwszej połowie XVII w. ro-
dzina Wożuczyńskich rozbudowała swą rezydencję, wznosząc „rozległy 
dom mieszkalny, murem grubym, basztami i strzelnicami obwiedziony” 
z kaplicą zamkową za murami, całość w typie włoskim21. W roku 1822, jak 
podaje „Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego”, wśród różnych 
budynków rozlokowanych wokół pałacu znajdowała się także kaplica22. 
Budowla ta została również przedstawiona na najstarszej znanej ilustracji 
ukazującej zespół zamkowo-pałacowy w Wożuczynie, wykonanej przez 

14 I. R o l s k a, Fundacja generała Wilhelma hrabiego Miera (1678–1758) w Wożuczynie, [w:] 
Między Wrocławiem a Lwowem. Sztuka na Śląsku, w Małopolsce i na Rusi Koronnej w czasach no-
wożytnych, red. A. Batlej, K. Brzezina, P. Oszczanowski, Wrocław 2011, s. 325–332.

15 B. T y p e k, Wożuczyn...
16 A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV 

do początku XVII w., Wrocław–Warszawa 1991.
17 J. P a k u l s k i, Ród Godziębów w średniowiecznej Polsce. Studium genealogiczne, Toruń 2005.
18 EL, dz. cyt., s. 835.
19 Tamże.
20 Należy odnotować, że obiekt wpisany do Rejestru Zabytków Województwa Lubelskiego 

(nr A/1463) nie figuruje jeszcze w ewidencji stanowisk archeologicznych.
21 Ks. K. B o n i e w s k i, Opis historyczny diecezji lubelskiej, rkps, 1839–1845, Archiwum 

Archidiecezjalne Lubelskie, Rep. 60, vol. 259, s. 1011; B. T y p e k, Wożuczyn…, s. 14.
22 Archiwum Państwowe w Lublinie, sygn. 12, „Dziennik Urzędowy Województwa Lu-

belskiego” z dn. 17 VI 1822, s. 149; B. T y p e k, Wożuczyn…, s. 14.
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Seweryna Zenona Sierpińskiego i zamieszczonej w jego książce poświęconej 
zabytkom Lubelszczyzny, co by wskazywało, że wznosiła się ona jeszcze 
około 1839 r.23. Rycina z książki Sierpińskiego jest zresztą jedynym znanym 
źródłem ikonograficznym odnoszącym się do wspomnianej kaplicy (ryc. 1). 
Budowla przestała istnieć zapewne gdzieś około połowy XIX w., źródła 
z 1867 r. już jej nie wymieniają24. Brak jej także na pierwszych fotografiach 
pałacu i parku, z początku XX w. (ryc. 2). Sąsiadująca z południowo-za-
chodnią basteją zamku kaplica przedstawiona na rysunku Sierpińskiego 
zdradza pewne cechy typowe dla tzw. renesansu lubelskiego, co mogłoby 
przemawiać za jej rzeczywiście dawną chronologią. Ten charakterystyczny 
nurt architektoniczny jest typowy dla sakralnych budowli Lubelszczyzny 
pierwszej połowy XVII stulecia25, tak więc pojawia się pewna, jeszcze słabo 
zarysowana, zbieżność z datowaniem okresu rozbudowy zamku przez 

23 S. Z. S i e r p i ń s k i, Obraz miasta Lublina, Lublin 1839, s. 148–149; poszerzona wersja 
książki – por. tenże, Historyczny obraz miasta Lublin, Lublin 1843, s. 148–149.

24 Por. np. Księgi hipoteczne i zbiór dokumentów do dóbr Wożuczyn, t. I–II, Archiwum 
Państwowe w Zamościu, sygn. 79–80, t. I, k. 496; por. także B. T y p e k, Wożuczyn…, s. 93–96.

25 Na temat renesansu lubelskiego por. m.in. T. A d a m e k, Renesansowa architektura 
Lublina, [w:] Lublin w dziejach i kulturze Polski, red. T. Radzik, A. Witusik, Lublin, s. 73–84; 
tenże, Renesans lubelski/The Lublin Renaissance, [w:] Renesans lubelski/The Lublin Renaissance, 
red. L. Dulik, Lublin 2013; K. B l a s c h k e, Nasze własne, nasze polskie. Mit renesansu lubelskiego 
w polskiej historii sztuki, Kraków 2010; J. T e o d o r o w i c z - C z e r e p i ń s k a, Renesans lubelski, 
„Renowacje i Zabytki” 2011, 3 (39), s. 100–113.

Ryc. 1. Wożuczyn, pow. Tomaszów Lubelski. Zespół zamkowo-pałacowy. Rysunek 
z 1839 r. (za: S. Z. Sierpiński, Obraz miasta Lublina, Lublin 1843, s. 149)
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Wożuczyńskich. Istnieje również hipoteza, według której wspomniana 
kaplica zamkowa miałaby być najstarszą, jeszcze średniowieczną świątynią 
Wożuczyna26. Na dzień dzisiejszy nie można wykluczyć takiej możliwości, 
istnieją bowiem przesłanki przemawiające za istnieniem kościoła para-
fialnego obrządku łacińskiego we wsi już w XIV stuleciu27. W kontekście 
badań związanych z kaplicą zamkową warto wspomnieć, iż nieznane są 
miejsca pochówku członków rodziny Wożuczyńskich, którzy przecież na 
przestrzeni kilku stuleci, od XIV lub XV do schyłku XVII w., kończyli 
swój żywot w Wożuczynie – ich gnieździe rodowym. Można więc do listy 
problemów badawczych dołączyć pytanie, czy nie mogli oni być chowani 
właśnie w kaplicy zamkowej28. Należy jednocześnie pamiętać, że obecny 
późnobarokowy kościół parafialny w Wożuczynie miał swoje liczne wcze-
śniejsze fazy użytkowania. Kolejne przebudowy (niejednokrotnie bardzo 
radykalne) mogły zatrzeć wcześniejsze ślady, w tym pamięć o pochowanych 
najstarszych fundatorach. Podjęcie próby wyjaśnienia tych wielu różnych 

26 Hipoteza taka została sformułowana przez członków Stowarzyszenia Miłośników Wo-
żuczyna i Okolic w trakcie przygotowywania programu badań.

27 Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie (dalej AAL), Akta Konsystorza Lubelskiego (dalej 
AKL), Rep. 60IVb 242, k. 37; B. T y p e k, Wożuczyn…, s. 124. Inne źródła tego nie potwierdzają.

28 Sugestię taką wyraził ostatnio (jesień 2013 r.) Andrzej Pasieczny podczas spotkania 
członków Stowarzyszenia Miłośników Wożuczyna i Okolic.

Ryc. 2. Wożuczyn, pow. Tomaszów Lubelski. Pocztówka z widokiem na tzw. ogród 
dolny, w tle pałac, ok. 1912 r. (zbiory prywatne A. Pasiecznego)
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kwestii wymaga zakrojonego na wiele lat programu badań, który obejmo-
wałby, z jednej strony, dalsze kwerendy archiwalne, a z drugiej – prace 
archeologiczne. Kwestia kaplicy zamkowej jest swego rodzaju pretekstem 
do pełniejszego rozpoznania całego zespołu zamkowo-pałacowego, a także 
reszty obszaru Wożuczyna. Tylko w tak zarysowanym kontekście możliwa 
będzie jej pełniejsza interpretacja.

Taki plan badawczy został już zarysowany przez członków Stowarzyszenia 
Miłośników Wożuczyna i Okolic wraz z archeologami związanymi z gru-
pą ArchaeoFuture29 z Lublina. W listopadzie 2013 r. podjęte zostały także 
pierwsze prace archeologiczne na terenie założenia zamkowo-pałacowego30. 
Ich celem było przede wszystkim zlokalizowanie reliktów kaplicy zamko-
wej oraz próba graficznej rekonstrukcji budowli. Badania miały charakter 
nieinwazyjny. Poszukiwania przeprowadzono przy wykorzystaniu jednej 
z metod geofizycznych (badania magnetyczne). Obszar prospekcji wybrano 
na podstawie rysunku Seweryna Zenona Sierpińskiego oraz wskazówek 
w późniejszych opracowaniach. Wyniki badań magnetycznych potwier-
dziły istnienie we wskazanym rejonie regularnej budowli. Uchwycono 
także inne budynki założenia zamkowo-pałacowego oraz ich wewnętrzne 
rozplanowanie. Zastosowanie badań nieinwazyjnych nie było przypad-
kowe. Obowiązujące współcześnie konwencje prawa międzynarodowego 
dotyczące ochrony dziedzictwa archeologicznego zalecają, a niektóre wręcz 
wymuszają stosowanie, tam gdzie tylko jest to możliwe, niedestrukcyjnych 
metod rozpoznawania substancji zabytkowej31.

KONTEKST HISTORYCZNY

Trwałym elementem społeczeństwa średniowiecznej Polski były rody 
rycerskie. Stanowiły one stały składnik średniowiecznej elity władzy – elity 
politycznej w Polsce dzielnicowej, Polsce zjednoczonej ostatnich Piastów oraz 
pierwszych Jagiellonów32. Właścicielami zamku (XVI–XVII w.), i zapewne 
wcześniej średniowiecznego dworu, byli Wożuczyńscy (herbu Godzięba). 
Bartosz Paprocki (ok. 1540–1614), polski i czeski heraldyk, uważał ich za 
„dom starodawny i znaczny”33, niewiele jednak wiadomo o najdawniej-

29 www.archaeofuture.wordpress.com
30 Prócz autorów tekstu w badaniach udział wzięli także Konrad Grochecki (Krasnystaw) 

oraz Zbigniew Grabiec (Lublin). Park z ruinami zamku i pałacu jest obecnie własnością gminy 
Rachanie. Przeprowadzenie badań było możliwe dzięki zgodzie wójta p. Kazimierza Organisty.

31 Z. K o b y l i ń s k i, Międzynarodowe zasady ochrony i konserwacji dziedzictwa archeologicznego, 
Warszawa 1998, s. 123; K. M i s i e w i c z, Geofizyka archeologiczna, Warszawa 2006, s. 10.

32 J. P a k u l s k i, dz. cyt., s. 10.
33 P. P a p r o c k i, Herby rycerstwa polskiego, wyd. K. J. Turowski, Kraków 1858, s. 362;  

J. P a k u l s k i, dz. cyt., s. 237. Określenie dom, podobnie jak familia, odnosiło się w tym przy-
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szych dziejach rodu i ich wożuczyńskim gnieździe rodowym. Przodek 
Wożuczyńskich przybył do ziemi bełskiej najpewniej z Mazowsza w XIV 
lub XV w.; w XIV w. występowało wielu przedstawicieli rodu Godziębów 
na Mazowszu34. Stało się to zapewne za panowania księcia Siemowita IV 
(ok. 1352–1426), który na mocy porozumień pokojowych zrezygnował 
z pretensji do korony polskiej i zobowiązał się do złożenia hołdu lennego 
królowi polskiemu, za co miał otrzymać posiadłość lenną na Rusi Halickiej 
(księstwo bełskie). Wprowadził w niej jurysdykcję mazowiecką i szybko 
zjednoczył ze swym księstwem. Po jego długich rządach w księstwie beł-
skim (1388–1426) pozostało wiele nadań. W polityce wewnętrznej Siemowit 
lokował miasta oraz popierał kolonizację podległego mu księstwa bełskiego 
ze strony szlachty mazowieckiej35. Obrazowo opisał te wydarzenia Jan 
Długosz (1415–1480), którego warto zacytować w większym fragmencie, 
zwracając jednocześnie uwagę na walory osadnicze ziemi bełskiej przed-
stawione w sposób relatywistyczny:

Chcąc zaś ułagodzić męża swojej siostry Aleksandry, księcia mazowieckiego Siemowita 
z powodu odebrania mu Królestwa – wiedział o nim, że miał on zarówno dziedziczne, jak 
i nabyte przez wybór prawo do następstwa na tronie Królestwa Polskiego – zobowiązał się, że 
da mu jako wieczyste uposażenie ziemię radomską. Ale kiedy zdał sobie sprawę, że panowie 
i rycerze polscy żadną miarą nie dopuszczą do tego rodzaju nadania, ofiarowuje mu, nadaje 
i zapisuje wieczyście tytułem posagu ziemię bełzką, mającą bardzo żyzną ziemię, obfitującą 
w wody, jeziora i pastwiska i pod każdym względem lepszą od radomskiej36.

Na mocy tej decyzji Siemowit zobowiązany był do wypraw wojskowych 
z udziałem ludności ziemi bełskiej37.

22 grudnia 1415 r. w Bełzie książę Siemowit IV nadał braciom, 
Andrzejowi, Grotowi i Prędocie, wsie w powiecie sokalskim: Włocławice, 
Tartaków i Strzelce. Towarzyszyli mu dostojnicy z Mazowsza oraz Jakub 
z Wożuczyna, stolnik bełski. Jemu właśnie przypisuje się fundację wcze-

padku do rodów herbowych i ich gałęzi (rodzin) – por. J. B i e n i a k, Rody rycerskie jako czynnik 
struktury społecznej w Polsce XIII–XV wieku, [w:] Polska w okresie rozdrobnienia feudalnego, red. 
H. Łowmiański, Warszawa 1973, s. 161–200; tenże, Jeszcze w sprawie genezy rodów rycerskich 
w Polsce, „Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Zbiór studiów”, t. 5, 1992, s. 45–55.

34 K. P a c u s k i, O rodzie Gozdawów na Mazowszu w XIV–XV wieku i jego tradycji, [w:] Kul-
tura średniowieczna i staropolska. Studia ofiarowane Aleksandrowi Gieysztorowi w pięćdziesięciolecie 
pracy naukowej, red. D. Gawinowa, Warszawa, 1991, s. 655–656; J. P a k u l s k i, dz. cyt., s. 20.

35 A. J a n e c z e k, dz. cyt., s. 83–87; J. T ę g o w s k i, Sprawa ruska w stosunkach Siemowita IV 
z Władysławem Jagiełłą, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie”, Seria 
„Zeszyty Historyczne” 1994, z. 2, s. 115–127; B. D y m e k, Walka Siemowita IV o koronę polską, 
„Rocznik Mazowiecki” 1999, nr 11, s. 68, 80.

36 Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, Warszawa 1981, ks. X, 
s. 224.

37 E.  G a w i n, Między Polską a Zakonem: polityka Siemowita IV w latach 1386–1426, „Rocznik 
Mazowiecki” 2002, nr 14, s. 11.
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śnie poświadczonego, powstałego przed 1409 r. kościoła pod wezwaniem 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wożuczynie. 25 lutego 1409 r. 
w dokumencie fundacyjnym kościoła w Gródku występuje Piotr z Wożuczyna, 
rektor wożuczyńskiego kościoła38. Chociaż fundację kościoła w Wożuczynie 
przypisuje się tradycyjnie znanym od 1415 r. Wożuczyńskim, w rzeczywi-
stości początki, autorzy oraz warunki uposażenia parafii nie są znane. Jeżeli 
chodzi o powstanie i rozwój organizacji terytorialnej Kościoła łacińskiego 
na terenie ziemi bełskiej, to w XV w. fundacje zbiorowe przeważały nad 
fundacjami indywidualnymi. Z lepiej znanych indywidualnych fundacji 
szlacheckich wymienić można trzy: w Nabrożu (1411), w Chodywańcach 
(przed 1422) oraz w Uhnowie (1470)39. Nie jest wykluczone, jak to zostało 
już zasygnalizowane, że parafia i świątynia w Wożuczynie powstały już 
w XIV stuleciu40.

Wśród znamion tożsamości rodu szczególną rolę odgrywał herb. 
Ważny był przede wszystkim dla dużych rodów, zamieszkujących róż-
ne ziemie, ponieważ w takich okolicznościach istotna pamięć przodków 
stopniowo się zacierała41. Właściciele Wożuczyna używali herbu Godzięba 
(Godziąba, Godziemba, Godzięby, Godzyamba, Godzamba). Średniowieczni 
Godziębowie mieli dobra w wielu ziemiach: w Wielkopolsce, na Kujawach, 
w ziemi dobrzyńskiej, ziemi sieradzkiej, ziemi łęczyckiej, w Małopolsce, 
na Mazowszu, na Litwie i na Rusi42. Podstawowe dane o herbie, nazwie 
i proklamacji rodu Godziębów średniowiecznych i XVI-wiecznych zebrał 
w 1993 r. Józef Szymański43. Ostatnio zagadnienie to omówił Jan Pakulski 
(2005)44. Herb Godzięba opisał w swoim herbarzu Jan Długosz, podając, że 
na czerwonym polu znajdowała się sosna o trzech konarach – Godzamba 
arborem pinosam trifrondosam in campo rubeo defert45. Herb Godzięba ulegał 
zmianom zarówno czasowym, jak i lokalnym. Znane są wersje z sosną 
z trzema lub pięcioma korzeniami, z gałęziami i sękami. Zmieniały się 
także stosowane barwy.

Godziębowie mieli swoje dobra na Rusi w XV w. W roku 1436 do do-
kumentu szlachty ruskiej przywiesił sigillum cuiusdam terrigenae Belznensis 

38 AAL, AKL, Rep. 60, vol. 153, k. 137; Zbiór dokumentów małopolskich, 1270; J. P a k u l s k i, 
dz. cyt., s. 238; na ten temat por. także A. J a n e c z e k, dz. cyt., s. 44, 52, 351.

39 A. J a n e c z e k, dz. cyt., s. 44–45.
40 Por. przypis 27.
41 J. P a k u l s k i, dz. cyt., s. 10.
42 Tamże.
43 J. S z y m a ń s k i, Herbarz średniowiecznego rycerstwa polskiego, Warszawa 1993, s. 124–125. 
44 J. P a k u l s k i, dz. cyt., s. 20–44.
45 Insignia seu Clenodia Regis et Regni Poloniae, z kodeksu kórnickiego wydał dr Z. Celi-

nowski, Poznań 1885, s. 25. Por. także Klejnoty Długoszowe, wyd. M. Friedberg, Kraków 1931, 
s. 71.
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Godzamba. Być może był nim Drohobysz de Likonovisz, używający pieczęci 
z sosną, na co zwrócił uwagę Jan Pakulski46.

W swoim herbarzu Długosz sugestywnie scharakteryzował Godziębów, 
pisząc o nich: Genus Polonicum, in quo viri sensati, sed ad avariciam proclivi47. 
Nie wiadomo, czy w tej charakterystyce kronikarz miał na myśli cały ród 
czy też konkretną familię48. Trudno dziś orzec, czy to z powodu przypi-
sanej Godziębom cechy – avariciam (chciwość, skąpstwo) – Wożuczyńscy 
najczęściej pojawiali się w aktach sądowych. W każdym razie księgi te 
stanowią najważniejsze źródło do genealogii szlachty XV w. w Polsce. 
23 listopada 1439 r. na roczkach w Bełzie wystąpił Jan z Wożuczyna (Nblis. 
Iohannes de Vozuczino) jako pełnomocnik siostry Łaszczki (wdowy) i jej 
córki w sporze z Piotrem Słodziną. 7 grudnia Jan zobowiązał się zapłacić 
Piotrowi 10 grzywien szerokich groszy w okresie czterech tygodni od 
najbliższego Bożego Narodzenia49. 8 grudnia 1449 r. Piotr z Wożuczyna 
(Nblis. Petrus de Woszuczino; Petrus Woszuczinsky) został pozwany na roczki 
bełskie przez młynarza Macieja ze Swartowic o klacz. Na tych roczkach 
Piotr oświadczył, że Wawrzyńcowi z Komarowa winien jest 4 kopy50.  Na 
podstawie kryterium chronologicznego i majątkowego historycy dochodzą 
do wniosku, że najpewniej Jan z siostrą Łaszczką oraz wspomniany Piotr 
z Wożuczyna to dzieci wymienionego wcześniej Jakuba z Wożuczyna. 
Najprawdopodobniej synem któregoś z nich był Grzegorz z Wożuczyna51. 
Wspomniany Piotr pojawia się kilkakrotnie w źródłach; wzmiankowany 
był w 1424, 1435 i 1449 r.52.

22 kwietnia 1482 r. Dorota, żona Jakuba (nazwijmy go drugim) 
z Wożuczyna (Nblis. [Dorothea] uxor Iacobi de Voszuczin), za zgodą męża 
zrezygnowała z posagu i wiana we wsiach Swartowice i Turów, w parafii 
wożuczyńskiej, na rzecz synów Pawła oraz Stanisława. Byli to synowie 
z pierwszego małżeństwa z Janem ze Swartowic. Jakub (drugi) Wożuczyński 
oświadczył zaś na roczkach bełskich, że zabezpieczył jej posag w wysokości 
100 grzywien wianem tej samej wysokości na połowie swoich dóbr rucho-
mych i nieruchomych, które przypadają mu w Wożuczynie i Siemierzu po 
podziale z bratem53. Jakub (drugi) z Wożuczyna pojawia się kilkakrotnie 

46 Jana Zamoyskiego notaty heraldyczno-sfragistyczne, wyd. F. Piekosiński, „Studia, Rozprawy 
i Materiały z Dziedziny Historii Polskiej i Prawa Polskiego”, t. 7, 1907, nr 671; J. P a k u l s k i, 
dz. cyt., s. 44, 237.

47 Por. przypis 45.
48 Por. uwagi – J. P a k u l s k i, dz. cyt., s. 32.
49 Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczpospolitej Polskiej z Archiwum tak zwanego bernardyńskiego 

we Lwowie w skutek fundacyi śp. Aleksandra hr. Stadnickiego wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału 
Krajowego, t. XIX, Lwów 1906 (dalej AGZ), t. XIX, nr 1775, 1778; J. P a k u l s k i, dz. cyt., s. 238.

50 AGZ, t. XIX, nr 1821, 1823; J. P a k u l s k i, dz. cyt., s. 238.
51 A. Janeczek, dz. cyt., s. 351; J. P a k u l s k i, dz. cyt., s. 238.
52 AAL, AKL, vol. 158, s. 657, vol. 160, k. 90.
53 AGZ, t. XIX, nr 1980, 1981.
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w dokumentach odnoszących się do roczków sądowych, gdzie występował 
nie tylko jako strona, lecz także na urzędzie. 1 kwietnia 1484 r. odnotowano 
go jako jednego z asesorów w Bełzie. Natomiast 6 kwietnia 1489 r. zawarł 
umowę z Janem Michałowskim, że ten odda mu brzeg strumyka przepły-
wającego przez jego dobra w zamian za trzy łany ornej ziemi i prawo do 
korzystania z drewna w lasach należących do Jakuba. Wożuczyński był 
winny Michałowskiemu 33 grzywny i zobowiązał się zwrócić je do naj-
bliższego Bożego Narodzenia. W przypadku gdyby nie doszło do spłaty 
długu, Jakub miał wwiązać Jana Michałowskiego na swojej wsi do czasu 
zwrotu pożyczki. 5 lipca 1490 r. Jakub zastawił wójtostwo w Siemierzu za 
pożyczone od pozostającego w jego służbie Stefana (servitori) 70 grzywien. 
Z kolei 12 marca 1492 r. ponownie pożyczył od tegoż Stefana 90 grzywien 
pod zastaw wspomnianego wójtostwa. Miało ono pozostać w rękach Stefana 
z Tumikowic aż do zwrotu długu54. Wspomniane pożyczki świadczą o tym, 
że Jakub (drugi) z Wożuczyna nie należał do ludzi zbyt zamożnych, co 
mogło wynikać – rzecz jasna – z różnych przyczyn.

4 czerwca 1494 r. Jan Trojan z niedalekiej wsi Rachanie pozwał braci: 
Jakuba (drugiego) oraz Tomasza, z powodu zalewania przez wodę jego 
łąki po wybudowaniu przez Wożuczyńskich grobli. W sporze tym porę-
czył za nich Angelus ze Steniatyna. 28 lipca bracia mogli uwolnić go od 
tej poręki55. Jan Pakulski dochodzi do wniosku, że Jakub (drugi) i Tomasz 
byli najprawdopodobniej synami Grzegorza z Wożuczyna56.

Zapewne synem któregoś z nich był Mikołaj Wożuczyński, który 
10 marca 1502 r. pojawia się w dokumentach jako asesor na roczkach są-
dowych w Busku (koło Lwowa), sprawowanych przez miejscowego pod-
starościego – Mikołaja Narajewskiego. Po raz kolejny Mikołaj Wożuczyński 
występuje w gronie asesorów na tychże roczkach u boku podstarościego 
Jana Jacimirskiego 27 sierpnia 1502 r.57. Tak kończą się średniowieczne 
dzieje Wożuczyńskich.

W roku 1578 Jakub Wożuczyński (nazwijmy go trzecim) posiadał 5 i ¼ 
łana użytków, dwóch zagrodników (czyli chłopów posiadających niewiel-
ki przydział ziemi), dwóch rzemieślników i czterech komorników (czyli 
chłopów bez ziemi i domu) oraz miał trzy dziedziczne wsie: Wożuczyn, 
Siemierz i Zwiartowczyk58. Był zatem jednym z bogatszych w okolicy59. 
10 stycznia 1588 r. król Zygmunt III nadał mu urząd wojskiego bełskiego 
za zasługi w czasie obrony Krakowa przed Maksymilianem Habsburgiem, 

54 AGZ, t. XIX, nr CDXCIX, 2097, 2098, 2134, 2259.
55 AGZ, t. XIX, nr 2355, 2377.
56 J. P a k u l s k i, dz. cyt., s. 239; por. także zestawienie – A. J a n e c z e k, dz. cyt., s. 351.
57 AGZ, t. XIX, nr DCXVI, DCXXIII.
58 A. J a b ł o n o w s k i, Polska XVI wieku. Źródła Dziejowe, t. XVIII, Ziemie Ruskie, cz. 1, 

Warszawa 1902, s. 211, 242.
59 B. T y p e k, Wożuczyn…, s. 12.
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pretendentem do tronu polskiego60. W XVI stuleciu przez Wożuczyn wiódł 
szlak handlowy, którym kupcy z Tyszowiec, Grabowca czy Hrubieszowa 
jeździli do Rachań, Lubaczowa i Potylicza – ważnego ośrodka produkcji 
garncarskiej. Jakub (trzeci) Wożuczyński dobrze zarządzał swoimi dobrami; 
odnowił mosty i groble na rzece zwanej wówczas Huczew. Na wniosek 
jego oraz posłów bełskich 3 marca 1595 r. Zygmunt III ustanowił we wsi 
Wożuczyn opłaty mostowe61. W tymże 1595 r. miał miejsce pierwszy najazd 
Tatarów na Wożuczyn. Spalił się wtedy drewniany kościół. Przypuszcza 
się, że spłonął wówczas także dwór Wożuczyńskich, a nawet cała wieś62. 
Wspomniany poprzednio Jakub, wojski bełski, ufundował nowy kościół 
(drewniany) i uposażył go dokumentem wydanym w Wożuczynie 19 lipca 
1595 r.63. Według tradycji ten sam Jakub na przełomie XVI i XVII w. zbu-
dował w Wożuczynie niewielki zamek. Jemu też przypisuje się postawie-
nie przy trakcie handlowym figury (słupa, kapliczki) z herbem Godzięba, 
znajdującej się obecnie na cmentarzu wożuczyńskim64.

Warto podkreślić bliskie kontakty Wożuczyńskich z Zamoyskimi, 
Zamościem, Akademią Zamojską. W wywodzie szlachectwa kleryka Jerzego 
Zamoyskiego (zm. 1621), z 10 lutego 1580 r., świadkowie stwierdzili, że 
jego macierzystą babką była Elżbieta Woszaczinska (Wożuczyńska) herbu 
Godzięba65. W roku 1604, w związku z reorganizacją diecezji chełmskiej 
dokonaną przez Jerzego Zamoyskiego, wówczas biskupa chełmskiego, 
parafia Wożuczyn weszła w skład dekanatu grabowieckiego. W tym 
samym roku odbyła się pierwsza poświadczona źródłowo oficjalna wi-
zytacja biskupa w Wożuczynie66. Warto wspomnieć, że na jego wniosek 
w archiwum diecezjalnym zebrano dokumenty, na podstawie których 
przeprowadzono regulację granic i lustrację majętności parafii. Na uwagę 
zasługuje fakt, iż Jerzy Zamoyski przyczynił się do rozwoju Akademii 
Zamoyskiej. Przeprowadził również liczne fundacje kościelne.

Najpewniej w pierwszej połowie XVII w. Wożuczyńscy rozszerzyli swą 
rezydencję. Przypuszcza się, że nastąpiło to za czasów Jakuba (trzeciego) 
Wożuczyńskiego (zm. 1604) lub Jerzego Wożuczyńskiego (zm. 1649). 
Biorąc pod uwagę dalsze dzieje ogólnopolityczne i lokalne, później nie 

60 Urzędnicy województwa bełskiego i ziemi chełmskiej XIV–XVIII w. Spisy, oprac. H. Gmiterek, 
R. Szczygieł, Kórnik 1992, nr 412.

61 Inwentarz Metryki Koronnej Księgi wpisów i dekretów polskiej kancelarii królewskiej z lat 
1447–1795, oprac. I. Sułkowska-Kurasiowa, M. Woźniakowa, Warszawa 1973, 133, k. 596, 597v.

62 B. T y p e k, Wożuczyn..., s. 13.
63 A. W a d o w s k i, Dokumenty do kościołów diecezji chełmskiej od XIV do XVIII w., rkps (Biblioteka 

im. H. Łopacińskiego w Lublinie), mf. 79, k. 144; A. J a n e c z e k, dz. cyt., s. 49 – przypis 160.
64 B. T y p e k, Wożuczyn…, s. 13.
65 W. U r b a n, Wywody szlachectwa kanoników i prałatów krakowskich (1550–1600), „Rocznik 

Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, t. 4 (15), 1999, s. 175; J. P a k u l s k i, dz. cyt., s. 237.
66 AAL, Acta visitationis Zamoysciae dioecesis Chelmensis, Rep. 60, vol. 149, k. 82.
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było raczej możliwości przeprowadzenia takiej inwestycji67. W latach 20. 
XVII w. Wożuczyn i wiele okolicznych wsi dotknęły najazdy Tatarów (1621, 
1623, 1626), a następnie plagi chorób zakaźnych (1601, 1621–1624, 1626, 
1629–1630, 1635, 1641)68. W roku 1632 właścicielem wsi był wspomniany 
już Jerzy Wożuczyński, łowczy bełski. Miał on synów – Grzegorza i Jacka 
(Hiacynta). Ten drugi w 1649 r. po ojcu został łowczym bełskim69. Z jakiegoś 
powodu Jacek nie gospodarował osobiście w majątku wożuczyńskim, lecz 
wypuszczał go w dzierżawę70. W roku 1648 wieś spalili Kozacy, a Jacek 
Wożuczyński ufundował nowy kościół (drewniany, z murowanym pre-
zbiterium)71.

Wożuczyn pozostawał własnością Wożuczyńskich do końca XVII w. 
Ostatni w linii męskiej członek tego rodu – Jan Konstanty (zm. 1687), 
właściciel wsi od 1657 r., pełnił funkcję biskupa pomocniczego diecezji 
chełmskiej i opiekuna Kolegiaty Zamojskiej. Jan Konstanty wypuszczał 
dobra wożuczyńskie w dzierżawę72. W roku 1666 zamek w Wożuczynie 
został spalony73.

Później rządy w Wożuczynie przejął siostrzeniec Jana Konstantego – 
Jerzy Łęski, starosta korytnicki. Jeszcze za życia poprzednika, w 1684 r., 
ufundował we wsi nowy kościół (drewniany, z zachowaniem części mu-
rowanej z poprzedniej świątyni), który zresztą wkrótce popadł w ruinę74. 
W kolejnych latach dobra wożuczyńskie były przedmiotem różnych sporów75.

Następnie właścicielem zamku był Szkot – Wilhelm Mier (1678–1758) 
– generał-major wojsk królewskich, kasztelan słoński, założyciel Gwardii 
Mirowskiej i fundator Koszar Mirowskich w Warszawie (w ich miejsce 
wybudowano później jedną z Hal Mirowskich). Za wierną służbę królowi 
oraz za zasługi Wilhelm Mier otrzymał w 1726 r. od Sejmu Rzeczypospolitej 
indygent-szlachectwo pod warunkiem przejścia w ciągu pół roku na wiarę 
katolicką. W połowie lat 30. XVIII w., przebywając w południowo-wschod-
nich regionach Rzeczypospolitej, Wilhelm Mier nabył dobra Radziechów, 
leżące w dawnym województwie bełskim (obecnie na Ukrainie). Przed 
1736 r. kupił też majątek w Wożuczynie. W jego posiadaniu znajdowały 
się również sąsiednie wsie – Siemierz i Kozia Wola. Około 1740 r. wzniósł 

67 B. T y p e k, Wożuczyn…, s. 14.
68 M. H o r n, Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich 1605–1633, Wrocław 1960, s. 13;  

B. T y p e k, Wożuczyn…, s. 14.
69 Urzędnicy województwa bełskiego..., s. 38 i 97.
70 B. T y p e k, Wożuczyn…, s. 14.
71 Tamże.
72 Tamże, s. 14–15.
73 I. R o l s k a - B o r u c h, Siedziby szlacheckie i magnackie na ziemiach zwanych Lubelszczyzną 

1500–1700, Lublin 1999, s. 308.
74 J. N i e d ź w i e d ź, dz. cyt., s. 597.
75 Omówienie tych kwestii – por. B. T y p e k, Wożuczyn…, s. 15.
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w Wożuczynie okazałą barokową rezydencję z regularnym parkiem, włą-
czając starszy zamek w koncepcję założenia. Zamek Wożuczyńskich pozo-
stawał zapewne w ruinie po wcześniejszych najazdach Tatarów, Kozaków 
i Szwedów. Nowy pałac stał się jednym z najoryginalniejszych w ówczesnej 
Rzeczypospolitej. W otaczającym go włoskim ogrodzie o tarasowym układzie 
znajdowały się stawy, rzeźby i teatr. Około 1742 r. Wilhelm Mier ufundował 
późnobarokowy kościół w centrum Wożuczyna (piąty z kolei), stojący po 
dzień dzisiejszy. Obok świątyni założył szpital parafialny, który istniał do 
połowy XIX w. Wilhelm zmarł w Wożuczynie i tam też został pochowany 
w podziemiach miejscowego kościoła. Po nim posiadłość objął syn, póź-
niejszy hrabia, Jan Mier (zm. 1790) – właściciel niedalekiego Komarowa, 
starosta wilkowski, tyszowiecki, poseł na sejm, szambelan króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Jan częściej przebywał w Radziechowie i we 
Lwowie. Za jego życia oraz za czasów jego syna Feliksa (zm. 1857) mają-
tek w Wożuczynie podupadł. Jan zmarł w Radziechowie, ale pochowany 
został jak ojciec – w kościele wożuczyńskim. Feliksa, ostatniego z Mierów 
w Wożuczynie, pochowano już w Radziechowie76.

W XVIII w. powstało ważne źródło kartograficzne ukazujące topografię 
ówczesnego Wożuczyna. Po I rozbiorze Polski (1772) wieś i jej okolice zna-
lazły się w obrębie zaboru austriackiego, z którego utworzono Królestwo 
Galicji i Lodomerii. Nowe władze podejmowały od razu próby skartogra-
fowania zajętego terenu. Prawdziwy przełom w tym zakresie przyniosła 
akcja rejestracji krajobrazu przeprowadzona przez Kwatermistrzostwo 
armii austriackiej w ramach wielkiej operacji mapowania wszystkich 
krajów rządzonych przez Habsburgów. Ich efektem w odniesieniu do 
ziem Rzeczpospolitej zajętych przez Austrię stała się mapa Królestwa 
Galicji i Lodomerii sporządzona w latach 1779–1783, zwana powszechnie 
mapą Miega, od nazwiska kierującego pracami majora armii austriackiej – 
Friedricha von Miega. Mapa przechowywana jest w Archiwum Wojennym 
w Wiedniu. Powierzenie tego zadania wojsku oraz zaangażowanie się 
państwa w prace kartograficzne pozwoliły osiągnąć znakomite efekty. 
Stworzono w ten sposób wielkoskalową mapę rozległego terytorium z nie-
osiągalną wcześniej dokładnością, bogactwem i obfitością szczegółów77.  

76 A. R o s t w o r o w s k i, Mier Jan, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 20, Wrocław 1975, 
s. 802–803; A. G i e r o w s k i, Mier Wilhelm, [w:] Polski słownik biograficzny, t. 20, Wrocław 1975, 
s. 804–806; B. T y p e k, Mierowie w dziejach i kulturze, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1999, 
nr 3–4, s. 42–44; taż, Wożuczyn…, s. 16–17.

77 W. B u k o w s k i, B. D y b a ś, A. J a n e c z e k, Z. N o g a, Edycja rękopiśmiennej mapy 
topograficznej Galicji z lat 1775–1783 (tzw. mapy Miega) z Archiwum Wojennego w Wiedniu, „Kwar-
talnik Historii Kultury Materialnej”, t. 59, z. 1, 2011, s. 101–105; A. J a n e c z e k, Grodzisko 
w Czermnie (Czerwieniu) na mapie Galicji z lat 1779–1783 (tzw. mapa Miega)/Der Burgwall von 
Czermno (Červen’) auf der Mieg-Landkarte Galiziens von 1779–1783/Il castrum di Czermno (Červen’) 
sulla mappa della Galizia degli anni 1779–1783 (mappa di Mieg)/Городище в Чермно (Червень) на 
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Na mapie Miega, prócz zabudowy wsi Wożuczyn, widoczne są także 
budynki założenia pałacowego Mierów na wzgórzu.

Po Mierach majątek przeszedł w ręce Kraczewskich, Wapińskich, a na-
stępnie Wydżgów (do 1944). W pałacu znajdowała się obszerna biblioteka 
ze starodrukami, wiele dzieł sztuki i pamiątek78. W samym Wożuczynie 
na przestrzeni wieków bywały takie osobistości, jak: Bazyli Rudomicz (ok. 
1620–1672), Seweryn Zenon Sierpiński (1815–1843), bp Franciszek Jaczewski 
(1832–1914), bp Stefan Wyszyński (1901–1981); malarze: Paweł Gajewski 
(1889–1950) i Jacek Malczewski (1854–1929); poeta Kazimierz Laskowski 
(1861–1913)79.

Nie wiemy, czy kaplica zamkowa pełniła swoje funkcje religijne 
w XIX w. Być może korzystała z niej jeszcze właścicielka pałacu i dóbr 
wożuczyńskich – baronowa Salomea Kraczewska (zm. 1829). Pozostało 
po niej 26 obrazów (olejnych, na blasze i landszaftów), wśród nich alaba-
strowy wizerunek Jezusa, Jezus Miłosierny na blasze namalowany, Jezus 
Milatyński. Zbiór ten ukazuje Salomeę jako osobę religijną80.

Pod koniec lat 30. XIX w. częstym gościem w Wożuczynie był Seweryn 
Zenon Sierpiński. Ze względu na utrwalony przez niego wygląd zespołu 
zamkowo-pałacowego wraz z kaplicą zamkową warto poświęcić mu nieco 
więcej uwagi. Twórczość Sierpińskiego, w tym opisywany już wcześniej 
rysunek, rozpatrywać należy przez pryzmat działalności autora oraz po-
wiązań z Wożuczynem. Jego ojciec, Ignacy Ludwik Sierpiński (1782–1845), 
był wójtem gminy Wożuczyn i nauczycielem dzieci Jana Wydżgi, wła-
ściciela pałacu (1788–1867). Seweryn Sierpiński był polskim prozaikiem, 
z zamiłowania historykiem amatorem, zainteresowanym przeszłością 
rodzimej Lubelszczyzny (pochodził z Krasnegostawu). Wśród jego dzieł 
literackich na szczególną uwagę zasługuje cytowana już wcześniej książka 
Obraz miasta Lublina, wydana w 1839 r.81, oraz tekst Rys dziejów Akademii 
Zamojskiej82. Podkreślają one konieczność rozumienia ciągłości tradycji 
i stanowią interesujący przykład romantycznego historyzmu. Sierpiński był 
członkiem grupy artystów założonej w Warszawie w 1839 r., określanej od 
drugiej połowy XIX w. Cyganerią Warszawską. Sami siebie nazywali „za-

мапі Галичини (мапі Міґа) 1779–1783 років, [w:] Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem. 
Katalog wystawy/Červen’ – eine Burg zwischen Ost und West. Ausstellungskatalog/Červen’ – un 
castrum tra Oriente e Occidente. Catalogo della mostra/Червень – град між Сходом і Заходом. 
Каталог виставки, red. J. Bagińska, M. Piotrowski, M. Wołoszyn, Tomaszów Lubelski–Leipzig–
Lublin–Rzeszów 2012, s. 105–115. 

78 B. T y p e k, Polski Trianon…, s. 87–91. 
79 Taż, Wożuczyn…, s. 191–195.
80 A. S z y k u ł a - Ż y g a w s k a, Salomea z Juśkiewiczów Kraczewska, „Zamojski Kwartalnik 

Kulturalny” 2010, nr 3, s. 103–105; B. T y p e k, Wożuczyn…, s. 22.
81 Por. przypis 23.
82 Z. S. S i e r p i ń s k i, Rys dziejów Akademii Zamojskiej, „Jaskułka” 1843.
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paleńcami” lub „młodymi”. Działalność grupy trwała do 1843 r. „Cyganie 
warszawscy” nadawali codziennym sytuacjom i wydarzeniom charakter 
niezwykłości. Ośmieszali strój salonowy, unikali miast, często organizowali 
wyprawy krajoznawcze po wsiach, bratali się z ludem, prowadzili dzia-
łalność uświadamiającą i agitacyjną, spisywali podania ludowe, obrzędy 
i zwyczaje. Zapaleńców połączył, najogólniej mówiąc, protest przeciwko 
zastanej rzeczywistości politycznej, kulturowej i społecznej. W grupie 
dominował żywioł literacki, ale swoje poglądy i postawy jej członkowie 
wyrażali charakterystycznym cygańskim, kontrowersyjnym trybem życia83.

Wszystko wskazuje na to, że kaplica zamkowa w Wożuczynie prze-
stała istnieć gdzieś między 1839 a 1867 r. Wśród wydarzeń historycz-
nych z tego okresu, które mogły przyczynić się do jej zniszczenia lub 
rozebrania, na myśl przychodzą echa powstania styczniowego (1863). 
Tytus Woyciechowski (1808–1879), teść Marcellina Wydżgi (1830–1894), 
właściciela pałacu, syna Jana Wydżgi, włączony był w przygotowania 
powstania w okolicy. Pozostawał działaczem obozu „białych”, skupio-
nych wokół Andrzeja Zamoyskiego (1800–1874). Wchodził w skład władz 
zwanych Dyrekcją, której zadaniem była m.in. rozbudowa prowincjonalnej 
sieci oraz zbiórka funduszy. Z nieznanych bliżej powodów, jeszcze przed 
wybuchem powstania, Tytus Woyciechowski został usunięty z Dyrekcji. 
W miejscowej tradycji oraz w przekazach rodzinnych przetrwało podanie, 
według którego na tyłach ogrodu włoskiego przy pałacu w Wożuczynie, 
w grocie św. Onufrego, mieściła się skrytka z kasą i bronią powstańców. 
Być może więc Tytus wciągnął do działań powstańczych swojego zięcia 
– Marcellina Wydżgę? Faktem jest wszak, że Marcellin w 1863 r. został 
skazany na dwa miesiące w Twierdzy Zamojskiej za nielegalne posiadanie 
broni oraz pomoc powstańcom. Po upadku powstania, jak wynika z badań 
Barbary Typek, na Wożuczyn spadły sankcje ze strony władz carskich84. 
Niewykluczone, że w toku tych wydarzeń ucierpiał też budynek kaplicy 
zamkowej, w każdym razie, jak to zostało już wspomniane, w cztery lata 
później źródła już jej nie odnotowują85.

KAPLICA ZAMKOWA NA RYCINIE SEWERYNA SIERPIŃSKIEGO

Jedyne znane graficzne przedstawienie kaplicy zamkowej w Wożuczynie, 
stanowiące część rysunku autorstwa Seweryna Sierpińskiego, opublikowanego 

83 A. G r o m a d z k i, Cyganeria Warszawska, „Przegląd Humanistyczny” 1975, nr 5, s. 89–103; 
A. C z e r w o n k a, Krytyka grupowości Cyganerii Warszawskiej. Próba socjologicznej teorii grupy 
literackiej, „Consensus. Studenckie Zeszyty Naukowe” 2002, nr 2, s. 22–49.

84 B. T y p e k, Wożuczyn…, s. 26.
85 Por. przypis 24.
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w 1839 i powtórnie w 1843 r., nie jest łatwe do interpretacji. Sygnowany 
podpisem autora i datowany 1839 r. rysunek przedstawia panoramę części 
wsi. Elementem dominującym w scenie jest zespół zamkowo-pałacowy 
z ogrodem, ulokowany na zanadto wyeksponowanym wzgórzu, nieco 
z prawej strony. Po stronie lewej, na łagodniej opadającym stoku, nary-
sowane zostały drzewa, krzewy, a niżej kilka domów między kolejnymi 
drzewami. U stóp wzniesienia znajduje się kolejny budynek.

Główną część rezydencji zajmuje pałac, któremu towarzyszą mniejsze 
obiekty. Niektóre z nich, mimo daleko posuniętej stylizacji, dają się ziden-
tyfikować, np. budynek bramy wjazdowej w prawym, bliższym narożni-
ku, basteja południowo-zachodnia po lewej stronie, wystająca zza innego 
budynku. Rezydencja otoczona jest murem. Po jej lewej stronie znajduje 
się częściowo tylko ukazana kaplica zamkowa. Zwrócona jest do widza 
pozbawioną wieży fasadą, z efektownym szczytem. Można się w niej do-
patrywać podziału na kondygnacje, okien lub może rodzaju ślepej arkady. 
Nie ma pewności, czy kaplica ulokowana została poza murem. Być może 
to, co wydaje się jej dolną kondygnacją, w rzeczywistości jest na rysunku 
kontynuacją muru obwodowego. Możliwe też, że Sierpiński celowo i nieco 
sztucznie wysunął budynek kaplicy, aby ją ukazać spoza innych obiektów. 
Taki zabieg wykonał zapewne w przypadku nienaturalnie wyniesionej do 
góry bastei południowo-zachodniej.

Trudno dziś orzec, czy autor wiernie odwzorował współczesny mu 
kształt kaplicy, czy może uformowała ją jego wiedza i wyobraźnia, wie-
my bowiem, że Sierpiński niejednokrotnie korzystał z obszernej biblioteki 
pałacowej i znał zabytki architektury Lubelszczyzny. Jako historyk amator 
miał świadomość tradycji, głębi historycznej, skłaniającej go niewątpliwie 
do studiowania dziejów obiektów, które znalazły się w polu jego zaintere-
sowań. Nie można jego rysunku traktować bezrefleksyjnie, jako przykładu 
wiernego odwzorowania rzeczywistości. Z jednej strony, należy pamiętać, 
że Sierpiński doskonale znał Wożuczyn i jego budowle, z drugiej jednak, 
nie można zapominać o tym, iż nie był on rysownikiem dokumentalistą, 
ale literatem artystą.

METODA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH W 2013 R.

Podstawowym celem badań archeologicznych podjętych w 2013 r. na 
terenie parku w Wożuczynie była próba zlokalizowania i zarysowania re-
liktów dawnej kaplicy zamkowej. Ze względu na to, że na XIX-wiecznym 
rysunku Sierpińskiego posiada ona wszelkie znamiona budowli murowanej, 
zapewne ceglanej lub kamienno-ceglanej, wybrano do tego celu metodę 
prospekcji magnetycznej.
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Podstawą tej metody są pomiary i analiza właściwości naturalnego pola 
Ziemi oraz jego anomalii. Pole to jest przedstawiane w każdym punkcie 
przestrzeni za pomocą całkowitego wektora pola, określanego przez różne 
składowe: całkowite natężenie F→, składową pionową Z→, składową pozio-
mą H→, deklinację D (czyli kąt między południkiem geograficznym i ma-
gnetycznym w miejscu pomiaru), inklinację I (czyli kąt między wektorem 
F→ w miejscu pomiaru a rzutem tego wektora na płaszczyznę poziomą). 
Rozkład pola magnetycznego na powierzchni Ziemi przedstawia się za 
pomocą map w formie izolinii łączących punkty jednakowego natężenia 
F→, H→ lub Z→ (izodynamy), jednakowej deklinacji (izogony) i inklinacji 
(izokliny). Około 99% całkowitego pola magnetycznego to pole główne, 
którego źródła znajdują się we wnętrzu Ziemi (ruchy jądra Ziemi w polu 
elektromagnetycznym przestrzeni okołoziemskiej). Ulega ono bardzo po-
wolnym zmianom wiekowym. Na to pole nakładają się różne anomalie, 
w tym szybkie wariacje dobowe, miesięczne, roczne i nieregularne. Dające 
się zaobserwować miejscowe zmiany pola magnetycznego wywołują także 
obiekty archeologiczne. Wzrosty lub spadki natężenia pola magnetycznego 
Ziemi można zmierzyć za pomocą różnego rodzaju przyrządów: magneto-
metrów (zmiany całkowite pola magnetycznego), gradientometrów (pomiary 
wartości wektorów składowych pola) i kappametrów (do mierzenia war-
tości podatności magnetycznej). Zakres anomalii magnetycznych w terenie 
zależy od wielu różnych czynników: wielkości i kształtu obiektu, wartości 
podatności magnetycznej materiału, głębokości zalegania, kierunku pola 
magnetycznego. Prospekcje magnetyczne stosowane w archeologii opierają 
się na badaniu zakłóceń naturalnego pola magnetycznego Ziemi wywoła-
nych przez obiekty znajdujące się pod ziemią. Ich źródłem są: magnetyzacja 
szczątkowa (remanentna; trwały efekt magnetyczny) oraz magnetyzacja 
indukcyjna. Obydwa procesy zależą od obecności cząstek żelaza (tlenków 
żelaza) w glebie, ceramice, cegłach, dachówkach, paleniskach. Stały efekt 
magnetyczny występuje przede wszystkim w obiektach metalowych, ale 
także w innych, np. ceramicznych, które uległy wypaleniu, a następnie 
oziębieniu poniżej temperatury krytycznej (565–675°C – temperatura 
Curie). Zmiany wywołane w tej temperaturze powodują trwałą polaryzację 
cząstek tlenków żelaza utrzymującą się poniżej tej wartości, co skutkuje 
miejscowymi zmianami pola magnetycznego. Na wykrywalność obiektów 
archeologicznych metodą magnetyczną wpływ ma nie tylko zakres anomalii, 
ale przede wszystkim kontrast między nimi a otoczeniem86.

W badaniach geofizycznych, w tym magnetycznych, najkorzystniejsza 
jest sytuacja, gdy mamy do czynienia z reliktami kamienno-ceglanego 
fundamentu. Przy badaniach architektury murowanej, zwłaszcza na sta-

86 K. M i s i e w i c z, Metody geofizyczne w planowaniu badań wykopaliskowych, Warszawa 
1998, s. 42–44; tenże, Geofizyka…, s. 75–78.
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nowiskach jednowarstwowych (jednofazowych), za pomocą pomiarów 
geofizycznych można bardzo precyzyjnie lokalizować miejsca położenia 
zachowanych konstrukcji, a tym samym odtwarzać plan nawet całych 
zespołów architektonicznych. Sytuacja komplikuje się w przypadku na-
trafienia na obiekty długo i zmiennie użytkowane. Na wielowarstwowych 
(wielofazowych) obiektach murowanych często udaje się jedynie wyzna-
czyć strefy zagruzowania. W każdym razie, pamiętając oczywiście, że 
każda metoda geofizyczna ma swoją rozdzielczość, identyfikacja reliktów 
architektury murowanej, ze względu na jej rozmiary, na ogół nie stwarza 
problemów87.

Prospekcja magnetyczna w Wożuczynie została przeprowadzona przy 
użyciu gradientometru Fluxgate FM–256 angielskiej firmy Geoscan Research, 
skonstruowanego specjalnie do celów archeologicznych. Zasięg pomiaru 
w przypadku tego urządzenia wynosi od 0,8 do 1,0 m głębokości. Obróbka 
i graficzna prezentacja danych została wykonana przy pomocy oprogra-
mowania Geoscan – Geoplot v. 3.0. Ze względu na znaczne deniwelacje 
oraz drzewa (całe założenie zamkowo-pałacowe znajduje się na obszarze 
parku) badania magnetyczne wymagające precyzyjnych pomiarów w siatce 
były znacznie utrudnione, ale wykonalne po uprzednim przygotowaniu 
terenu (głównie wycinka dziko rosnących krzewów). Zakres prac obej-
mował powierzchnię 4 kwadratów (grid) o wymiarach 20 × 20 m (łącznie 
16 arów). Próbkowanie odbywało się co 25 cm przy trawersie co 0,5 m, 
w przejściach równoległych w kierunku N–NW. Takie założenia pozwo-
liły uzyskać możliwie najlepsze wyniki w tak trudnym terenie. Atutem 
okazało się zastosowanie pojedynczego gradientometru, którym łatwiej 
zbierać pomiary w zadrzewionym częściowo obszarze.

WYNIKI BADAŃ GEOFIZYCZNYCH I ICH INTERPRETACJA

Wstępne wyniki badań magnetycznych przeprowadzonych w listopadzie 
2013 r. na terenie założenia zamkowo-pałacowego w Wożuczynie ujawniły 
zarysy kilku budowli, których układ już na pierwszy rzut oka pokrywa 
się z budynkami widocznymi na tzw. mapie Miega. Badania geofizyczne 
ukazały jednak więcej szczegółów, jak np. rozplanowanie wewnętrzne. 
Ukazały się także obiekty niewidoczne na mapie austriackiej. W sąsiedztwie 
południowo-zachodniej bastei zamku, w miejscu, w którym na rysunku 
Seweryna Zenona Sierpińskiego wznosiła się kaplica, uchwycono zarysy 
regularnego budynku (ryc. 3–4). Są to, jak należy sądzić, relikty poszukiwanej 
kaplicy. Zakres pomiarów wyraźnie wskazuje, że konstrukcje murowane 

87 K. M i s i e w i c z, Metody geofizyczne…, s. 44–45; tenże, Geofizyka…, s. 33–35.
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Ryc. 3. Wożuczyn, pow. Tomaszów Lubelski. Zespół zamkowo-pałacowy. Wyniki pro-
spekcji magnetycznej (2013). Kolory strzałek odpowiadają kolejnym obiektom: żółty 
– obiekt 1 (kaplica); czerwony – obiekt 2; niebieski – obiekt 3; fioletowy – obiekt 4; 

zielony – obiekt 5
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zalegają w ziemi stosunkowo płytko 
(nie głębiej niż 1 m).

Obiekt, który można wiązać z ka- 
plicą zamkową (obiekt 1), miał for-
mę prostokątną o wymiarach około  
12 × 20 m. Zorientowany był dłuższą 
osią w kierunku NE–SW. Fundament 
lub ściana elewacji miała szerokość 
około 1 m. Przerwa w przebiegu linii 
muru lub fundamentu, uchwycona 
od strony południowo-zachodniej, 
może odpowiadać usytuowaniu 
w tym miejscu wejścia. Drzwi (być 
może tylko w jakiejś fazie użytkowa-
nia) znajdowałyby się wówczas po- 
środku fasady, widocznej częściowo 
na rysunku Sierpińskiego. Może to 
być jednak także ślad uszkodzenia 
konstrukcji. Najlepiej widoczny jest 
przebieg ściany północno-zachodniej, 
nieco gorzej południowo-zachodniej 
i południowo-wschodniej. Najmniej 
klarowna sytuacja występuje w pół-

nocno-wschodniej (powiedzmy – prezbiterialnej) części obiektu. Zarysy 
regularnych linii są w tej części niewyraźne i odcinkowe. Wydaje się jed-
nak, że od ścian nawy odchodzą w tym miejscu pod kątem prostym na 
zewnątrz kolejne ściany. Być może mamy tu do czynienia z transeptem, 
bocznymi kaplicami lub przybudówkami o innych funkcjach (np. zakrystia).

Na zewnątrz budynku, który można identyfikować z kaplicą, wzdłuż 
jego ściany wschodniej, zarejestrowano nieregularny obiekt 2, który moż-
na wstępnie interpretować jako rozwalisko cegieł, strefę zagruzowaną. 
Niewykluczone, że powstała ona w wyniku destrukcji kaplicy. Na wschód 
od opisanego obiektu rysuje się kolejna, podobna strefa o nieregularnym 
przebiegu liniowym, odchylona bardziej w kierunku południowym (obiekt 3).

Na wschód i północny-wschód od budynku kaplicy, w odległości około 
10 m, widoczny jest zarys regularnej zabudowy o analogicznej orientacji 
względem stron świata (obiekt 4). Na przebadanym odcinku uchwycono 
dwa lub może nawet trzy jego wewnętrzne pomieszczenia. Grubość muru 
lub fundamentu w tym przypadku wynosi około 1 m.

Na północny wschód od obiektu 1 i 4 rysuje się, miejscami niewyraź-
ne, kolejne założenie o kształcie prostokątnym (obiekt 5). Orientacja tej 
struktury jest analogiczna jak w przypadku wskazanych obiektów 1 i 4. 

Ryc. 4. Wożuczyn, pow. Tomaszów Lubel-
ski. Zespół zamkowo-pałacowy. Wstępna 
interpretacja wyników prospekcji magne-
tycznej. Obiekty rozróżniono kolorami: żół-
ty – obiekt 1 (kaplica); czerwony – obiekt 2; 
niebieski – obiekt 3; fioletowy – obiekt 4; 
zielony – obiekt 5; szary – obiekt 6 (praw-
dopodobnie fragment muru obwodowego)
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Grubość ściany lub fundamentu wydaje się szersza od struktur wskazanych 
wcześniej i wynosi około 1,5 m.

Na podstawie XIX-wiecznego rysunku Sierpińskiego oraz wyników 
badań magnetycznych Sławomir Wiśniewski wykonał komputerową trój-
wymiarową rekonstrukcję kaplicy zamkowej (ryc. 5). Do przedstawienia 
jej bryły należało wykonać lustrzane odbicie części fasady wystającej zza 
muru i innych budynków. Uwzględniając wymiary budowli uchwyconej 
w trakcie prospekcji magnetycznej i przystosowując je do danych z rysunku 
Sierpińskiego, można było obliczyć proporcjonalną wysokość fasady kapli-
cy. Wyniosła ona do szczytu około 17 m. Zaprezentowaną rekonstrukcję 
traktować należy jako wstępną.

WNIOSKI

Stan rozpoznania zespołu zamkowo-pałacowego w Wożuczynie trudno 
uznać za zadowalający, ale nawet pobieżna kwerenda źródłowa oraz przegląd 
publikacji i niepublikowanych opracowań ukazuje obiekt o niezwykłych 
walorach poznawczych, zarówno dla okresu średniowiecza, jak i czasów 
nowożytnych regionu. Całe założenie ulega nieustannej degradacji, dlatego 
wymaga ono podjęcia natychmiastowych działań ze strony służb konser-

Ryc. 5. Wożuczyn, pow. Tomaszów Lubelski. Komputerowa rekonstrukcja kaplicy na 
podstawie rysunku S. Z. Sierpińskiego z 1839 r. oraz wyników badań magnetycznych 

w 2013 r.
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watorskich, historyków, historyków sztuki i archeologów. Ze względu na 
opłakany stan zachowanych reliktów zabytkowej architektury konieczne 
wydaje się przede wszystkim rozpoznanie kompleksu, sporządzenie szcze-
gółowego raportu o jego kondycji oraz wprowadzenie tego obszaru do 
ewidencji stanowisk archeologicznych. Celem badań podjętych na terenie 
wożuczyńskiego parku w 2013 r. było przede wszystkim zwrócenie uwagi 
środowiska naukowego i konserwatorskiego oraz przywrócenie obiektu 
świadomości społecznej. Chodziło też o pokazanie zabytku szerszej gru-
pie odbiorców, hołdując idealistycznej myśli rozpowszechnionej w dobie 
romantyzmu przez niemieckiego filozofa Johanna Wolfganga Goethego, 
który pisał: 

[…] wszystkie rodzime dzieła kultury stanowią nie tylko przedmiot dumy narodowej i bo-
gactwo jednego kraju, ale należą do ogółu ludzkości i są jego wspólnym dziedzictwem […]88.

Wytyczając kierunki dalszych badań na terenie zamku i pałacu 
w Wożuczynie, należy podkreślić, że powinny one mieć charakter in-
terdyscyplinarny, z wiodącą rolą historyków i archeologów. Konieczne 
wydają się szersze i głębsze studia archiwalne. Jan Pakulski we wstępie 
do swojego opracowania genealogii Godziębów napisał:

Może sięgając do trudno dostępnych źródeł rękopiśmiennych litewskich i ruskich, można 
by więcej powiedzieć o Czyżach, Wożuczyńskich czy też Węglińskich89.

Nadzieje na odkrycie nowych dokumentów budzą nie tylko wielokrotnie 
penetrowane przez badaczy Wożuczyna archiwa w Lublinie czy Zamościu, 
ale także Archiwum Państwowe we Lwowie oraz Archiwum Państwowe 
w Rzeszowie. Badania archeologiczne prowadzone w Wożuczynie w 2013 r. 
wyraźnie pokazały, że stosowanie prospekcji nieinwazyjnych, a zwłaszcza 
magnetycznych, daje w tym przypadku bardzo konkretne i wiarygodne 
wyniki.

Przejdźmy teraz do wniosków bardziej szczegółowych. Przystępując do 
poszukiwań wożuczyńskiej kaplicy zamkowej, uwagę zwróciło niezwykłe 
wprost ubóstwo źródeł pisanych i ikonograficznych. W miejscu wyznaczo-
nym na podstawie XIX-wiecznego rysunku Sierpińskiego udało się odkryć 
zarysy budynku, który można identyfikować wstępnie z rzeczoną kaplicą. 
Jej elewacja, przedstawiona na wspomnianej rycinie, zdradza pewne cechy 
typowe dla stylu renesansu lubelskiego z początku XVII w., nie wiadomo 
jednak, czy autor oddał rzeczywisty wygląd budynku, czy też dokonał 
jego historyczno-artystycznej rekonstrukcji.

88 Idea przyświecająca 185 krajom świata, które pod auspicjami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych ds. Wychowania, Nauki i Kultury (UNESCO) roztaczają opiekę nad pamiątkami 
przeszłości – źródło: Liga Polskich Miast i Miejsc UNESCO (www.liga-unesco.pl/).

89 J. P a k u l s k i, dz. cyt., s. 17.
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Bez dalszych badań, zwłaszcza wykopaliskowych, trudno jest wskazać 
ewentualnych fundatorów kaplicy lub przynajmniej w przybliżeniu okres 
jej wzniesienia. Niewiele też da się powiedzieć o jej wyglądzie. Opierając 
się na rysunku oraz przede wszystkim na wynikach badań magnetycznych, 
można stwierdzić, że była to najpewniej budowla jednonawowa z wej-
ściem od strony południowo-zachodniej. Rozkład anomalii magnetycznych 
ujawnił również w jej części północno-wschodniej (niewidocznej na rycinie 
Sierpińskiego) istnienie struktur, które można interpretować wstępnie jako 
transept lub boczne kaplice. Trudna do określenia jest część prezbiterialna.

Poszukując fundatorów kaplicy zamkowej, można jedynie wskazać 
tych najbardziej prawdopodobnych z uwagi na kontekst historyczny. Nie 
można wykluczyć możliwości, iż mamy w tym przypadku do czynie-
nia z pierwszym, jeszcze średniowiecznym (XIV lub XV w.), kościołem 
w Wożuczynie, wymienionym w 1409 r., który stał się prywatną kaplicą 
Wożuczyńskich herbu Godzięba, funkcjonującą przy późniejszym zamku. 
W XV w. fundatorem mógłby być Jakub (pierwszy) Wożuczyński. W ta-
kiej sytuacji renesansowy wygląd kaplicy musiałby być nadany później, 
w okresie wznoszenia zamku pod koniec XVI lub na początku XVII w. 
Możliwe jednak, że interesująca nas kaplica powstała wraz z murowanym 
zamkiem, od razu w formie renesansowej. Jej fundatorem (lub inicjatorem 
przebudowy) mógł być Jakub (trzeci) Wożuczyński. Należał do ludzi bardzo 
zamożnych i czynił na terenie wsi poważne inwestycje budowlane (mosty, 
groble i najpewniej murowany zamek). Wśród ewentualnych fundatorów 
wymienić należy również Jerzego Wożuczyńskiego. W tych czasach na 
uwagę zasługuje także postać Jerzego Zamoyskiego, biskupa chełmskie-
go, spokrewnionego z Wożuczyńskimi. W roku 1604 oficjalnie wizytował 
zapewne dobrze sobie znaną parafię. Jerzy Zamoyski przeprowadził wiele 
fundacji kościelnych. Mógł też być fundatorem prywatnej kaplicy renesan-
sowej przy zamku swojej babki – Elżbiety Wożuczyńskiej. Ze względu na 
późniejsze dzieje polityczne i gospodarcze, a zwłaszcza z uwagi na losy 
Wożuczyna, wzniesienie tak okazałego budynku w okresie do pierwszej 
połowy XVIII w. wydaje się mało prawdopodobne. Nie można wykluczyć, 
że kaplicę wybudował (lub przebudował) Wilhelm Mier po przejściu na 
wiarę katolicką i włączył ją w zakres swojego pałacu. Był wszak fundato-
rem późnobarokowego kościoła parafialnego w Wożuczynie, położonego 
w innej części wsi.
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DZIEJE KULTU OBRAZU MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

Przyzwyczailiśmy się do tego, że prawdy wiary przekazywane są 
przez słowo mówione lub pisane. Tymczasem doświadczenie poucza, 
że chrześcijaństwo jest nie tylko religią słowa, ale i obrazu. Dlatego nie-
wątpliwie najcenniejszym obrazem na ziemi tomaszowskiej jest cudowny 
wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, od wieków nazywanej Matką Bożą 
Tomaszowską.

Obraz ten jest niemym świadkiem historii miasta oraz ludzi w nim 
żyjących. Kryje w sobie wiele tajemnic. Milczący obraz patrzył przez wieki 
i nadal patrzy na płaczące małe dzieci, widzi trud i umęczenie rodziców, 
wpatruje się w młode pary ślubne, co przed nim klękają, prosząc o błogo-
sławieństwo, spogląda na umarłych, których przez próg domu wynoszą. 
Obraz pamięta różne czasy i kryje w sobie wiekowe historie. Widział śluby 
Jana Kazimierza w katedrze lwowskiej, spoglądał na wojska polskie ciągnące 
pod Chocim i Beresteczko. Był świadkiem licznych pożarów i spustoszeń 
miasta, cierpiał w czasie potopu szwedzkiego, rzucony pod końskie ko-
pyta i zraniony podkową konia. Pocieszał cierpiący i męczony za wiarę 
naród w czasie półtorawiekowej niewoli. Patrzył na serca skrwawione, 
nieukojone w bólu, niezaspokojone w tęsknotach, błagające i żebrzące 
o miłosierdzie1.

Początki kultu obrazu Matki Bożej Szkaplerznej sięgają roku 1652, 
kiedy to został umieszczony w kaplicy pod wezwaniem św. Wojciecha, 
położonej na przedmieściu Lwowskim. Najpełniejszą historię obrazu i jego 
kultu znajdujemy w pracy ks. Feliksa Kwiatkowskiego, proboszcza toma-
szowskiego, Modlitwy Nabożne do Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowskim 
Obrazie Cudami słynącej, wydanej w Lublinie w 1862 r. Obraz natychmiast 

 1 Por. M. N o w a k, Historyczny opis kościoła i cudownego Obrazu Matki Bożej w Tomaszowie 
Lub., Tomaszów Lubelski 1960, s. 4–5. 
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zyskał uznanie i rozgłos jako słynący łaskami. Zapewne dlatego zwrócili 
na niego uwagę protestanccy Szwedzi, którzy przybyli do Tomaszowa 12 
marca 1656 r. Zniszczyli wówczas między innymi kaplicę na Piaskach, 
a obraz zabrali do obozu wojskowego na wyszydzenie. Żołnierz szwedzki 
włożył go sobie potem pod siodło, a kiedy niebawem padł mu koń, rozdarł 
ze złości obraz i rzucił pod kopyta końskie wśród słomy i gnoju2.

Kiedy Szwedzi ustąpili pod Jarosław, obraz odnalazły dwie szlachcianki, 
rodzone siostry Wilczyńska i Legomińska z Tomaszowa, które obmyły go 
z brudów i nieczystości, a następnie zabrały do domu. Wkrótce przeniosły 
się do Lwowa i za zgodą abpa Wojciecha Korycińskiego umieściły go w ka-
tedrze łacińskiej w kaplicy kuśnierskiej. Natychmiast pojawiły się przy nim 
wota dziękczynne. Po pewnym czasie zmarła jedna z sióstr – Wilczyńska. 
Po swej śmierci przyśniła się rodzonej siostrze Legomińskiej oraz bratu 
Wścisłowskiemu, nakazując im, aby postarali się jak najszybciej przenieść 
obraz na dawne miejsce3. W tym samym czasie odbudowano w 1662 r. 
kaplicę na Piaskach tomaszowskich. Proboszcz parafii ks. Jan Sieprawski, 
widząc wyraźną wolę Bożą, która przejawiła się w prośbie rodzeństwa, by 
obraz powrócił na swe dawne miejsce, przekazał prośbę Radzie Mieszczan. 

 2 Na wysokości 27 cm, licząc od podstawy, płótno zostało rozdarte przez całą szerokość 
i zszyte grubymi lnianymi nićmi, zob. M. N o w a k, dz. cyt., s. 65.

 3 Modlitwy Nabożne do Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowskim Obrazie Cudami słynącej, 
Lublin 1862, s. 44. 

Miejsce zszycia płótna obrazu
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Cudowny Obraz Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim
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Sprawa odzyskania obrazu ciągnęła się kilka lat. Dopiero po jakimś czasie 
do Lwowa udała się delegacja mieszczan, na czele z ks. Wawrzyńcem 
Irzykowskim, aby odzyskać obraz. Rozmowy we Lwowie były bardzo 
długie i trudne. Dopiero interwencja abpa W. Korycińskiego spowodowała, 
że obraz wprawdzie zwrócono, ale w katedrze lwowskiej „na pamiątkę” 
musiały pozostać wota. Powracający obraz prowadzono bardzo uroczy-
ście, zwłaszcza na ostatnim odcinku od Łaszczówki do nowej kaplicy na 
Piaskach tomaszowskich4.

Kolejne lata i związane z nimi wydarzenia, jak: wojna z Turcją w 1672 r., 
upadek Kamieńca Podolskiego, oblężenie Lwowa i pojawienie się czam-
bułów tatarskich pod Tomaszowem, wszystko to skłoniło mieszczan do 
wywiezienia obrazu do bezpiecznej twierdzy w Zamościu. Tam także 
zyskał on sobie wielkie uznanie u wiernych. Po wojnie obraz wrócił do 
Tomaszowa i odtąd był na przemian przechowywany w modrzewiowym 
kościele parafialnym albo w kaplicy na Piaskach.

Ponieważ coraz głośniej było o cudach związanych z obrazem, bp chełm-
ski Stanisław Święcicki (1677–1696) do zbadania sprawy powołał Komisję 
Teologów z Akademii Zamojskiej. Po otrzymaniu pozytywnego werdyktu 
bp Święcicki przyjechał do Tomaszowa na Zielone Święta w 1678 r. i oso-
biście dokonał uroczystych przesłuchań świadków. Za prawdziwe uznał 
relacje o cudach i łaskach otrzymanych za wstawiennictwem Matki Bożej 
Szkaplerznej. Zaraz też ustanowił na stałe rektora kaplicy na Piaskach 
w osobie ks. Andrzeja Rybickiego ze Skierbieszowa.

Przekonanie o łaskach i cudach towarzyszy tomaszowskiemu ob-
razowi już od ponad 370 lat. Komisja Biskupia z 1677 r. przyjęła do 
wiadomości fakt zaistnienia około 100 cudów, natomiast ks. A. Rybicki 
zanotował 50 kolejnych łask5. Tyle samo zgromadził o. Antoni od Ducha 
Świętego, który w 1746 r. pisał „O Obrazie cudownym Najświętszej Maryi 
Panny w Tomaszowie na Piaskach, województwa bełskiego, a Ordynacji 
Zamojskiej”, że „już od stu lat blisko na całe Królestwo Polskie, Wielkie 
Księstwo Litewskie i pograniczne państwa codziennymi prawie cudami 
słynął i słynie”6.

 4 Tamże, s. 46.
 5 Jeśli chodzi o rodzaje cudów i łask, z pewnością przeważają uzdrowienia z niemocy 

fizycznych i duchowych. Ksiądz Franciszek Kwiatkowski, proboszcz tomaszowski, ślubował 
w 1830 r., że gdy szczęśliwie wyzdrowieje, będzie służył Matce Bożej Szkaplerznej do śmierci 
– i słowa dotrzymał, chociaż przyszło mu żyć aż do 1872 r. Inne rodzaje cudów i łask doty-
czyły przeważnie pomocy w szczególnych trudnościach życiowych, jak powrót z niewoli czy 
uzyskanie potomstwa. Należy także wspomnieć o sprawie uzdrowienia zwierząt domowych, 
a zwłaszcza koni, co nawiązywało do dramatycznych losów obrazu w rękach szwedzkich 
i znajdowało odzwierciedlenie w odpowiednich wotach.

 6 Modlitwy Nabożne..., s. 5.
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Z upływem lat sława cudownego obrazu na Piaskach ciągle rosła, 
dlatego podczas wizytacji kanonicznej parafii w Tomaszowie w 1717 r.7 
bp chełmski Krzysztof Szembek napisał:

Jako piasek morski, którego przez mnóstwo przerachować niepodobna, tym bardziej 
dobrodziejstwa, które przez zasługi i przyczyną Najświętszej Maryi Panny Matki Boskiej na 
Piaskach Tomaszowskich Bóg miłosierny i litościwy ludziom wiernym hojnie wyświadcza, 
liczbę i miarę przechodzą8.

W latach 1721–1725 wzniesiono na Piaskach, z myślą o obrazie i jego 
kulcie, murowaną świątynię, staraniem wojewody kijowskiego i hetmana 
Józefa Potockiego. Natomiast ordynat Michał Zdzisław Zamoyski przebu-
dował parafialny kościół modrzewiowy pod wezwaniem Zwiastowania 
NMP, który w takim kształcie dotrwał szczęśliwie do naszych dni.

Do świątyni na Piaskach sprowadzono w 1727 r. zakon trynitarzy. 
Opiekowali się oni troskliwie obrazem, aż do kasaty zakonów w zaborze 
austriackim w 1783 r. Kiedy ojcowie trynitarze odeszli, a klasztor i kościół 
na Piaskach pozostał bez opieki, przeniesiono obraz na stałe do kościoła 
parafialnego w mieście, gdzie pozostaje niezmiennie do chwili obecnej.

Proboszczowie tomaszowscy godnie zastąpili dotychczasowych opie-
kunów obrazu. Pierwszy dziekan tomaszowski, ks. Stanisław Skórzyński, 
dokonał gruntownego remontu świątyni parafialnej, a w 1881 r. sprawił 
przepiękne sukienki i korony – zachowane do dzisiaj – dla Maryi i Jezusa. 
Tymczasem świątynia na Piaskach razem z dawnym klasztorem Trynitarzy 
w XIX w. popadła w ruinę i przestała istnieć.

Biskupi, którzy w czasie zaborów mogli tylko kilka razy zwizytować 
parafię tomaszowską (w latach 1796, 1817, 1832 i 1905), nigdy nie pominęli 
w protokółach uwag o tutejszym cudownym obrazie. Podczas wizytacji 
kanonicznej, którą po 73-letniej przerwie przeprowadzał w dniach 3–4 
czerwca 1905 r. bp lubelski Franciszek Jaczewski, towarzyszący mu Karol 
Dębiński, warszawski korespondent „Kroniki Rodzinnej”, napisał: 

Najcenniejszym skarbem kościoła tomaszowskiego jest cudowny Obraz Najświętszej Panny, 
umieszczony w wielkim ołtarzu [...]. Gdy po kasacie Trynitarzy za czasów austriackich kościół 
i klasztor uległ ruinie, Obraz przeniesiono do kościoła parafialnego, gdzie dotąd pozostaje9.

 7 Podczas wspomnianej wizytacji naliczono ok. 700 wotywnych przedmiotów. Nie należy 
też zapominać o ofiarach w postaci szat kościelnych, sprzętów i naczyń liturgicznych oraz 
takich przedmiotach, jak szable czy sznury pereł i korali. Rodzina Zamoyskich ofiarowała na 
początku XVIII w. bodaj pierwsze srebrne sukienki dla tego obrazu. Zob. ks. bp J. Ś r u t w a, 
Sanktuarium Maryjne w Tomaszowie Lubelskim. Wydanie pamiątkowe poświęcone koronacji Obrazu 
Matki Bożej Tomaszowskiej. Tomaszów Lub. 16–17 lipca 1994 r., s. 28.

 8 O. A n t o n i  o d  D u c h a  Ś w i ę t e g o, Źródło dla wszystkich spragnionych, Lwów 1746, 
s. 55. 

 9 K. D ę b i ń s k i, „Kronika Rodzinna” 1905, nr 41, s. 637. 
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Po II wojnie światowej, w atmosferze obchodów 1000-lecia Chrztu Polski, 
Instytut Prymasowski Ślubów Narodu poprosił biskupa lubelskiego Piotra 
Kałwę o dokładne dane na temat cudownego obrazu w Tomaszowie10. 
Staraniem ks. dziekana dr. Stanisława Krynickiego i ks. mgra Mariana 
Nowaka zdjęcie obrazu i modrzewiowego sanktuarium Instytut Prymasowski 
przesłał Ojcu Świętemu Janowi XXIII.

OPIS IKONOGRAFICZNY OBRAZU MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

W roku 1993 ks. Ryszard Knapiński, dyrektor Muzeum Uniwersyteckiego 
KUL oraz kierownik Katedry Historii Sztuki Kościelnej, przygotowując do 
koronacji ekspertyzę ikonograficzno-technologiczną obrazu Matki Bożej 
Szkaplerznej, pisał: 

Obraz powstał prawdopodobnie w drugiej ćwierci XVII w. Umieszczony jest w ołta-
rzu głównym osiemnastowiecznego drewnianego kościoła pod wezwaniem Zwiastowania 
Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim. Jest to malowidło olejne wykonane 
na podkładzie kredowo-klejowym, na płótnie o wymiarach 106 × 75 cm. Obraz przykrywa 
metalowa sukienka wraz z koronami11.

Obraz przedstawia w ujęciu półpostaciowym Matkę Bożą Szkaplerzną 
z Dzieciątkiem Jezus trzymanym na lewym ramieniu. Prawą dłonią, 
z przewieszonym przez nią szkaplerzem, Maryja wskazuje na Syna. 
Ikonograficznie obraz należy do typu Hodegetrii12, a przez domalowanie 
szkaplerza uczyniono z niego obraz Matki Bożej Szkaplerznej. Pomiędzy 
Matką i Synem nie ma związku uczuciowego. Maryja, zwrócona frontalnie 
do widza, ukazuje Dzieciątko, kierując na Nie uwagę patrzącego.

Dyrektor Muzeum Uniwersytetu KUL, korzystając z pracy M. Nowaka, 
napisał: 

Maryja ubrana jest w ugrową suknię spodnią, suto drapowaną równolegle spływającymi 
w dół fałdami. Góra wykończona jest szerokim pasem złożonym z naszytych w podwójnym 
rzędzie pereł, pomiędzy którymi biegnie rząd szlifowanych błękitnych ametystów. Rzędy 
pereł i ametystów oddzielają równolegle biegnące grube, złote nici. Głowę Maryi przykrywa 
błękitny płaszcz, układający się w ciemniejsze fałdy. Nad czołem i na prawym ramieniu Maryi, 

10 26 kwietnia 1961 r. dokonano komisyjnych oględzin Cudownego Obrazu Matki Bożej 
Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Obraz wyjęto z ołtarza, zdjęte zostały korony, pro-
mieniste aureole, srebrna sukienka i odchylono bordowy aksamit, tak by odsłonić samo płótno 
z obrazem Matki Bożej. W skład komisji weszli: ks. Marian Nowak – wikariusz, Wawrzyniec 
Kawka – kościelny, Antoni Tujak – fotograf, Adam Cieplechowicz – ślusarz.

11 R. K n a p i ń s k i, Ekspertyza ikonograficzno-technologiczna obrazu kultowego Tomaszowskiej 
Matki Bożej Szkaplerznej, „Zamojski Informator Diecezjalny” 1994, nr 3, s. 253–254. 

12 Hodegetria, czyli „Przewodniczka, wskazująca na Chrystusa”. Najstarszy i najbardziej 
rozpowszechniony typ ikonograficzny przedstawienia Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus na 
ręku.
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Obraz Matki Bożej Tomaszowskiej w pełnej krasie
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gdzie zwykle umieszczano gwiazdy, widnieją dwa złociste krzyżyki, ozdobione punktowaniem 
i promieniami. Na powierzchni całego płaszcza rozrzucone zostały dwadzieścia cztery małe 
gwiazdki. Brzeg płaszcza obiega podwójne złote lamowanie z pojedynczym sznurem pereł, 
na przemian większych i mniejszych. Wysunięta spod płaszcza lewa dłoń Maryi w sposób 
nienaturalny podtrzymuje Dzieciątko, natomiast prawa trzyma szkaplerz i wskazuje na Jezusa. 
Wydaje się, iż szkaplerz został domalowany później, niż powstał sam obraz, około roku 1684, 
kiedy to w parafii tomaszowskiej erygowano Bractwo Świętego Szkaplerza. Na szkaplerzu 
został powtórzony w zmniejszeniu sam obraz kultowy13.

Gdy w roku 1981 tomaszowski obraz poddano konserwacji w pra-
cowni konserwatorskiej przy Muzeum Diecezjalnym Sztuki Religijnej 
w Lublinie, starano się ustalić jego autorstwo. Było to jednak niemożliwe. 
Przypuszcza się, że jego powstanie należy łączyć z bliżej nieokreślonym 
lokalnym warsztatem małopolskim. Obiekt przynależy do bogatej grupy 
obrazów wytwarzanych przez malarzy cechowych, których działalność 
była szczególnie żywa po synodzie krakowskim w 1621 r., nakazującym 
malarzom przy malowaniu wizerunków Matki Bożej wzorowanie się na 
obrazie jasnogórskim14.

Ze względu na ikonograficzne podobieństwo do przyjętego wzoru 
i technikę wykonania można przyjąć datę powstania obrazu na drugą 
ćwierć XVII w. Gdyby jednak odrzucić dane zawarte w tradycji, wówczas 
należałoby przyjąć okres erygowania Bractwa Szkaplerza Świętego w parafii 
w Tomaszowie Lubelskim, czyli rok 1684. Ryszard Knapiński podaje, że 
istnieje jeszcze trzecia możliwość, otóż obraz powstały w drugiej ćwierci 
XVII w. mógł być przemalowany około 1684 r. przez domalowanie wize-
runkowi Matki Bożej szkaplerza w prawej dłoni15.

Wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej przykrywa wykonana ze srebrnej 
blachy sukienka, która zaopatrzona jest w dwóch miejscach (na dole płasz-
cza i u podstaw koron) w imię i nazwisko złotnika, miejsce jego warszta-
tu, rok badania wyrobu przez probierza, określenie próby srebra i znak 
nieznanego z imienia i nazwiska probierza warszawskiego, działającego 
w latach 1871–1896. Wybite punce informują, iż wykonawcą srebrnych blach 
i koron był A. Riedel, złotnik warszawski, czynny w latach 1878–1910. Jest 
on w latach 1883–1886 wymieniany jako prowadzący warsztat i magazyn 
wyrobów srebrnych oraz złotych przy ul. Bielańskiej 21. Sygnował swoje 
wyroby puncą firmową, przedstawiającą strzemię. W roku 1881 gotowy 
wyrób poddano badaniom probierczym, co poświadcza słabo czytelna 

13 M. N o w a k, Historyczny opis kościoła i cudownego Obrazu Matki Bożej w Tomaszowie Lub., 
t. II, s. 65–66; R. K n a p i ń s k i, Ekspertyza ikonograficzno-technologiczna..., s. 255.

14 Por. T. D. Ł u k a s z u k, Obraz Matki Bożej Częstochowskiej w nauce teologów jasnogórskich 
XVII wieku, [w:] Jasnogórski ołtarz Królowej Polski. Studium teologiczno-historyczne oraz dokumentacja 
obiektów zabytkowych i prac konserwatorskich, praca zbiorowa, red. J. Golonka, Częstochowa 1991, 
s. 62–63. 

15 R. K n a p i ń s k i, Ekspertyza ikonograficzno-technologiczna..., s. 255. 
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Sukienka ze srebrnej blachy
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punca probiercza z wizerunkiem dwugłowego orła i wyraźnie wybitą datą 
roczną. Badanie to określiło próbę srebra na 84 złotniki, co odpowiada, 
według dzisiejszego systemu znakowania wyrobów, próbie 875⁄1000 zawar-
tości czystego srebra16.

Na dolnym, zagiętym na paździerzową płytę brzegu sukienki Maryi 
został wyryty, częściowo uszkodzony, napis fundacyjny: Effigies Miraculosae 
Imaginis B. V. Mariae in Auenis Oppidi Tomaszoviensis quae apud P.P. Trinitarios 
Disca magna populi frequentatione et devotione Colitur Vestis Argentea 1881 
Anno ex Oblationibus piorum Cura Stan. Skurzyński Praep [...] Evice Tom17.

W chwili obecnej sukienka i korony zachowane są w dobrym stanie. 
W koronie nad głową Dzieciątka brakuje pięciu szklanych kamieni. Fakt 
sporządzenia w XIX w., a więc w czasach rozbiorów Polski, sukienki 
z koronami dla obrazu tomaszowskiej Matki Bożej Szkaplerznej świadczy 
o zdecydowanej woli ówczesnego kustosza sanktuarium, członków brac-
twa i pątników nawiedzających drewnianą świątynię, aby w tej formie 
podkreślić i utrwalić trwający już kilka wieków kult łaskami słynącego 
obrazu. Było to również formą okazania przez lud wdzięczności dla swej 
Miłosiernej Pani i Orędowniczki u Syna.

16 Tamże, s. 257.
17 M. N o w a k, Historyczny opis..., s. 66.

Korony Matki Bożej i Dzieciątka
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KORONACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ SZKAPLERZNEJ

Fakt koronacji świadczy o nasileniu czci oddawanej Najświętszej Pannie 
Maryi w wizerunku18. O koronację tomaszowskiego obrazu usilnie starali 
się biskupi lubelscy. Pierwszym faktem, który zapowiadał przyszłą koro-
nację, było przesłanie przez Instytut Prymasowski Ślubów Narodu kopii 
cudownego tomaszowskiego obrazu Ojcu Świętemu Janowi XXIII. Ówczesny 
bp lubelski Piotr Kałwa polecił napisanie pracy naukowej o Sanktuarium 
Tomaszowskim. Zostało to zrealizowane przez ówczesnego wikariusza 
tomaszowskiego ks. Mariana Nowaka19.

W roku 1993 przedstawiciele ziemi tomaszowskiej wraz z proboszczem 
ks. Hermenegildem Frąkałą wystosowali do bpa zamojsko-lubaczowskiego 
list z prośbą o wznowienie starań o koronację tomaszowskiego obrazu: 

Mając na uwadze wielowiekowy kult Matki Bożej Szkaplerznej, słynącej łaskami w swym 
Obrazie w kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim, który 
nieprzerwanie trwa mimo różnych wojen i zaborów, a wzmożony jeszcze bardziej w okresie 
powojennym przez wiernych z Tomaszowa Lubelskiego i całego regionu, jak również wiele 
doznanych łask w tym miejscu oraz prośbę wiernych parafii tomaszowskich – niniejszym 
uprzejmie proszę Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Pasterza Diecezji o podjęcie starań o Ko-
ronację Obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. Koronacja z pewnością 
przyczyni się do pogłębienia wiary i miłości do Matki Najświętszej wiernych nie tylko tego 
miasta, ale całej Diecezji20.

Przychylając się do tej prośby, bp Jan Śrutwa złożył 15 sierpnia 1993 r. 
na ręce prymasa Józefa Glempa prośbę o rozpoczęcie starań związanych 
z koronacją. Skutkiem przedłożonej prośby było wniesienie przez prymasa 
tematu koronacji tomaszowskiego obrazu do porządku obrad Konferencji 
Episkopatu Polski, która miała miejsce 25 sierpnia 1993 r. na Jasnej Górze. 
Zebrani na konferencji biskupi udzielili jednomyślnej zgody na przedłożenie 
prośby Ojcowi Świętemu Janowi Pawłowi II.

Rezultatem uzyskanej zgody było przesłanie do Rzymu, za pośrednic-
twem nuncjusza apostolskiego biskupa Józefa Kowalczyka, odpowiednich 
pism wystosowanych przez prymasa i biskupa zamojsko-lubaczowskiego 
wraz z całą dokumentacją zagadnienia. Podróż bpa Jana Śrutwy do Rzymu 
w styczniu 1994 r. przyniosła pozytywną decyzję Kongregacji ds. Kultu 
Bożego, co potwierdzono pismem z 2 lutego 1994 r.21.

18 J. Ś r u t w a, List Biskupa przed koronacją łaskami słynącego Obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Tomaszowie Lubelskim, „Zamojski Informator Diecezjalny” 1994, nr 3, s. 215. 

19 S. K r y n i c k i, Słowo wstępne, [w:] M. Nowak, Historyczny opis..., t. I, s. 1. 
20 List księdza Hermenegilda Frąkały do biskupa Jana Śrutwy w sprawie koronacji Obrazu 

Matki Bożej w Tomaszowie Lubelskim (15.10.1993). Archiwum Kurii Diecezjalnej w Zamościu. 
21 Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim, Zamość 1994, s. 46–47.
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Breve papieskie: Imago Ilia Beatae Mariae Virginis Scapularis22

Jan Paweł II, Papież
Na wieczną rzeczy pamiątkę

Obraz Matki Bożej Szkaplerznej, który zdobi kościół parafialny Zwiastowania NMP 
w Tomaszowie Lubelskim, z racji wartości artystycznej i historycznego znaczenia oraz wielkiej 
czci religijnej, jest przesławny w całej diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej. Wierni tego regionu 
Polski otaczają ten obraz czcią szczególną od siedemnastego wieku, wypraszając obfitość łask 
niebieskich dla siebie i swoich bliskich. Z tego względu Czcigodny Brat Jan Śrutwa, Biskup 
Zamojsko-Lubaczowski, przedkładając życzenie swoje oraz duchowieństwa i wiernych, pro-
sił Nas, aby obraz ten mógł ukoronować w naszym imieniu i naszą powagą, drogocennym 
diademem. Na wniosek więc Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, który 
uzyskał naszą zgodę, mocą naszej władzy apostolskiej pozwalamy wymienionemu Dostojnikowi, 
aby na obraz Matki Bożej Szkaplerznej, pieczołowicie przechowywany w kościele parafialnym 
Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim, w naszym imieniu i naszą powagą, nałożyć 
drogocenną koronę, zgodnie z zatwierdzonym rytem liturgicznym. My zaś nie wątpimy, że 
ta uroczystość przyniesie dobro religii i duchowe owoce dla Ludu Bożego, a zarazem mocno 
wierzymy, że ci wszyscy, którzy oddają cześć temu obrazowi, będą zachęcani do jeszcze 
większej czci matki Bożej. Wbrew jakimkolwiek innym przeciwnym zarządzeniom.

Wystawiono w Rzymie, u św. Piotra, pod pierścieniem Rybaka, dnia 2 lutego 1994,  
w 16 roku pontyfikatu.

+ Angelus kard. Sodano
Sekretarz Stanu

Koronację cudownego obrazu poprzedziły misje święte, które odbyły 
się od 2 do 10 lipca 1994 r. Celem ich było duchowe przygotowanie miesz-
kańców Tomaszowa Lubelskiego na przeżycie tego wielkiego wydarzenia23. 
Miesiąc przed uroczystością koronacyjną, przez trzy kolejne niedziele, 
w sanktuarium odprawiane były Msze św., na których głoszone były kazania 
maryjne przez: ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego, kustosza sanktuarium 
Matki Bożej Krasnobrodzkiej – ks. prałata Romana Marszalca oraz studenta 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego – ks. Mariana Pokrywkę24.

W sobotę i niedzielę 16 i 17 lipca 1994 r. Tomaszów Lubelski przeży-
wał wielkie uroczystości religijne. Dokonana została, z dawna oczekiwana 
i przynajmniej od roku intensywnie przygotowywana, koronacja łaskami 
słynącego obrazu Matki Bożej Tomaszowskiej. 16 lipca odbył się tradycyjny 
odpust ku czci Matki Bożej z Góry Karmel. Kustosz sanktuarium ks. kan. 
Hermenegild Frąkała postarał się, by od rana w kościele trwała nieustanna 
modlitwa. Kazania głosił ks. Marian Pokrywka. Sumę odpustową o go-
dzinie 1200 sprawował i kazanie wygłosił bp płocki Zygmunt Kamiński, 
który będąc do końca 1983 r. biskupem lubelskim, dość często odwiedzał 
Tomaszów Lubelski. W kazaniu nawiązał do świetlanej postaci ks. kan. 
Władysława Bargieła, który jako tomaszowski proboszcz i dziekan zabrany 

22 Oryginał znajduje się w Archiwum Kurii Diecezjalnej w Zamościu. 
23 Misje Święte. Szczegółowy program misji – kronika parafialna. 
24 Kronika koronacji Matki Boskiej Tomaszowskiej 1994, s. 18–19.
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został w czasie okupacji do obozu koncentracyjnego, ponieważ odważnie 
i publicznie wystąpił wobec Niemców w obronie eksterminowanych toma-
szowskich Żydów. Po sumie bp Zygmunt Kamiński poprowadził ulicami 
miasta procesję różańcową z kopią cudownego obrazu25.

Wielkim wydarzeniem tego dnia była również nocna procesja ze świecami 
do świeżo odbudowanej i poświęconej kaplicy św. Wojciecha, położonej 
na tzw. Piaskach Tomaszowskich, w pobliżu starego cmentarza. Po Apelu 
Jasnogórskim o godzinie 2100 ulicami miasta przeszła ponad dziesięcioty-
sięczna pielgrzymka26. O północy Pasterkę Maryjną, w otoczeniu kapła-
nów, sióstr zakonnych i świeckich wiernych, poprowadził bp siedlecki Jan 
Mazur, a następnie odbyła się nocna Droga Krzyżowa na świeżo założonej 
Kalwarii Tomaszowskiej, w intencji zmarłych dobrodziejów i fundatorów 
Tomaszowskiego Sanktuarium oraz zmarłych biskupów, kapłanów, ojców 
trynitarzy i wiernych świeckich.

Rankiem w niedzielę 17 lipca, po odśpiewaniu godzinek, Mszę św. 
o godz. 700 sprawował bp pomocniczy z Lublina Ryszard Karpiński. 
O godzinie 900 na placu koronacyjnym Mszę św. dla młodzieży odprawił 
metropolita lubelski abp Bolesław Pylak. W homilii nawiązywał do swej 
pobożności maryjnej i dawnych pragnień, by obraz ukoronować na „pra-
wach papieskich”27.

Kulminacyjnym momentem dwudniowych uroczystości był dzień 
17 lipca, godz. 1100. Przed sanktuarium nuncjusz apostolski w Polsce abp 
Józef Kowalczyk odebrał raport od dowódcy kompanii Wojska Polskiego 
z Zamościa i objął do końca uroczystości przewodnictwo liturgiczne. 
Cudowny obraz procesjonalnie przeniesiony został do kaplicy polowej 
na placu koronacyjnym, który wypełniony był czcicielami Matki Bożej 
Szkaplerznej.

W koncelebrze, pod przewodnictwem nuncjusza apostolskiego, uczest-
niczyło 20 biskupów z Polski28 oraz metropolita lwowski abp Marian 
Jaworski, który przybył z tysięczną rzeszą wiernych z Ukrainy. Wśród 
uczestników uroczystości znaleźli się przedstawiciele władz państwowych 

25 J. Ś r u t w a, Przebieg uroczystości koronacyjnych cudownego Obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej 
w Tomaszowie Lubelskim, „Zamojski Informator Diecezjalny” 1994, nr 3, s. 242.

26 Kronika koronacji..., s. 28.
27 J. Ś r u t w a, Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po Sanktuariach Maryjnych, Szymanów 

1996, s. 243.
28 Abp Józef Michalik – Przemyśl, abp Bolesław Pylak – Lublin, bp Zygmunt Kamiński 

– Płock, bp Jan Mazur – Siedlce, bp Kazimierz Górny – Rzeszów, bp Adam Śmigielski  
– Sosnowiec, bp Wacław Świerzawski – Sandomierz, bp Jan Wieczorek – Gliwice, bp Piotr 
Bednarczyk – Tarnów, bp Jan Chrapek – Toruń, bp Ryszard Karpiński – Lublin, bp Edward 
Białogłowski – Rzeszów, bp Jan Kopiec – Opole, bp Błażej Kruszyłowicz – Szczecin, bp Stefan 
Moskwa – Przemyśl, bp Edward Samsel – Ełk, bp Jan Szkodoń – Kraków, bp Bolesław  
Taborski – Przemyśl, bp Tadeusz Zawistowski – Łomża.
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i samorządowych, z wojewodą zamojskim Stanisławem Roczkowskim, 
burmistrzowie okolicznych miast i wójtowie pobliskich gmin. Liczbę 
uczestników koronacji określa się na ponad 60 tysięcy osób.

Bp Jan Śrutwa, podsumowując przebieg tomaszowskich uroczystości, 
zapisał:

W czasie podniosłego kazania, które wygłosił Metropolita Przemyski abp Józef Michalik, 
niebo poczęło się chmurzyć. Ludzie przyjęli z ulgą zmianę pogody, i nie mdleli już na Placu. 
A kiedy na ziemię spadły pierwsze krople deszczu, uznano to za błogosławieństwo niebios 
i kolejny cud uzyskany za przyczyną Tomaszowskiej Pani. Gdy Nuncjusz Apostolski wraz 
z Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim, w asyście Metropolity Przemyskiego, nakładali odno-
wione korony papieskie na skronie Dzieciątka Jezus i Maryi, błyskawice rozświetlały niebo, 
salwy kompanii honorowej Wojska Polskiego (nawiązujące do podobnej oprawy uroczystości 
maryjnych w Tomaszowie w XVIII w.) zlewały się w jedno z głośnymi pomrukami burzy. 
Jednakże wierni trwali na Placu Koronacji w pełni świadomi historycznej doniosłości wyda-
rzenia, które się właśnie rozgrywało. Pielgrzymi, wracający później w różnych kierunkach do 
swoich domów, mogli z pewnym zdziwieniem stwierdzić, że ożywczy i upragniony od wielu 
tygodni deszcz przeszedł zasadniczo jedynie nad Tomaszowem29.

Po komunii świętej kustosz sanktuarium ks. Hermenegild Frąkała 
odczytał Akt Zawierzenia Matce Bożej, a następnie przemawiali przybyli 
na koronacyjne uroczystości przedstawiciele Kościoła: nuncjusz apostolski 
w Polsce abp Józef Kowalczyk i metropolita lwowski abp Marian Jaworski, 
zaś bp zamojsko-lubaczowski odczytał okolicznościowy telegram skiero-
wany do papieża Jana Pawła II: 

Umiłowany Ojcze Święty! Uczestnicy uroczystej koronacji cudownego obrazu Matki Bo-
skiej Szkaplerznej, zgromadzeni 17 lipca 1994 r. z Polski i Ukrainy w Tomaszowie Lubelskim, 
zapewniają Waszą Świątobliwość o swej wierności dla Kościoła, Krzyża i Ewangelii. Pragniemy 
też być we wszystkim posłuszni Piotrowi naszych czasów. Łączymy się w modlitwie z Waszą 
Świątobliwością i prosimy dla nas i dla naszych bliskich o apostolskie błogosławieństwo30.

Bp Jan Śrutwa podziękował ponadto wszystkim czcicielom Matki Bożej 
Tomaszowskiej: 

Jakże wielu z nas, tutaj obecnych, wychowywało się od młodych lat w szumie lip, z któ-
rych każda jest osobnym pomnikiem przyrody – wokół zabytku klasy zerowej, jakim jest ten 
stary kościół modrzewiowy […]. Wewnątrz kościoła możemy sobie do woli przypominać, 
w modrzewiowej zadumie, dzieciństwo i młodość, kształtowanie w cieniu tych ołtarzy – pod 
dobrym spojrzeniem Tomaszowskiej Pani i Matki31.

Na koniec przybyli na uroczystość biskupi pobłogosławili zgroma-
dzonych wiernych ukoronowanym tomaszowskim cudownym obrazem.

29 J. Ś r u t w a, Przebieg uroczystości koronacyjnych Cudownego Obrazu Matki Boskiej Szka-
plerznej..., s. 244.

30 Tenże, Słowo końcowe Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego po koronacji cudownego Obrazu 
Matki Boskiej Tomaszowskiej, „Zamojski Informator Diecezjalny” 1994, nr 3, s. 236.

31 Tamże.
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WPROWADZENIE

Korhynie to wieś położona na zachodnim skraju gminy Jarczów nad 
rzeką Sołokiją, w powiecie tomaszowskim, województwie lubelskim. 
Swoimi korzeniami sięga co najmniej drugiej połowy XIV w. Pierwsza 
wzmianka o tej miejscowości pochodzi z 1388 r., kiedy to wraz z Ulhowem, 
Machnowem, Wierzbicą, Tarnoszynem, Kornami i Zimnem została nadana 
Pawłowi Radzanowskiemu1. Od tego czasu przez cały okres staropolski 
wieś związana była z powiatem i województwem bełskim. Jednostki te 
leżały na terenie dwóch funkcjonujących obok siebie diecezji, tj. eparchii 
chełmskiej (po 1569 r. unickiej) oraz chełmskiej diecezji katolickiej. Granice 
administracyjne obydwu diecezji niemal się pokrywały, z tej też przyczyny 
Korhynie zamieszkiwała ludność obydwu wyznań.

Prawosławna Diecezja Chełmska2 funkcjonowała do 1596 r., kiedy to 
na mocy unii brzeskiej w jej miejsce utworzona została diecezja unicka3. 
Pierwotnie obejmowała ona obszar ziemi chełmskiej, województwa beł-
skiego (bez okolic Lubaczowa), a także liczne enklawy – parafie4. Zmiany 
terytorialne diecezji nastąpiły w okresie rozbiorów i podczas wojen napo-
leońskich, a jej terytorium ostatecznie ukształtowało się około roku 1824. 
Organizacyjnie dzieliła się na dwa oficjalaty (chełmski i bełski), te z kolei 

 1 A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego województwa bełskiego od schyłku 
XIV do początku XVII w., Wrocław 1991, s. 330.

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

 3 O unii brzeskiej zob. E. L i k o w s k i, Unia brzeska, Warszawa 1907.
 4 L. B i e ń k o w s k i, Organizacja Kościoła Wschodniego w Polsce, [w:] Kościół w Polsce, red. 

J. Kłoczowski, t. II, Kraków 1970, s. 863.

Janusz Frykowski
(Tomaszów Lubelski)

PARAFIA UNICKA W KORHYNIACH  
W XVIII WIEKU
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na od 13 do 22 dekanatów. W obrębie dekanatów wyodrębniono parafie, 
których liczba, zależnie od okresu, była różna, np. w 1772 r. – 5385.

Dokładna data utworzenia protopopii6 tomaszowskiej nie jest znana. 
Pewna jest jednak informacja, że miało to miejsce pod koniec XVII w. 
Świadczą o tym wykaz parafii diecezji chełmskiej z lat 1619–1620 i wykaz 
dekanatów z lat 1683–1685. W obydwu tych źródłach trzy tomaszowskie 
parafie unickie są przyporządkowane do dekanatu tyszowieckiego7. Po raz 
pierwszy protoprezbiteria tomaszowska odnotowana została w rejestrze 
cerkwi diecezji chełmskiej i bełskiej z 1696 r. Dekanat tomaszowski, po-
dobnie jak dwa inne dekanaty – horodelski i zamojski, utworzony został 
przez podział większych jednostek. Dekanat tomaszowski powstał na 
skutek podziału protoprezbiterii tyszowieckiej. Nowo utworzona jednost-
ka administracyjna w początkowym okresie funkcjonowania obejmowała 
swoim zasięgiem obszar 23 parafii8. Powiększenie dekanatu o kolejne 
3 nastąpiło między 1696 r. a pierwszym rozbiorem Polski. Jak wyliczył 
Witold Kołbuk, około roku 1772 protopopia ta liczyła 26 parafii i powięk-
szyła się o kolejne: Ciotuszę, Wieprzowe Jezioro, Bełżec, Gródek, Krupiec, 
Lipsko i Podhorce.

Ogromne znaczenie dla funkcjonowania Cerkwi unickiej miał odbyty 
w 1720 r. synod w Zamościu, który wprowadził zmiany zbliżające obrządek 
unicki do łacińskiego. Wówczas ustanowiono uroczystość Bożego Ciała, 
codzienne msze święte, jednolitą administrację sakramentów, wprowadzono 
monstrancje do wystawiania na ołtarzu oraz miejsce do przechowywania 
Najświętszego Sakramentu, tzw. tabernakulum. W czasie nabożeństw 
zaczęto używać organów, a w czasie procesji – chorągwi, sztandarów, 
feretronów i dzwonków. Ponadto odprawiano Drogę krzyżową, Gorzkie 
żale, odmawiano różaniec i koronki. Należy nadmienić, że unici do cerkwi 
wstawili ławki, konfesjonały oraz boczne ołtarze. Wprowadzone zmiany 
spowodowały, że wznoszone w drugiej połowie XVIII w. cerkwie były 
najczęściej pozbawione ikonostasu. Kapłanom nakazano głosić kazania 

 5 L. B i e ń k o w s k i, dz. cyt., s. 1038–1039; J. K a n i a, Diecezja unicka, [w:] Encyklopedia 
katolicka, red. R. Łukaszyński, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, t. III, kol. 134, Lublin 1988.

 6 Protopopia, protoprezbiteria była jednostką terytorialną, odpowiednikiem dekanatu 
w Kościele łacińskim, na której czele stał protopop. Początkowo sprawował on także władzę 
sądowniczą, którą utracił w XVIII w.

 7 A. G i l, Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005, s. 305–307; 
tenże, Chełmskie diecezje obrządku wschodniego. Zagadnienia organizacji terytorialnej w XVII i XVIII 
wieku, [w:] Polska–Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa, t. III, red. S. Stępień, Przemyśl 2000, s. 43–44.

 8 Jak informuje Regestr Cerkwiow w Diocezji Chełmskiey Bełzskiey bendących a w jedności 
Świętej z Kosciołem Rzymskim zostaiących y iak wiele do Ktorey Protoprezbiterji Kapłanów należeć ma, 
Roku 1696 Juni 3 dnia iest spisany, w skład dekanatu tomaszowskiego wchodziły trzy parafie 
z Tomaszowa i po jednej z Rogóźna, Szarowoli, Łosińca, Maził, Łaszczówki, Rudy, Przeor-
ska, Korhyń, Jarczowa, Jurowa, Wierszczycy, Szlatyna, Hubinka, Rzeczycy, Ulhówka, Żernik, 
Ratyczowa, Posadowa, Steniatyna i Nedeżowa, za: A. G i l, Chełmska diecezja unicka..., s. 52.
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i wykładać katechizm, pozwolono także nosić takie same sutanny jak 
księżom katolickim oraz golić zarost. Synod zobowiązał też kapłanów do 
posyłania synów na naukę do szkół, a proboszczowie mieli podlegać pod 
bezpośredni zarząd dziekanów.

POWSTANIE PARAFII

Parafia jest najmniejszą terytorialnie jednostką organizacyjną Kościoła. 
Obejmuje ona obszar zamieszkały przez określoną grupę ludzi, dla której 
kapłan, wyposażony w specjalne uprawnienia, wypełnia posługi duszpa-

sterskie9. Parafia jest zaliczana 
do tych jednostek w strukturze 
organizacyjnej Kościoła i spo-
łeczeństwa, które określa się 
jako podstawowe i jednocześnie 
najbardziej trwałe elemen-
ty krajobrazu kulturowego. 
Życie lokalnej społeczności było 
w całym omawianym okresie 
nierozerwalnie związane z pa-
rafią, która pełniła w tej spo-
łeczności o wiele więcej funkcji 
niż współcześnie. Obok zadań 
ściśle religijnych wypełniała też 
funkcje w dziedzinie oświaty 
i opieki społecznej oraz stano-
wiła ważne ogniwo w systemie 
administracji państwowej.

Kontakt wiernych z Kościołem był jednym z zasadniczych czynników 
integrujących lokalną społeczność. Przymus parafialny, legitymizujący 
minimalny zakres obowiązujących w tych kontaktach norm, podkreślał 
i utrwalał naturalnie tworzące się przez związek z Kościołem więzi, pogłę-
biając tym samym proces konsolidacji zbiorowości zamieszkującej parafię10.

Utworzenie każdej parafii było wynikiem dwóch zasadniczych czyn-
ności. Pierwszą z nich była fundacja, która obejmowała budowę świątyni 

 9 M. N o w o d w o r s k i, Parafia, [w:] Encyklopedia kościelna, red. M. Nowodworski, War-
szawa 1892, s. 200.

10 E. W i ś n i o w s k i, Rozwój sieci parafialnej w prepozyturze wiślickiej w średniowieczu. Studium 
geograficzno-historyczne, Warszawa 1965, s. 9; tenże, Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do 
czasów reformacji, [w:] Kościół w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. I, Kraków 1966, s. 237–238; tenże, 
Kościół parafialny i jego funkcje społeczne w średniowiecznej Polsce, „Studia Theologica Varsaviensia” 
1969, nr 7, s. 207.

Korhynie. Wycinek z mapy F. Von Miega,  
Karte des Königsreiches Galizien und Lodomerien, 

1:28 800, 1779–1782
Źródło: Kreigsarchiv Wiedeń, rps. B. IX a, k. 390
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oraz zapewnienie nowej parafii podstaw materialnych. Drugi etap stano-
wiła erekcja, przynosząca prawno-kanoniczne usankcjonowanie procesu 
zapoczątkowanego przez inicjatywę fundatora11.

Dla określenia czasu powstania kościołów parafialnych najbardziej 
wiarygodne są dokumenty fundacyjne i erekcyjne. Dokument fundacyjny 
zapowiadał jedynie zaistnienie stanu prawnego, jakim jest utworzenie pa-
rafii, dokument erekcyjny stan ten tworzył12. Trudno ustalić czas powstania 
parafii unickiej pw. Przemienienia Pańskiego w Korhyniach. Należy sądzić, 
że została utworzona po zawarciu unii brzeskiej w miejsce wcześniej dzia-
łającej parafii prawosławnej, o której rejestr poborowy z 1531 r. informuje: 
„ecclesia ruthenis deserta”13. Podobnie jak w przypadku parafii unickiej, tak 
i prawosławnej nie znamy daty ich erekcji. Możemy być jednak pewni, że 
korzenie parafii prawosławnej są starsze niż data jej pierwszego odnotowa-
nia w źródłach i zapewne sięgają początku XVI, a być może nawet końca 
XV w. Źródła skarbowe z 1564, 1578 i 1585 r. w ogóle nie wspominają 
ani o cerkwi, ani o duchownych w tej miejscowości, co prawdopodobnie 
oznacza, że wówczas parafia tam nie funkcjonowała14.

Mimo że nie ma bezpośrednich informacji mówiących o dacie wpro-
wadzenia unii ani o przebiegu tego procesu w Korhyniach pewne jest, że 
parafia unicka tam powstała i funkcjonowała. Po raz pierwszy w źródłach 
grekokatolicka parafia w Korhyniach odnotowana została w 1674 r.15. Wasil 
Słobodian w swojej pracy o cerkwiach diecezji chełmskiej stwierdził, że 
pod koniec XVIII w. cerkiew pw. Przemienienia Pańskiego w Korhyniach 
została przez władze austriackie zdegradowana do cerkwi filialnej i włą-
czona do parafii w Przeorsku16. Jest to prawdopodobne, bo według Witolda 
Kołbuka likwidacja wielu mniejszych parafii i przekształcenie ich w cerkwie 
filialne miały miejsce w okresie józefińskim, kiedy to znaczna część diecezji 
chełmskiej znajdowała się pod zaborem austriackim17.

11 E. W i ś n i o w s k i, Rozwój sieci parafialnej…, s. 11, 14.
12 Zasadniczą funkcją dokumentu fundacyjnego było określenie materialnych pod-

staw funkcjonowania świątyni, bez których nie mogłaby ona spełniać swoich zadań. Zob.  
W. W ó j c i k, Fundacja, [w:] Encyklopedia katolicka, red. L. Bieńkowski, t. V, Lublin 1989, kol. 
760–761.

13 Źródła dziejowe, t. XVIII, cz. I, Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym, 
t. VII, cz. I, Ziemie Ruskie. Ruś Czerwona, oprac. A. Jabłonowski, Warszawa 1902, s. 244.

14 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej AGAD), Archiwum Skarbu 
Koronnego (dalej ASK), Oddział (dalej Oddz.), sygn. 36, k. 820; sygn. 51, k. 214v.; A. J a b ł o -
n o w s k i, dz. cyt., s. 207.

15 AGAD, ASK, Oddz. I, sygn. 72, k. 348v.
16 В. С л о б о д я н, Церкви Холмскоі епархії, Львів 2005, s. 235; Archiwum Państwowe 

w Lublinie (dalej APL), Chełmski Konsystorz Grecko-Katolicki (dalej ChKGK), sygn. 139, 
k. 114v. Wiadome jest, że Korhynie jako samodzielna parafia funkcjonowała jeszcze w 1772 r. 
Zob. W. K o ł b u k, Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej około 1772 roku, Lublin 1998, s. 309.

17 W. K o ł b u k, Duchowieństwo unickie w Królestwie Polskim 1835–1875, Lublin 1992, s. 15–17.
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CERKIEW PARAFIALNA

Niezbędnym miejscem sprawowania obrzędów religijnych są świąty-
nie. Budowle te bardzo często są wyposażone w liczne obiekty służące 
wyłącznie kultowi religijnemu, takie jak ołtarze, wizerunki bogów, anio-
łów lub świętych, relikwie, kadzielnice, święty ogień i inne. Ich obecność 
również czyni miejsce świętym, są one niezbędne przy wielu obrzędach. 
Ze względu na obecność bóstwa w świątyni człowieka w niej przebywa-
jącego obowiązuje ściśle określona etykieta.

Pierwsza informacja o świątyni unickiej w Korhyniach pochodzi 
z wykazu o stanie cerkwi z 30 grudnia 1855 r.18. Dokonujący spisu poin-
formował, że funkcjonujący wówczas kościół greckokatolicki został wy-
budowany w 1638 r., natomiast pierwsza wzmianka o wyglądzie cerkwi 
pw. Przemienienia Pańskiego w Korhyniach pochodzi z wizytacji parafii 
w 1720 r.19. Niestety, jest to bardzo lakoniczna wiadomość, ograniczająca 
się do wpisu: „Cerkiew w ścianach dobra, w dachach reperacji potrzebu-
je”. Mimo że nie ma o tym informacji można być pewnym, że świątynia 
była budowlą drewnianą, gdyż z tego materiału wówczas najczęściej były 
wykonane budowle sakralne nie tylko we wsiach, ale także i w miastach20. 
Ani kolator, ani parafianie nie podjęli się naprawy świątyni, skoro podczas 
wizytacji duszpasterskiej przeprowadzonej 5 października 1743 r. budynek 
potrzebował naprawy nie tylko dachu, ale i ścian21. Protokół z tej wizytacji 
przynosi także informację, że budynek posiadał trzy okna, w tym jedno 
oprawione w ołów i zabezpieczone żelazną kratą. Obok cerkwi stała drew-
niana dzwonnica, na której były zawieszone cztery dzwony. Całość była 
otoczona drewnianym, potrzebującym naprawy parkanem. Położenie tej 
świątyni znane jest z wizytacji parafii przeorskiej z 1811 r., w strukturach 
której jako filialna znajdowała się wówczas cerkiew w Korhyniach. Według 
tego źródła świątynia była „na ćwierć mili od Korhyń odległa, w lesie nad 
rzeką usytuowana”22.

Ostatnia informacja o cerkwi korhyńskiej, jako siedzibie parafii o tej 
samej nazwie, pochodzi z wizytacji, którą 3 czerwca 1761 r. przepro-
wadził biskup chełmski Maksymilian Ryłło23. Hierarcha zanotował, że 
świątynia posiadała drzwi osadzone na żelaznych zawiasach, zamykane 
zamkiem. Nad babińcem znajdowała się dzwonnica z pięcioma dzwona- 

18 APL, ChKGK, sygn. 156, k. 39.
19 Tamże, sygn. 101, k. 40.
20 J. G ó r a k, Kościoły drewniane Zamojszczyzny, Zamość 1986; tenże, Dawne cerkwie drewniane 

w dawnym województwie zamojskim, Zamość 1984.
21 APL, ChKGK, sygn. 107, k. 268–268v.
22 Tamże, sygn. 139, k. 114v.
23 Tamże, sygn. 110, s. 478.
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mi24. Jest to informacja, dzięki której można sądzić, że między omawianą 
a poprzednią wizytacją doszło do jakichś prac przy cerkwi, o czym może 
świadczyć dzwonnica. Zgodnie z protokółem wizytacji z 1761 r. była ona 
umieszczona nad babińcem, natomiast takie samo źródło z 1743 r. mó-
wiło o dzwonnicy obok cerkwi. Ponadto zwiększyła się liczba dzwonów 
z czterech do pięciu. Jak zauważył biskup, budowla w dalszym ciągu 
potrzebowała „reperacji”. Nową wiadomością jest informacja o ogrodzo-
nym cmentarzu. Była to zapewne nekropolia, o której wspomina Danuta 
Kawałko w swojej pracy o cmentarzach województwa bełskiego25. Według 
autorki cmentarz zlokalizowany był wokół cerkwi, o czym świadczy wol-
ne od pochówków jego centrum. Obejmował on teren w kształcie owalu, 
o powierzchni około 0,2 ha.

Ciekawe informacje dotyczące cerkwi i jej wnętrza znajdują się w proto-
kole wizytacji dziekańskiej z 13 października 1811 r.26. Wizytujący wówczas 
parafię dziekan tomaszowski zapisał:

24 Babiniec (kruchta) – przedsionek kościelny, w którym siadają baby żebrzące. Zob. 
Z. G l o g e r, Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1985, s. 93.

25 D. K a w a ł k o, Cmentarze województwa zamojskiego, Zamość 1994, s. 91.
26 APL, ChKGK, sygn. 139, k. 114v.

Cerkiew w Korhyniach, 1822, fot. z 1930 r.
Źródło: В. Слободян, Церкви Холмскоі епархії, Львів 2005, s. 235
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Cerkiew w Korhyniach stara, niegdyś była przez bazylianów w sposobie monasterku 
utrzymywana, w ścianach i dachu naprawy potrzebuje [...]. W środku ozdoba pomierna 
w ołtarzykach i obrazach. Sprzętów cerkiewnych bardzo mało, ponieważ droższe do kasy 
Cyrkułu Zamojskiego zabrane, a reszta w 1805 r. skradziona. Światła mało dla rzadkiego tam 
nabożeństwa, wystarczyć może. Parkan i dzwonnica reperacji potrzebują. Metryki porządne, 
podpisałem. Fundusz szczupły w całości znajduje się. Budynki ekonomiczne w złym stanie, 
plebani zaś sukcesorowie własnym kosztem wybudowanej nie dopuszczają parochowi, sami 
się w tej mieszcząc.

Wyznacznikiem kondycji i zamożności kościoła, oprócz okazałości bry-
ły świątyni i jej uposażenia, jest także jego zasobność w sprzęty. Ogólnie 
rzecz biorąc, wśród sprzętu kościelnego możemy wyróżnić naczynia li-
turgiczne – argentaria (kielich, patena, ampułki, puszki na komunikanty), 
wyposażenie ołtarza (krzyż, świecznik, obrusy) oraz szaty liturgiczne, czyli 
oficjalny strój dla celebransów i ich pomocników (alba z paskiem, ornat, 
komża, sutanna, stuła, kapa itp.)27.

Pierwsza informacja o naczyniach liturgicznych w cerkwi w Korhyniach 
znajduje się w protokóle wizytacji z 1720 r.28. Wizytujący parafię zastali 
tam drewnianą puszkę pro conservando venerabili29, cynowy kielich z pa-
teną30, srebrną gwiazdę31 i łyżeczkę32. Dzięki protokółowi rewizji cerkwi 
z 5 października 1743 r. wiadome jest, że wyposażenie świątyni w naczynia 
liturgiczne znacznie się polepszyło. Puszkę drewnianą zastąpiła puszka cy-
nowa, przybył jeszcze jeden kielich ze srebrną pateną i cynową łyżeczką33. 
Ostatnia informacja o naczyniach liturgicznych znajduje się w protokóle 

27 W tradycji bizantyjskiej wyróżnia się 5 kolorów szat liturgicznych: biała (srebrna), sym-
bolizująca światłość Bożej Chwały i oświecenie umysłu, używa się jej na największe święta, np. 
Paschę – Zmartwychwstanie Pańskie; żółta (złota) symbolizuje aniołów, używana najczęściej 
w przeciągu roku liturgicznego; czerwona – symbolizuje szatę, w którą był ubrany Chrystus 
przed Piłatem, krew męczenników; kolor postny używany jest szczególnie w Wielkim Poście, 
na pogrzebach; niebieski kolor używany jest podczas świąt Maryjnych; zielony – raz w roku 
na Zesłanie Ducha Świętego.

28 APL, ChKGK, sygn. 101, k. 40.
29 Naczynie w kształcie kielicha do przechowywania chleba eucharystycznego. Zob. 

A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, Popularny słownik sakralizmów polskich i ukraińskich, Poznań 
2001, s. 92.

30 Patena (dyskos) jest to złoty, pozłocony lub wykonany z innego drogocennego metalu 
mały talerzyk, na którym kapłan kładzie chleb eucharystyczny (prosforę). Dyskos powinien 
mieć nóżkę, która pomaga przenosić chleb eucharystyczny ze stołu ofiarnego (proskomydy-
inyka) na Święty Ołtarz. Podczas obrzędu przygotowania darów ofiarnych symbolizuje żłóbek 
betlejemski, a także pojednanie i zjednoczenie wszystkich ludzi wierzących w Jezusa. Zob.  
A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 79.

31 Gwiazda (asteriskos, zwiezdica) są to dwa metalowe łuki, które, połączone, tworzą formę 
krzyża greckiego. Symbolizuje Gwiazdę Betlejemską, która doprowadziła do Chrystusa trzech 
mędrców ze Wschodu. Stawia się ją na dyskosie (symbolu żłóbka). Drugą funkcją gwiazdy jest 
oddzielenie leżącego na dyskosie chleba eucharystycznego od pokrowców, którymi nakrywa 
się dyskos. Zob. A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 15.

32 APL, ChKGK, sygn. 100, k. 175.
33 Tamże, sygn. 107, k. 268.



52

J. Frykowski Rocznik Tomaszowski 3

wizytacji przeprowadzonej 3 czerwca 1761 r. przez biskupa Maksymiliana 
Ryłło. Z opisu dokonanego przez hierarchę wynika, że co prawda liczba 
naczyń się zmniejszyła, ale wzrosła ich jakość. Puszkę cynową zastąpiło 
naczynie wykonane ze srebra, wewnątrz pozłacane. Podobnie wykonane 
były kielich, patena i łyżeczka34.

Jak w każdej świątyni, tak i w Korhyniach znajdowało się wyposa-
żenie ołtarza (krzyż, świecznik, obrusy), które dopełniało i uświetniało 
przebieg nabożeństwa. Pierwsza informacja o ołtarzach i ich wyposażeniu 
w tej świątyni pochodzi z protokółu wizytacji duszpasterskiej z 1720 r.35. 
Źródło nie informuje o występowaniu ołtarza czy też ołtarzy w świąty-
ni, ale wymienia 14 obrusów, zasłon i rożnych chust, które je zapewne 
okrywały lub przykrywały. Ponadto celebrę uświetniały 2 antymisy36,  
2 korporały37, 2 mosiężne trybularze38 i dzwonek do elewacji. Protokół 
wizytacji, która miała miejsce 5 października 1743 r., pokazał, że w ciągu 
23 lat dzielących obie wizytacje nastąpiło znaczne wzbogacenie wyposa-
żenia ołtarza39. Przybył krzyż cynowy na „sedesie”, krzyż drewniany do 
procesji, miedziany trybularz, drugi dzwonek do elewacji, 4 chorągwie na 
płótnie, 2 blaszane koronki, 2 zasłonki, „zwisa” czerwona i chusta turecka40. 
Źródło wspomina także o drewnianych lichtarzach, nie wymieniając ich 
liczby, jednak zapis w postaci: „lichtarze tylko drewniane” sugeruje, że 
na pewno było ich więcej niż jeden. Z 14 do 15 zwiększył się także stan 
posiadania w zakresie „obrusów, zasłon i chust rożnych”. Z podobnego 
typu źródła z 3 czerwca 1761 r. wynika, że nastąpiło dalsze zwiększenie 
liczby elementów wyposażenia ołtarza41. Z nowych rzeczy przybyły cynowe 
miernice42, 2 cynowe koronki, 3 mosiężne koronki i 6 „lepszych” zasłonek. 
Z rzeczy, które wcześniej odnotowano, przybył jeszcze jeden cynowy krzyż 
i 2 korporały. Nie odnotowano wspomnianych wcześniej 6 chorągwi, 
drewnianych lichtarzy, 2 zasłonek, „zwisy” czerwonej i chusty tureckiej.

34 Tamże, sygn. 110, s. 478.
35 Tamże, sygn. 101, k. 40–40v.
36 Antymis – jedwabna lub płócienna chusta przedstawiająca scenę złożenia Chrystusa 

do grobu, rozkładana na prestole (najświętsze miejsce na ołtarzu w cerkwi) do sprawowania 
Eucharystii. Zob. A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 12–13.

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

38 Trybularz – kadzielnica. Zob. A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, dz. cyt,. s. 113.
39 APL, ChKGK, sygn. 107, k. 268–268v.
40 Turecczyzna – tkanina przetykana złotą lub srebrną nicią. Zob. I. T u r n a u, Słownik 

ubiorów. Tkaniny, wyroby pozatkackie, skóry, broń i klejnoty oraz barwy znane w Polsce od średnio-
wiecza do początku XIX w., Warszawa 1999, s. 191.

41 APL, ChKGK, sygn. 110, s. 478.
42 Miernica – pojemnik na specjalny wonny olej – mirrę, sporządzany z wielu aroma-

tycznych składników, stosowany przy bierzmowaniu. Zob. A. M a r k u n a s, T. U c z i t i e l, 
dz. cyt., s. 62.
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Szaty liturgiczne, zwane także paramentami (od paramenta – szaty 
ozdobne), to rodzaj odzieży stosowanej w czasie liturgii, mającej na celu 
określenie i zaznaczenie funkcji osoby ją noszącej. Początkowo nie różniły 
się one od odzieży świeckiej używanej od święta. Różnice wyłaniają się, 
począwszy od VII–IX w. Średniowieczna symbolika szukała związków 
szat liturgicznych z osobą Jezusa Chrystusa bądź też z Mszą św. Od 
XI w. do modlitw odmawianych przy wkładaniu szat liturgicznych weszła 
symbolika o charakterze moralnym. W szatach tych symbolika sugeruje 
cnoty, jakimi odznaczać się mają ci, którzy je noszą. Rozmaitość szat jest 
znakiem zewnętrznym różnych funkcji wynikających z różnych stopni 
święceń i posług liturgicznych. Używa się ich dla pokazania pewnych 
różnic między kapłanem, służbą liturgiczną a wiernymi, a także dlatego, 
że każda z nich coś symbolizuje.

Niestety, jak pokazuje źródło z 1720 r., wyposażenie świątyni w Kor- 
hyniach w tym zakresie nie było zbyt zasobne43. Pleban do swojej dys-
pozycji miał 4 aparaty, z których dwa były określone jako „stare”, i 3 
alby. Dla dwóch aparatów źródło określa materiał, z jakiego były uszyte, 
a w przypadku jednego podaje także kolor. W związku z tym jeden był 
z adamaszku w kolorze różowym, a drugi z materiału tureckiego. Jak 
pokazuje protokół kolejnej wizytacji z 5 października 1743 r., wyposażenie 
świątyni w szaty liturgiczne na przestrzeni 23 lat niewiele się zmieniło44. 
W cerkwi znajdowały się 3 kompletne aparaty i tyle samo alb. Wśród 
aparatów był czerwony z tureckiego materiału, adamaszkowy różowy 
i żałobny z „prostej materii”. Ostatnia informacja o szatach pochodzi 
z wizytacji przeprowadzonej przez biskupa Maksymiliana Ryłło 3 czerwca 
1761 r.45. Jak wynika ze sporządzonego po niej protokółu, hierarcha od-
notował tylko 4 aparaty, półparterowy46 czerwony, kitajkowy47 niebieski 
i 2 z lubeckiej48 materii.

Niezbędnym elementem wyposażenia każdej świątyni, oprócz argen-
tariów i szat liturgicznych, były także księgi liturgiczne i kościelne. Księgi 
liturgiczne to te, według których odprawia się liturgię oraz nabożeństwa 
w kościele. Zawierają one teksty i przepisy dotyczące obrzędów kościel-
nych zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Dzięki księgom sprawowana 

43 APL, ChKGK, sygn. 101, k. 40.
44 Tamże, sygn. 107, k. 268v.
45 Tamże, sygn. 110, s. 478.
46 Parterowa tkanina – wyrób jedwabny o kwiatowym wzorze. Zob. I. T u r n a u, dz. cyt., 

s. 133.
47 Kitajka – cienka, dość gęsta, gładka tkanina jedwabna o splocie płóciennym, jednobarwna 

lub mieniąca się. Najprostsza i najpospolitsza z tkanin jedwabnych. Wyrabiana na Wschodzie 
w XVII w. Importowana do Polski z Turcji. Za Stanisława Augusta wytwarzana w Gdańsku. 
Zob. I. T u r n a u, dz. cyt., s. 87.

48 Chodzi tu zapewne o tkaninę wytwarzaną w niemieckim mieście Lubece.
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liturgia jest jednolita i zgodna z wyznawaną wiarą. Obok ksiąg liturgicz-
nych występują tzw. książki pobożne, które zawierają z kolei modlitwy 
i nabożeństwa prywatne.

Pierwsze dane o księgach znajdujących się w cerkwi Korhynie pocho-
dzą z wizytacji duszpasterskiej z 1720 r.49. Ze spisanego po niej protokółu 
wiadome jest, że świątynia w porównaniu z innymi była dość dobrze 
zaopatrzona w księgi. Na jej wyposażeniu znajdowała się ewangelia, 
2 służebniki (lwowski i moskiewski)50, 2 trebniki (moskiewski i lwowski)51, 
apostoł52, triod postnaja i cwietnaja53, psałterz54, oktoich55 i kazusy56. Trzy 
z nich, tj. ewangelia, oktoich i kazusy, były napisane ręcznie, zaś pozostałe 
były drukowane. Jak dowodzi protokół wizytacji przeprowadzonej 23 lata 
później (5 października 1743 r.), w księgozbiorze cerkiewnym nastąpiły 
dość znaczne zmiany57. W stosunku do poprzedniej wizytacji przybyły 
mszał, ustaw58, służebnik wileński i lwowski, prażnik i kolejny oktoich. 
Ubyły natomiast kazusy. Ze znajdującego się tam wówczas księgozbioru 

49 APL, ChKGK, sygn. 101, k. 40.
50 Służebnik – księga przeznaczona dla diakonów i prezbiterów Kościoła Wschodniego, 

zawiera porządek nabożeństw i krótkie uwagi dla chóru lub psalmisty. Zob. A. M a r k u n a s, 
T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 100.

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

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

53 Triod postnaja i cwietnaja – ogólna nazwa księgi liturgicznej w Kościele Wschodnim, 
zawierającej porządek nabożeństw świąt ruchomych. Postnaja zawiera części zmienne liturgii 
godzin okresu przedpościa i wielkiego postu, do Wielkiej Soboty. Cwietnaja zawiera zmienne 
części liturgii godzin okresu paschalnego do Niedzieli Wszystkich Świętych. Zob. B. P a ń c z u k, 
Księgi liturgiczne, [w:] Encyklopedia katolicka, red. A. Szostek, E. Ziemann, R. Sawa, K. Góźdź, 
J. Herbut, S. Olczak, R. Popowski, t. X, Lublin 2004, kol. 110.

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

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

56 Kazusy – księgi liturgiczne. Zob. B. M. S e n i u k, Osiemnastowieczna terminologia z zakresu 
architektury i sztuki cerkiewnej oraz organizacji kościoła wschodniego. Materiały do słownika na pod-
stawie protokołów wizytacyjnych Eparchii Włodzimierskiej, [w:] Polska–Ukraina 1000 lat sąsiedztwa, 
red. S. Stępień, t. V, Przemyśl 2000, s. 320. Kazuistyka – stosowanie zasad teologii moralnej do 
zdarzeń szczegółowych i szczególnych, mających czy mogących mieć miejsce w życiu codzien-
nym i działaniu człowieka. Znajomość zasad kazuistyki przydatna była szczególnie spowied-
nikom, którzy niejednokrotnie musieli rozstrzygać sprawy, przypadki, bardzo indywidualne, 
szczególne, trudne. Zob. M. R o d e, Mała encyklopedia teologiczna, t. I, Warszawa 1988, s. 804.

57 APL, ChKGK, sygn. 107, k. 268v.
58 Ustaw (typikon) – zawiera szczegółowy opis wszystkich nabożeństw na cały rok liturgicz-

ny i metody korzystania z wszystkich pozostałych ksiąg liturgicznych. Zob. A. M a r k u n a s, 
T. U c z i t i e l, dz. cyt., s. 113.
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ewangelia, 2 oktoichy i prażnik były pisane ręcznie, natomiast pozostałe 
były drukowane.

Kolejne zmiany, jakie nastąpiły w księgozbiorze, znane są dzięki pro-
tokółowi wizytacji z 3 czerwca 1761 r.59. Ze źródła wynika, że w stosunku 
do poprzedniej wizytacji ubyło 5 ksiąg, tj. służebnik lwowski i wileński, 
mszał oraz trebnik lwowski lub moskiewski. Nie można ustalić, którego 
trebnika zabrakło, ponieważ w protokóle z 1761 r. wymieniony jest tylko 
trebnik, bez bliższego określenia. Księgozbiór wzbogacił się natomiast 
o mszał wileński i lwowski. Z analizy księgozbioru cerkwi w badanym 
okresie wynika, że 5 ksiąg występowało podczas wszystkich wizytacji, tj. 
ewangelia, oktoich, psałterz, apostoł oraz triod cwietnaja i postnaja, natomiast 
pozostałe występowały tylko w niektórych okresach.

UPOSAŻENIE DUCHOWIEŃSTWA

Podstawę uposażenia duchowieństwa stanowiły majątki beneficjalne, 
z którymi związane były także serwituty. Beneficja plebańskie składały 
się z ziemi uprawnej, łąk, ogrodów, czynszów, najmu domów, propinacji, 
mesznego60, stołowego61 i dziesięcin (iskopu62). Uzupełnienie tego wszyst-
kiego stanowiły serwituty: wolny wyrąb w lasach na opał i budowę, 
łowienie ryb oraz korzystanie z pastwisk. Ważnym źródłem dochodów 
duchowieństwa były dotacje państwowe oraz opłaty iura stolae63. Ten ostatni 
rodzaj świadczeń powodował jednak pewne nadużycia, które polegały na 
żądaniu przez kapłanów wygórowanych należności z tytułu świadczenia 
posług religijnych. Dlatego też aby uniknąć takiej sytuacji, w Kościele 
powszechnie stosowane były taksy opłat iura stolae64. Największy jednak 
dochód płynął z dziesięcin (snopowej i pieniężnej)65.

59 APL, ChKGK, sygn. 110, s. 478.
60 Meszne – rodzaj daniny rocznej, składanej przez parafian proboszczowi w formie czynszu 

pieniężnego lub w naturze (zapewne zobowiązującej go do odprawiania mszy). Zob. A. Z a j d a, 
Nazwy staropolskich powinności feudalnych, danin i opłat (do 1600 roku), Warszawa–Kraków 1979, 
s. 126, 186.

61 Stołowe – rodzaj czynszu płaconego od domów proboszczowi. Zob. A. Z a j d a, dz. cyt., 
s. 126, 186.

62 Iskop – danina oddawana w zbożu. Zob. J. K o ś ć, Słownictwo regionalne w XVII–XVIII-
-wiecznych księgach miejskich wschodniej Lubelszczyzny, „Studia Językoznawcze”, t. XIII, Wrocław 
1988, s. 73.

63 Szerzej na temat iura stolae zob. M. K a r b o w n i k, Ofiary „iura stolae” na ziemiach polskich 
w latach 1285–1918, Lublin 1995.

64 W 1818 r. Komisja Rządowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wydała taksy 
wysokości opłat iura stolae. Ich wysokość była zależna od jednej z trzech klas, na które zostali 
podzieleni parafianie. Przynależność do klas zależała od majętności wiernego, APL, ChKGK, 
sygn. 604, s. 438–439. Wysokość opłat iura stolae patrz aneks 1.

65 J. P ó ł ć w i a r t e k, Z badań nad rolą gospodarczo-społeczną plebanii na wsi pańszczyźnianej 
ziemi przemyskiej i sanockiej w XVI–XIX wieku, Rzeszów 1974, s. 93.
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Niestety, nie zachowała się informacja o pierwotnym uposażeniu cerkwi 
w Korhyniach, a pierwsze dane o nim pochodzą z wizytacji w 1720 r.66. 
Z protokółu powizytacyjnego wynika, że paroch używał 3 ćwierci gruntu 
(w 3 kawałkach), położonych między polami gromadzkimi, i znajdujących 
się przy tych polach sianożęci (łąk). Oprócz tego koło cerkwi położone 
było 2 niwki67 gruntu wraz z przyległymi do nich łąkami.

Zdecydowanie więcej danych o uposażeniu cerkwi zawiera protokół 
wizytacji z 5 października 1743 r.68. Źródło potwierdza ilość pola ornego 
i łąki, które były wymienione w poprzedniej wizytacji, oprócz tego określa 
ich położenie i wielkość. Pierwsza ćwierć położona była koło gościńca ra-
chańskiego obok miedzy Gałki. Druga ćwierć między polami gromadzkimi 
obok pola wójtowego na borowinie. Trzecia, także na borowinie, położona 
była pod Jarczowem obok pola miernika (geometry) przy miedzy Jakima. 
Grunty te obejmowały obszar, na którym można było wysiać korzec zboża 
miary tyszowieckiej69. Na dwóch niwkach koło cerkwi można było wysiać 
jeden korzec tejże miary. Ponadto był tam ogród, na którym stała plebania 
i łąka obok cerkwi na 4 kosiarzy. Wielkość ta oznaczała, że czterech ko-
siarzy mogło ją skosić całą, pracując od wschodu do zachodu słońca70. Jak 
zanotowano w protokóle, z tych gruntów Mikołaj Kurdwanowski, właściciel 
dóbr, żądał 30 zł czynszu. Ostatnia XVIII-wieczna informacja o gruntach 
cerkwi korhyńskiej pochodzi z 1761 r. i ogranicza się do stwierdzenia: 
„Grunta według dawnych wizytacji”.

PLEBANIA I ZABUDOWANIA EKONOMICZNE

Dom, w którym mieszka pleban, czyli proboszcz, nazywa się plebanią. 
Było to zwykle pomieszczenie znajdujące się w pobliżu świątyni, które 
zmieniało swoich mieszkańców czy posesorów zgodnie z tym, jak zmie-
niali się kolejni rządcy parafii. Nie wiadomo, kiedy powstała pierwsza 
plebania i budynki plebanalne, można się jedynie domyślać, że miało to 
miejsce w czasie, kiedy powstała pierwsza cerkiew lub w niedługim czasie 
po tym wydarzeniu. Wiadome jest także, że uległy zniszczeniu z powodu 
starości, pożarów i innych zdarzeń losowych. Duży wpływ na to miał 

66 APL, ChKGK, sygn. 101, k. 40v.
67 Niwami określano dawniej pasy ziemi często o granicach naturalnych w postaci rowów, 

łąk, lasów. Niwą określano także parcele o kształcie wydłużonym, a niezbyt szerokie.
68 APL, ChKGK, sygn. 107, k. 268v.
69 Korzec tyszowiecki był pojemności ok. 72 litry. Zob. J. A. F r y k o w s k i, Niegrodowe 

starostwo tyszowieckie w latach 1419–1768. Studium społeczno-gospodarcze, Tomaszów Lubelski 
2009, s. 171.

70 Podobnie była określana powierzchnia pola ornego na liczbę dni orania, co oznaczało, 
ile dni jeden oracz, orząc je od wschodu do zachodu słońca, potrzebował na jego zaoranie. 
Szerzej zob. J. S z y m a ń s k i, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2005, s. 182–183.
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także nietrwały materiał – najczęściej drewno, chrust – z jakiego były 
wybudowane. Oprócz miejsca do zamieszkania niezbędnym elementem 
gospodarstwa plebańskiego były zabudowania gospodarcze, gdzie były 
trzymane zwierzęta gospodarskie, przechowywano dla nich paszę oraz 
plony z gospodarstwa.

Pierwsza informacja o plebanii i zabudowaniach gospodarczych 
w Korhyniach pochodzi z wizytacji duszpasterskiej z 1720 r.71. Niestety, 
jest to tylko bardzo ogólnikowa wiadomość, mówiąca, że przy cerkwi 
znajdowała się plebania i „folwarczek”72. O wiele więcej wiadome jest już 
dzięki wizytacji duszpasterskiej z 5 października 1743 r.73. Źródło informuje, 
że plebania była usytuowana na ogrodzie. Była budynkiem drewnianym 
z białą izbą74, przedpokojem i sieniami, a wszystko to, jak zanotował 
piszący, było „porządne”. Obok znajdowało się gumno, w którym stały 
stodoła, szopa i różne „przybudówki drewniane”75. Trudno sobie wyobrazić 
gospodarstwo wiejskie bez kur, kaczek czy też gęsi. Jeżeli założymy, że 
pleban hodował ptactwo domowe, musiał posiadać pomieszczenie do ich 
przetrzymywania, czyli kurnik. Wobec powyższego należy pamiętać także 
o budynkach, w których były składowane pasza na zimę, ziarno czy też 
sprzęty gospodarskie. Jak zauważył wizytator, budynki gospodarskie „przez 
niedozór gospodarza i wielkie niedbalstwo i pijaństwo” były zrujnowane. 
Jak informuje protokół, pleban od parafian nie pobierał dziesięciny.

DUSZPASTERSTWO

Wśród duchowieństwa parafialnego naczelną pozycję zajmował ple-
ban-proboszcz, któremu podlegali pozostali duchowni działający przy 
kościele parafialnym. Plebanem nazywano duchownego stojącego na czele 

71 APL, ChKGK, sygn. 101, k. 40v.
72 W tym przypadku folwarczek to zapewne określenie niewielkiej liczby budynków 

ekonomicznych w gospodarstwie. Z. Gloger pisał: „Każdy w Polszcze folwark, czyli dwór, 
albo jest taki, że w nim sam pan mieszka, albo też, że w nim tylko trzyma jakiego ekonoma. 
Pierwszy oprócz budynków gospodarskich musi mieć mieszkanie dla pana; drugi obejdzie 
się bez tego”. Zob. Z. G l o g e r, Encyklopedia staropolska, t. II, Warszawa 1985, s. 161.

73 APL, ChKGK, sygn. 107, k. 268v.
74 Biała izba było to pomieszczenie reprezentacyjne, służące tylko celom mieszkaniowym. 

W izbie nie było pieca, przechowywano w niej odświętne ubrania i cenne przedmioty. Zob. 
Wielka encyklopedia Polski, t. IV, red. M. Karolczuk-Kędzierska, Kraków 2004, s. 86. Zob. także 
A. B r ü c k n e r, Encyklopedia staropolska, t. I, Warszawa 1990, s. 466–467; Z. G l o g e r, dz. cyt., 
t. II, s. 277.

75 Gumno – w dawnych gospodarstwach rolnych przestrzeń między zabudowaniami 
gospodarskimi; podwórze gospodarskie otoczone spichrzami, stodołami i brogami. Służyło do 
składowania zwiezionego zboża i jego młócenia. Określano tak również budynek, w którym 
przechowywano snopy przed wymłóceniem, oraz plac w stodole, o twardej ubitej ziemi, na 
którym cepami młócono zboże. Zob. Wielka encyklopedia Polski, t. III, s. 224.
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kościoła parafialnego, który był zarządcą parafii. Decydujący wpływ na 
jego wybór mieli w ówczesnym czasie kolatorzy76 kościołów parafialnych, 
którzy przedstawiali kandydata biskupowi. Biskup kandydata instytuował, 
a odpowiedni dziekan wprowadzał na urząd. Proboszcz więc był praw-
nie zatwierdzonym, stałym, w zasadzie nieusuwalnym duszpasterzem 
w określonej parafii. Także majątek parafialny znajdował się pod jego 
zarządem. Podobną grupę duchownych stanowili administratorzy, którzy 
byli tymczasowymi zarządcami majątku parafialnego i opiekunami ducho-
wymi powierzonych im parafian. Ta właśnie „tymczasowość” w zasadzie 
odróżniała administratorów od parochów77.

Część duchownych po otrzymaniu święceń kapłańskich swoją pierw-
szą pracę podejmowało w charakterze pomocników rządców parafii. Tę 
grupę duchowieństwa parafialnego stanowili wikariusze i kooperatorzy. 
Byli ono najbliższymi współpracownikami proboszczów, którzy często ze 
względu na podeszły wiek lub stan zdrowia, nie mogąc podołać swym 
duszpasterskim obowiązkom, angażowali pomocników. Wikariusze utrzy-
mywani byli wyłącznie z prowizji plebanów, którzy określali wikariuszowi 
i kooperatorowi należną pensję. Ze względu na stałe zmniejszanie się liczby 
duchowieństwa unickiego liczba takich pomocników była niewielka, a okres 
ich pracy był zazwyczaj krótki. Najczęściej wynosił od kilku miesięcy do 
jednego, dwu, rzadko kilku lat.

Dla parafii Korhynie ustalono trzech duchownych. Pierwszym odnoto-
wanym w źródłach księdzem był Bazyli Świdnicki, który w trakcie wizytacji 
parafii w 1720 r. miał 38 lat78. Drugim odnotowanym podczas wizytacji 
w 1743 r. był Teodor Świdnicki, który w czasie wizyty miał 40 lat79. Był 
on zapewne synem tego pierwszego, ponieważ w XVIII i XIX stuleciu 
przeważająca część unickich duchownych w Rzeczypospolitej pochodziła 
z rodzin kapłańskich. Według Lubomira Bieńkowskiego dla XVIII stulecia 
stanowiło to 70–80%, natomiast dla lat 1835–1875 Witold Kołbuk obliczył, 

76 Kolator, collator – patron sprawujący aktualnie opiekę materialną nad cerkwią, posia-
dający prawo opiniowania kandydatów na proboszczów, B. M. S e n i u k, dz. cyt., s. 337.

77 Staranie się o objęcie beneficjum parafialnego w charakterze proboszcza wymagało 
sporo zabiegów. Najpierw należało zdać egzamin konkursowy. Następnie trzeba było zgłosić 
się do władz kościelnych ze stosownymi dokumentami, takimi jak: metryka urodzenia, życio-
rys, opinia dziekana i prezenta od kolatora parafii. Wszystkie te dokumenty po rozpatrzeniu 
przez władze diecezjalne w Chełmie przesyłane były do władz wojewódzkich administracji 
państwowej, które jeśli nie znalazły przeszkody, przesyłały je do Komisji Rządowej Spraw 
Wewnętrznych i Duchownych w Warszawie. Tam była podejmowana ostateczna decyzja, po 
której, jeżeli była pozytywna, kandydat składał stosowną przysięgę i dopiero wówczas był 
„instalowany” na proboszcza przez odpowiedniego dziekana. Wszystkie te zabiegi wymaga-
ły kosztów, czasu i niekoniecznie kończyły się powodzeniem. Szerzej na temat parafialnego 
duchowieństwa unickiego: W. K o ł b u k, dz. cyt., s. 65–77.

78 APL, ChKGK, sygn. 101, k. 40v.
79 Tamże, sygn. 107, k. 268v; sygn. 110, s. 478.
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że wskaźnik pochodzenia kapłańskiego wynosił 77,2%80. Podobne badania 
przeprowadzone dla dekanatu tomaszowskiego za lata 1810–1866 wykazały, 
że z rodzin kapłańskich pochodziło 58,7% duchownych81. Wpływ miało na 
to kilka czynników. Synowie prezbiterów od najmłodszych lat byli przygo-
towywani do pełnienia posługi cerkiewnej, co przy ówczesnym systemie 
kształcenia duchownych miało ogromne znaczenie. Biskup Maksymilian 
Ryłło wyraził nawet opinię, że księża pochodzący spoza stanu kapłań-
skiego „wiele w sobie mają świeckich obyczajów, które z czasem nie tak 
łacno pozbyć się mają”82. Tego samego proboszcza i koadiutora Bazylego 
Kluczkowskiego podczas wizytacji w 1761 r. zastał biskup Maksymilian 
Ryłło83. Hierarcha, niezadowolony z wiedzy i umiejętności posiadanych 
przez proboszcza Teodora Świdnickiego, pozbawił go beneficjum, a admi-
nistratorem mianował Kluczkowskiego84. Natomiast nowo mianowanemu 
administratorowi nakazał, żeby „przed Bożym Narodzeniem najdalej 
w oktabrze powinien odprawić ośmiodniowe rekolekcje w konwencie 
OO Reformatorów Kryłowskich, których odprawionych powinien w sześć 
testimoniam”85.

Podstawowym obowiązkiem duszpasterskim było odprawianie nabo-
żeństw cerkiewnych i udzielanie posług religijnych (chrzty, śluby, grzebanie 
zmarłych, spowiedź). Ważnym elementem w pracy księdza było nauczanie 
wiernych wiary Cerkwi greckokatolickiej. Sprowadzało się to do niedziel-
no-świątecznego odmawiania pacierza i katechizacji ludu. Plebani byli 
zarządcami majątku parafialnego. Ponadto do ich obowiązków należało 
prowadzenie akt stanu cywilnego, wykonywanie rozporządzeń władz 

80 L. B i e ń k o w s k i, dz. cyt., s. 963; W.  K o ł b u k, Duchowieństwo unickie w Królestwie 
Polskim 1835–1875, s. 37.

81 J. F r y k o w s k i, Duchowni unickiego dekanatu tomaszowskiego w latach 1810–1866. Cha-
rakterystyka grupy, mps złożony w Redakcji „Wschodniego Rocznika Humanistycznego”.

82 APL, ChKGK, sygn. 110, s. 660.
83 Tamże, sygn. 110, s. 479.
84 „WX Teodor Świdnicki ze oprócz nieumiętności wielce szpecącey stan kapłański nie-

które Bluźnierstwa pod czas exzaminu przeciwko wierze S. mówic smiał y odważył się, co 
lub z uporu Heretyckiego niepochodziło, iednakże zbyteczną nieumiejętnosc dowodnie po-
kazuie zkąd wielkie niebezpieczeństwo urosc może, tudzież uczyniwszy indygacyą o zyciu 
y obyczajności WX Teodora uzanliśmy rzecz godną y z kanonami zgadzaiącą się azebysmy 
onego suspednowali od Urzędu Kapłańskiego, y Parachialnej funkcji, iakosz Samego Boga y S. 
Sprawiedliwosc Jego przed oczyma mając WX Teodora Świdnickiego suspenduiemy ab offcio et 
Beneficio, W administracyą Beneficium Korhyńskei in Spiritualibus et temporelibus oddaiemy 
WX Bazylemu Kluczkowskiemu. ta zas suspensa do dalszey dyspozycji Naszej in suo robore 
zostawac powinna, żeby zaś WX Teodor suspendowany ab officio et Beneficio nie włoczył 
się, naznaczamy Onemu pomieszkanie w Klasztorze Werchrackim WWXX Bazylianów, dokąd 
ma iechać za niedziel 2 gdzie ma byc systentowanym quo ad victum o WX Administratora, 
w pomienionym klasztorze mieszkaiac pilno starać się powinien o poprawie życia swojego 
tudzież Ćwiczyć się w kazusach y Teologii Moralnej”, APL, ChKGK, sygn. 110, s. 479.

85 Tamże.
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zwierzchnich, a także dawanie wiernym swoją osobą przykładu moralnego 
prowadzenia się i wzorców chrześcijańskiego życia. Z reguły duchowni 
wypełniali te powinności w sposób prawidłowy, zgodnie z zasadami 
Cerkwi, chociaż zdarzały się i odstępstwa w tym zakresie.

Trudno zorientować się, jak swoje powinności wypełniali kapłani 
w Korhyniach, ponieważ źródła tylko raz o tym wspominają, i to pośred-
nio. Biskup Ryłło w dekretach powizytacyjnych zalecał, żeby duchowny 
„naukę duchowną w święta y co niedzielę dla ludzi miewać powinien 
po mszy, a katechizm po obiedzie”86. Na podstawie takiego zapisu 
trudno jest określić, czy hierarcha faktycznie stwierdził brak takowej 
działalności kapłana, czy też tylko dla przypomnienia umieścił zalecenie 
w protokóle.

WIERNI

Najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na funkcjonowanie parafii 
jest liczba wiernych, którzy ją tworzą. Niestety, dane dotyczące unitów 
w Korhyniach są bardzo ubogie. Pierwsze znajdują się w protokóle wizytacji 
z 1743 r., gdzie zaznaczono, że w parafii mieszka „parafian wszystkich może 
20”87. Drugie dane znane są dzięki wizytacji przeprowadzonej w 1761 r. 
Wizytujący wówczas parafię biskup Maksymilian Ryłło zanotował, że we 
wsi było „ludzi do spowiedzi sposobnych około 100”88. Oczywiście wykaz 
wiernych przystępujących do poszczególnych sakramentów nie pozwala 
nam na określenie liczby parafian, ale może dostarczyć podstawowych 
informacji o stanie i dynamice zaludnienia parafii, a także pozwala nieco 
bliżej opisać jej strukturę demograficzną. Jednakże wyciąganie na tej pod-
stawie wniosków na temat liczby wiernych w parafii jest nieuzasadnione 
i może prowadzić do dużych nieścisłości czy też przekłamań. Mając tego 
typu dane i chcąc oszacować ogólną liczbę wiernych, należy, za Cezarym 
Kuklo, do komunikujących doliczyć co najmniej 25% wiernych (odsetek 
ten stanowiły dzieci młodsze)89. Stosując ten wskaźnik, można określić, 
że w badanym okresie parafia liczyła kolejno około 25 i 125 wiernych. 
Niestety, źródła nie informują o przyczynach tak dużego wzrostu liczby 
wiernych w ciągu 18 lat. Można się jedynie domyślać, że mała liczba lud-
ności w 1743 r. była spowodowana działaniami wojennymi lub chorobami 
typu odra, ospa, które wówczas dość często zbierały śmiertelne żniwo90.

86 Tamże, sygn. 110, s. 479.
87 APL, ChKGK, sygn. 107, k. 268v.
88 Tamże, sygn. 110, s. 478.
89 C. K u k l o, Demografia Rzeczypospolitej Przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 74.
90 Nie ma danych z pierwszej połowy XVIII w. pozwalających na ukazanie wpływu cho-

rób na kształtowanie się liczby ludności. Można się posłużyć takimi informacjami z okresu 
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Jednym z najistotniejszych aspektów charakterystyki społeczności 
parafialnej pozostaje zagadnienie kształtowania się wierzeń i poziomu 
religijnego uświadomienia. Niestety, w przypadku parafii Korhynie wy-
stępuje niedostatek źródeł, które pozwoliłyby na określenie poglądów 
religijnych tamtejszej wspólnoty religijnej, a te, które są, nie pozwalają na 
zbyt daleko idące wnioski i uogólnienia. Pierwsza tego typu, a zarazem 
ostatnia pośrednia informacja pochodzi z 1761 r. i pozwala wnioskować, 
że niektórzy wierni nie znali podstaw wiary, ponieważ wizytator biskup 
Maksymilian Ryłło dał polecenie parochowi, że: „nieumiejącym przedniej-
szych artykułów wiary i katechizmu osobom ślubu dawać nie powinien”91.

ZAKOŃCZENIE

Artykuł zawiera informacje dotyczące funkcjonowania parafii unickiej 
pw. Przemienienia Pańskiego w Korhyniach w XVIII w. Parafia ta, podob-
nie jak i inne jednostki w ciągu pierwszych lat istnienia cerkwi, otrzymała 
niezbędne podstawy ekonomiczne i wyposażenie do obrzędowości unickiej.

Niewiele wiadomo na temat warunków mieszkaniowych parocha. 
Informacje ograniczają się jedynie do lakonicznego opisu mieszkania 
i określenia jego stanu. Podobnie przedstawia się sytuacja budynków 
ekonomicznych.

Określenie liczby wiernych jest szczególnie trudne, gdyż XVIII-wieczni 
wizytatorzy nie badali szczegółowo tego zjawiska, kontentując się jedynie 
podaniem wiernych „sposobnych do spowiedzi”. Nie udało się także od-
tworzyć obsady cerkwi, identyfikując jedynie 3 księży.

Kończąc, należy zaznaczyć, że artykuł nie wyczerpuje tematu, a dalsze 
badania zapewne pozwolą na rozszerzenie wiadomości o funkcjonowaniu 
tej parafii.

o wiek późniejszego. Według danych z 1826 r. w dekanacie tyszowieckim na ogólną liczbę 
670 zgonów 250 osób zmarło na dur, a 105 na nieokreśloną epidemię. Natomiast w 1829 r. 
w parafii Żerniki zmarło 27 osób, z czego 8 na koklusz, 4 na ospę i 4 na biegunkę. Zob. APL, 
ChKGK, sygn. 148, s. 46. W roku 1831 w dekanacie tyszowieckim zmarło 591 osób, z czego 
100 na cholerę i 115 na „epidemię”. Zob. APL, ChKGK, sygn. 149, s. 124.

91 APL, ChKGK, sygn. 110, s. 478.
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Aneks 1

Taksa opłat iura stolae dla plebanów obrządku rzymskokatolickiego wydana  
30 grudnia 1818 r.

Taxa opłat Jura stolae dla plebanów  
obrządku rzymskokatolickiego

Klasa I Klasa II Klasa III

opłata w zł/gr

Chrzest bezpłatnie – – –

Od zapisania metryki urodzenia 3 1/15 0/20

Od ślubu i zapisania metryki kościelnej 18 8 2

Od zapowiedzi każdej 2 1/10 0/20

Od wywodów 1 0/20 0/10

Chowanie ciche bezpłatnie – – –

Zapisanie kościelnej metryki śmierci 2 1 0/15

Za pochowanie ze śpiewaniem i zapisem metryki  
kościelnej
• od osób nad lat 15
• od osoby niższego wieku
(kościelnym za posługę czwarta część powyższej taxy)

12
8

6
4

3
2

Od wystawienia katafalku mniejszego
ditto ditto, ditto mniejszego

6
3

3
2

2
1

Za exportację 4 2 1

Od wigilii śpiewanych
(kościelnym trzecią część tax wyżej wyrażonych)

3 3 3

Za mszę czytaną 3 2 2

Za mowę pogrzebową podług umowy stron – – –

Za każdą świecę przy pochowaniu 0/20 0/20 0/15

Za każdą lampę 0/10 0/10 0/10

Za dzwonnego jeden raz, gdy więcej jak dwa dzwony 2 1/10 0/10

Gdy dwa tylko lub jeden dzwon 1 0/20 0/10

Od wydania extraktu każdej metryki 3 1/15 0/20

Pokładanie do skrzynki na fundusz cmentarza opłacać 
się mające:
• od osób wieku nad lat 15
• od osób młodszych nad lat 15

4
2

2
1

1
0/15

Źródło: APL, ChKGK, sygn. 604, s. 438–439.
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Aneks 2

Księgi liturgiczne i cerkiewne w Korhyniach w latach 1720–1761

Księgi
Występowały w latach

1720 1743 1761

Ewangelia x x 2x

Oktoich x 2x 2x

Psałterz x x x

Apostoł x x x

Triod cwietnaja i postnaja x x x

Trebnik lwowski x x

Trebnik moskiewski x x

Kazusy x

Służebnik lwowski x

Służebnik wileński x

Mszał x

Prażnik x x

Typikon x x

Trebnik x

Mszał wileński x

Mszał lwowski x

Źródło: APL, ChKGK, sygn. 101, k. 40; sygn. 107, k. 268v; sygn. 110, s. 478.
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W rodzinie mojej Teściowej krążyła opowieść o Chodywańcach, których 
właścicielami była rodzina Janiszewskich. Przez wiele lat naszych poszu-
kiwań genealogicznych nie mogliśmy tego potwierdzić. Jedynym śladem 
był ślub Ruperta Kwiryna Piorun-Sobieszczańskiego z Józefą Janiszewską 
w kościele chodywanieckim w listopadzie 1866 r. Przeglądanie z uporem 
mikrofilmów aktów urodzeń i zgonów parafii rzymskokatolickiej Chodywańce 
w lubelskim Archiwum Państwowym doprowadzało mnie do choroby 
lokomocyjnej, nie dając specjalnych efektów. Na dodatek w pewnym mo-
mencie, w akcie zgonu pradziadka Lucjana Janiszewskiego, jako miejsce 
urodzenia pojawiła się miejscowość Brzóza. I tu można by było snuć długą 
opowieść o tym, dzięki jakim „karkołomnym” zabiegom udało się wreszcie 
ustalić konkretne fakty i potwierdzić własność Janiszewskich, ale nie tylko. 
Ponieważ to Kazimierz Zdanowicz postanowił zakupić Chodywańce dla 
swojej rodziny…

Kazimierz Zdanowicz h. Zdanowicz był najprawdopodobniej wnukiem 
Krzysztofa Zdanowicza, który w roku 1766 otrzymał dobra Krasne od swo-
jego stryja Józefa Zdanowicza łowczego czernihowskiego. Krzysztof z kolei 
miał dwóch synów: Antoniego i Dominika. Synem Antoniego i Wiktorii 
z Potockich był Kazimierz Zdanowicz. Z księgi hipotecznej Chodywaniec 
wynika, że Kazimierz Zdanowicz w początkowych latach XIX w. mieszkał 
w Tomaszowie Lubelskim w domu rządowym pod numerem 336 i był 
pisarzem w Komorze Celnej, a w późniejszym okresie również jej naczel-
nikiem. Fakt zamieszkiwania w Tomaszowie potwierdza dr Janusz Peter. 
Wymienia on K. Zdanowicza jako jednego z obywateli Tomaszowa, który 
w lipcu 1812 r. przystąpił do Konfederacji Generalnej, powstałej jako inicja-
tywa wspierania dążeń do odrodzenia Polski na bazie polityki Napoleona. 
W lipcu 1818 r. małżonkowie Kazimierz i Józefa z Laknerów Zdanowiczowie 
rejentalnie zabezpieczyli sumę 5 tys. złotych u Stanisława Zakaszewskiego, 
właściciela części wsi Chodywańce, na rzecz swojej nieletniej córki Pauliny 

Elżbieta Sobieszczańska
(Bielsko-Biała)

CHODYWAŃCE ZDANOWICZÓW I JANISZEWSKICH 
W XIX WIEKU
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Zdanowicz, zobowiązu-
jąc S. Zakaszewskiego 
do wypłaty tej sumy 
Paulinie, gdy ta osiągnie 
wiek 18 lat. Jednak przez 
kolejne lata (od 1819) 
Kazimierz Zdanowicz 
wpłacał Stanisławowi 
Zakaszewskiemu okre-
ślone sumy, zawierając 
przy tym kolejne umo-
wy, zabezpieczające 
te wpłaty. Ostatecznie 
25 sierpnia 1823 r. za 
sumę 124 tys. złotych 
stał się właścicielem 
wsi Chodywańce ozna-
czonej literą „B”. W li-
stopadzie 1833 r. połowę dóbr Chodywańce „B”, na zasadzie darowizny, 
przejął od ojca syn Roman Zdanowicz.

Na początku roku 1839 (9 lutego) w mieście Horodło odbył się ślub 
Pauliny Zdanowicz z Hipolitem Janiszewskim. Jak wynika z aktu tego ślubu, 
Hipolit był wtedy dzierżawcą połowy wsi Chodywańce i tam też mieszkał. 
Był on synem Tadeusza i Magdaleny z Jabłońskich Janiszewskich. Urodził 
się na terenie Galicji Austriackiej we wsi Załokieć Cyrkułu Samborskiego 
(w parafii rzymskokatolickiej Podbóże). W tym okresie rodzice Hipolita 
Janiszewskiego już nie żyli. Natomiast Paulina mieszkała z ojcem i bratem 
Romanem we wsi Łuszków, gdzie Kazimierz Zdanowicz był pisarzem 
w Komorze Celnej, a Roman aplikantem. Matka Pauliny już wtedy rów-
nież nie żyła. Rok później w Łuszkowie przyszedł na świat pierwszy syn 
Pauliny i Hipolita Janiszewskich, Władysław Agrypin. Hipolit w tym 
okresie pracował jako zarządca w Kozienicach i Brzózie, mieszkając we wsi 
Kozienice. Nie wiadomo, co skłoniło Hipolita do podjęcia pracy tak daleko. 
Prawdopodobnie niedługo potem do męża dołączyła Paulina, przenosząc 
się już wtedy do Brzózy. Kolejne ich dziecko, córka Kazimiera, urodziło 
się 31 stycznia 1843 r. w Brzózie. Kazimiera została ochrzczona 4 maja 
tego samego roku w Horodle, parafii Łuszkowa, a rodzicami chrzestny-
mi byli dziadek Kazimierz Zdanowicz i Józefa Sobolewska. Być może 
Kazimierz i Roman Zdanowiczowie nie dawali sobie rady z zarządzaniem 
Chodywańcami, ponieważ w lipcu 1843 r. całe dobra objęte wykazem od ojca 
i brata odkupiła Paulina ze Zdanowiczów Janiszewska za sumę 98 tys. rubli 
srebrnych. W sierpniu 1843 r., będąc właścicielką dóbr w Chodywańcach 
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i mieszkając w Brzózie, przed 
Regentem Kancelarii Ziemiańskiej 
Okręgu Kozienickiego Michałem 
Hodorowiczem sporządziła akt, 
w którym upoważniła swojego 
małżonka Hipolita Janiszewskiego 
do podejmowania różnych działań 
dotyczących tej własności. A przede 
wszystkim do: „wpisania Hipolita 
do księgi hipotecznej jako pleni-
potenta, do zaciągania pożyczki 
w Towarzystwie Kredytowym, 
czynienia nakładów, transakcji, 
robienia aktów urzędowych, no-
tarialnych, nakładania aresztów, 
projektowania treści do wykazów 
hipotecznych, od niepomyślnych 
decyzji zwierzchności Hipolita re-
spektowania i podejmowania innych 
działań wynikających z przepisów 
prawa i okoliczności”. Powyższy akt 
zawierał także formułę zalecającą 
i rozkazującą rosyjskim komorni-
kom, od których by się tego doma-
gano, aby akt ten wyegzekwowali, 

prokuratorom królewskim, aby tego dopilnowali, komendantom i urzędni-
kom sił zbrojnych, aby dodali pomocy wojskowej. Po zakupieniu majątku 
Paulina i Hipolit Janiszewscy przystąpili do Towarzystwa Kredytowego 
Ziemskiego w celu uzyskania kredytu na dofinansowanie Chodywaniec. 
Fakt ten został wpisany do księgi hipotecznej.

Kazimierz Zdanowicz nadal mieszkał w Łuszkowie w okręgu i po-
wiecie hrubieszowskim, będąc pisarzem w Komorze Celnej. Razem z nim 
mieszkał jego syn Roman. Kwestia wzięcia kredytu musiała zaniepokoić 
Kazimierza Zdanowicza, ponieważ 27 stycznia/8 lutego 1845 r. postano-
wili z synem zabezpieczyć rejentalnie dożywocie dla Kazimierza. Przed 
Rejentem Kancelarii Okręgu Hrubieszowskiego Jakubem Bocheńskim ze-
znali i potwierdzili, że 27 listopada 1833 r. dobra Chodywańce „B” urzę-
dowym aktem darowizny zostały przekazane Romanowi Zdanowiczowi 
z zastrzeżeniem, że w razie potrzeby sprzedania lub obciążenia hipoteki 
wcześniejsze warunki umowy mogą ulec zmianie. Następnie został po-
twierdzony fakt sprzedaży tych dóbr Paulinie Janiszewskiej i mimo to,  
że była ona właścicielką, ponownie zawarto zastrzeżenie, iż nie mogą być 

Hipolit Janiszewski h. Ostoja z żoną Pauliną 
ze Zdanowiczów
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te dobra zadłużone i sprzedane. Ponadto Kazimierz Zdanowicz zapewnił 
sobie w tym dokumencie prawo do zamieszkania w wybranym przez sie-
bie miejscu w Chodywańcach „we dworze lub domku ogrodowym, albo 
na plebance gdzie mu dogodniej będzie z przybraniem ogrodu, drzewek 
fruktowych, tudzież z wolnym wybraniem drzewek i krzewów z ogrodu 
włoskiego, rozmaitego gatunku oraz wolnego wypasu dla krów zimą i latem”. 
Kazimierz Zdanowicz musiał mieć zaufanie do Hipolita Janiszewskiego, 
skoro to jego upoważnił do dopełnienia wszelkich formalności prawnych. 
W księgach hipotecznych Chodywaniec zawarte jest potwierdzenie Jana 
Nepomucena Zdanowicza, drugiego brata Pauliny (burmistrza miasta 
Wąwolnicy w Okręgu Kazimierzowskim), że Chodywańce „B” zakupiła 
Paulina Janiszewska, składając odpowiedni depozyt. Janiszewscy nadal miesz-
kali w Brzózie, gdzie Hipolit był zarządcą dóbr hr. Adama Ożarowskiego, 
ale utrzymywali bliskie kontakty rodzinne z ojcem i braćmi Pauliny. Ich 
kolejna córka Róża Józefa urodziła się w Łuszkowie 1 września 1845 r. 
i została ochrzczona w parafii rzymskokatolickiej w Horodle. W latach 50. 
trójka dzieci: Lucjan (1850), Zuzanna (1852) i Bronisława (1856) urodziła 
się już w Brzózie.

Majątek w Chodywańcach musiał być dobrze zarządzany i przynosić 
odpowiednie dochody, ponieważ dobra te zostały powiększone (28 maja/ 
9 czerwca 1852 r.) o Chodywańce „A”, które zostały zakupione przez 
Hipolita Janiszewskiego od Karoliny Gruszczyńskiej za sumę 92 500 
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złotych polskich, czyli 13 875 rubli srebrnych 
(w srebrnej monecie). 26 września 1853 r. 
zmarł w wieku 88 lat Kazimierz Zdanowicz, 
pozostawiając syna Jana Nepomucena i cór-
kę Paulinę Janiszewską. W akcie zgonu nie 
było mowy o Romanie Zdanowiczu, który 
może już wtedy nie żył. Cztery lata później, 
7 sierpnia 1857 r., zmarła w Brzózie Paulina ze 
Zdanowiczów Janiszewska, osierocając szóstkę 
swoich dzieci. Najstarszy syn Władysław miał 17 
lat, Kazimiera 14, Józefa 12, Lucjan 7, Zuzanna 
4 lata i najmłodsza Bronisława miała rok. 
W trosce o dzieci 58-letni Hipolit Janiszewski 
ożenił się ponownie z ich wieloletnią opiekunką. 
13 lutego 1858 r. odbył się jego ślub z panną 
Teofilą Adryańską, liczącą 24 lata, urodzoną 
w Warszawie, córką Franciszka Adryańskiego 
i Julianny z Sokolnickich. Małżeństwo to nie 
trwało zbyt długo, ponieważ 31 lipca 1860 r. 
Hipolit zmarł. Nie udało się nam niestety 

ustalić miejsca zgonu Hipolita Janiszewskiego. Chyba już po jego śmierci 
Teofila z nieletnimi dziećmi przeniosła się do Chodywaniec. Władysław 
już w tym czasie mieszkał w Lublinie, a Kazimiera była żoną Edwarda 
Przybylskiego, urzędnika gubernialnego i również mieszkała w Lublinie.

W grudniu 1862 r. (7/19 grudnia) w Lublinie w Kancelarii Ziemiańskiej 
zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe po Paulinie ze Zdanowiczów 
Janiszewskiej i po Hipolicie Janiszewskim. Dobra Chodywańce „B” w spadku 
po matce, w równych częściach, odziedziczyły wszystkie dzieci:

– Władysław Agrypin (pełnoletni)
– Kazimiera Marcela z Janiszewskich Przybylska (mężatka)
– Róża Józefa (niepełnoletnia)
– Lucjan Seweryn (niepełnoletni)
– Zuzanna Hipolita (niepełnoletnia)
– Bronisława Gabriela (niepełnoletnia).
Chodywańce „A” po Hipolicie zostały podzielone na siedem części. 

Oprócz dzieci jedną siódmą po mężu dziedziczyła Teofila Janiszewska, 
z prawem dożywotniego użytkowania. Podział dóbr „A” i „B” został 
wpisany do księgi hipotecznej 7/19 grudnia 1862 r. Następnie dobra cho-
dywanieckie nabył na publicznej licytacji (w drodze działów pomiędzy 
sukcesorami) Władysław Agrypin Janiszewski za sumę 296 tys. złotych 
polskich. Wyrokiem Trybunału Cywilnego w Lublinie z 28 lutego 1863 r. 
zostało to wpisane do księgi hipotecznej 30 października 1863 r. Chodywańce 
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„A” i „B” stały się jednym majątkiem. Władysław zabezpieczył dla każ-
dego z rodzeństwa po 36 250 złotych i dodatkowo dla niepełnoletnich po 
4000 złotych. Niestety za udział Władysława w powstaniu styczniowym 
25 czerwca 1864 r. Chodywańce zostały skonfiskowane, a sam Władysław 
wyrokiem sądu wojennego został zesłany na Syberię, gdzie przez kilka lat 
pracował w kopalni złota.

Z dostępnych dokumentów wynika, że Teofila Janiszewska pozostała na 
niewielkiej części Chodywaniec, gospodarując majątkiem w imieniu nieletnich 
Janiszewskich. W Archiwum Państwowym w Lublinie zachowało się poda-
nie z roku 1865 napisane przez Teofilę do Komisji Krasnostawskiej Spraw 
Włościańskich, w którym domagała się decyzji w ograniczeniu roszczeń 
włościan do wyrębu lasu, podkreślając: „Niegdyś dobra chodywanieckie 
należały do zamożnego dziedzica, posiadacza obszernych włości z rozle-
głymi lasami, teraz obecny majątek jest tak mocno uszczuplony, że jeżeli 
56 rodzin włościańskich będzie chciało z przyznanego prawa korzystać, to 
nie rozumiejąc sytuacji, doprowadzą do całkowitego wyniszczenia lasku”.

W roku 1865 Chodywańce zostały wystawione na licytację. Kolejni 
właściciele krótko w nich gospodarowali. Dopiero od 1871 r. dobra te prze-
jęła rodzina Paluszyńskich, której kolejne pokolenia dotrwały do II wojny 
światowej. A Janiszewscy? W zasadzie przez dłuższy czas działali w bliskiej 
okolicy Chodywaniec. Róża Józefa, jako żona Ruperta Kwiryna Piorun-
Sobieszczańskiego, mieszkała w pobliskim Podlodowie. Lucjan, ożeniony 
z Wandą Trzaskowską, przez kilka lat był dzierżawcą w Podlodowie, 
gdzie urodziły się jego dwie córki Lucyna i Jadwiga. Później gospodaro-
wał w Ratyczowie i Rzeplinie. W roku 1888 zakupił majątek Nowosiółki, 
w którym osiadł na stałe.

Władysław Janiszewski wrócił z Syberii w roku 1869 po zastosowaniu 
wobec niego prawa łaski na podstawie przepisów z 16 kwietnia 1866 r. 
i 25 maja 1868 r. W latach 70. był dzierżawcą w Dutrowie. Ożenił się 
z Antoniną Wysoczańską, córką Antoniego Wysoczańskiego, właściciela 
Dutrowa i Kryszyna. Antonina Erazma (z Wysoczańskich) Janiszewska 
odziedziczyła później obydwa te majątki. Trójka ich dzieci urodziła się 
prawdopodobnie w Dutrowie, tylko najmłodszy syn Lucjan Karol urodził 
się w Dąbrowicy w powiecie sarneńskim. Kazimiera Janiszewska, żona 
Edwarda Przybylskiego, mieszkała w Lublinie. Dwie najmłodsze siostry, 
Zuzanna i Bronisława Janiszewskie, nie wyszły za mąż. Obie gospodarowały 
w małym mająteczku Kępa koło Łopiennika niedaleko Urzędowa. Z opo-
wiadań rodzinnych (i dokumentów) wiemy, że rodzeństwo Janiszewskich 
utrzymywało ze sobą bliskie kontakty, wspierając się wzajemnie. Niestety, 
nie wiemy, jaki był los Teofili Janiszewskiej.

Niewątpliwą pamiątką po Zdanowiczach i Janiszewskich w Chodywańcach 
jest kamień–pomnik, który stoi do dzisiaj na placu wokół kościoła. Z jednej 
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strony umieszczony jest napis upamiętniający Kazimierza Zdanowicza 
i Macieja Przybylskiego, a z drugiej Hipolita Janiszewskiego.
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Krótki, ale obfitujący w wydarzenia okres Wielkiej Wojny w dziejach 
powiatu tomaszowskiego stanowił, z jednej strony, kontynuację proce-
sów i zjawisk z lat poprzednich, z drugiej, przyniósł wiele problemów 
nowych, związanych bezpośrednio zarówno z działaniami wojennymi, 
jak i ich następstwami. Gruntowne ich omówienie nie jest możliwe w ra-
mach jednego artykułu, stąd prezentowany tekst ma charakter szkicowy, 
sygnalizuje zarówno dotychczasowy dorobek historiografii polskiej i obcej, 
jak i wskazuje na tematykę wymagającą dopiero badań.

Cztery lata wojny na terenie powiatu dają się podzielić na dwa pod-
okresy. Pierwszy z nich obejmuje czas od sierpnia 1914 r. do lipca roku 
następnego, kiedy to powiat pozostawał pod panowaniem rosyjskim, 
a na jego terenie toczyły się dwukrotnie intensywne działania wojenne 
na niespotykaną dotychczas skalę. Trzy następne lata to okupacja austro-
-węgierska, zwana potocznie austriacką, obejmująca południową część 
Królestwa Polskiego, z pewną specyfiką dotyczącą powiatu tomaszow-
skiego, hrubieszowskiego i chełmskiego1.

Utworzony w ramach rosyjskiej reformy administracyjnej w 1867 r. 
powiat tomaszowski wchodził do guberni lubelskiej, a we wrześniu 1913 r. 
znalazł się w całości w granicach nowej guberni chełmskiej, wyłączonej  
jako „istinno russkij” kraj z Królestwa Polskiego i podporządkowanej 
generał-gubernatorstwu kijowskiemu2. Obszar powiatu liczył wówczas 
1381 km². Południowa jego rubież była jednocześnie granicą państwową 
między Cesarstwem Rosyjskim a monarchią naddunajską. Od północy 

 1 Szerzej o austro-węgierskiej administracji okupacyjnej w Kongresówce: J. L e w a n -
d o w s k i, Królestwo Polskie pod okupacją austriacką 1914–1918, Warszawa 1980; A. H a u s n e r, 
Die Polenpolitik der Mittelmächte und die österreichisch-ungarische Militärerwaltung in Polen während 
des Weltkrieges, Wien 1935.

 2 W. Ć w i k, J. R e d e r, Lubelszczyzna – dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administra-
cyjnych i ustroju władz, Lublin 1977; A. W r z y s z c z, Gubernia chełmska. Zarys ustrojowy, Lublin 
1977.

Jan Lewandowski
(Lublin)

POWIAT TOMASZOWSKI  
W LATACH I WOJNY ŚWIATOWEJ  

– ZARYS PROBLEMATYKI BADAWCZEJ
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graniczył z powiatem hrubieszowskim (1469 km²), a od zachodu z biłgo-
rajskim (1708 km²) i zamojskim (1786 km²)3.

Według danych Warszawskiego Komitetu Statystycznego4 1/14 stycznia 
1913 r. powiat zamieszkiwały 125 354 osoby (63 767 mężczyzn i 61 587 
kobiet), co dawało średnią 93 osoby na 1 km². W jedynym mieście powiatu 
żyły 9983 osoby, co stanowiło 8% mieszkańców tego terenu i świadczyło 
o jego rolniczym charakterze. Co do wyznania katolików obrządku łaciń-
skiego odnotowano 58 388 (46,6%), prawosławnych 51 309 (40,9%), żydów 
15 433 (12,3%) i 224 protestantów (0,2%). Posługujących się językiem pol-
skim naliczono 49 542 (39,5%), rosyjskim 60 145 (48%), żydowskim (jidysz) 
15 433 (12,3%) i niemieckim 234 (0,2%)5.

Dane statystyki rosyjskiej wymagają komentarza. Władze carskie celowo 
podwyższały w zestawieniach statystycznych liczbę ludności prawosław-
nej i rosyjskojęzycznej we wschodniej części Lubelszczyzny, uzasadniając 
w ten sposób utworzenie guberni chełmskiej. Tym samym zaniżano liczbę 
ludności rzymskokatolickiej i polskojęzycznej, trudno jednakże o bardziej 
precyzyjne ustalenia. Do kategorii ludności rosyjskojęzycznej zaliczano 
zarówno napływowych Rosjan z aparatu administracyjnego i wojskowych, 
jak i „Małorusów”, jak urzędowo określano rdzenną ludność – Rusinów 
posługujących się miejscowym dialektem ukraińskim. Całą ludność wy-
znania mojżeszowego umieszczono w rubryce „język żydowski”6.

Powiat tomaszowski, podobnie jak inne południowo-wschodnie po-
wiaty guberni lubelskiej (chełmski, hrubieszowski, zamojski i biłgorajski), 
stanowił zatem typowy obszar pogranicza nie tyle ze względu na położenie 
geopolityczne (granica rosyjsko-austriacka), ile ze względu na etniczny 
i religijny skład jego mieszkańców, przy czym relacje między poszczegól-
nymi grupami były płynne, związane zarówno z aktywną, rusyfikacyjną 
polityką władz, jak i oporem wobec tej polityki7.

 3 Archiwum Państwowe w Lublinie, Kancelaria Gubernatora Lubelskiego 1867–1918, 25a, 
st. II: 1913.

 4 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego z uwzględnieniem innych ziem polskich. Rok 1915, 
Warszawa 1916. Źródło: Opracowanie niepublikowanych materiałów Warszawskiego Komitetu 
Statystycznego. Dane te statystycy uważali za zawyżone, chociaż i tak niższe od podawanych 
przez Kancelarię Gubernatora Lubelskiego. Szerzej o materiałach statystycznych do tego okresu, 
o ich ocenie i literaturze przedmiotu: J. L e w a n d o w s k i, Zmiany w strukturze narodowościowej 
i wyznaniowej ludności Lubelszczyzny w czasie I wojny światowej, „Annales Universitatis Mariae 
Curie-Skłodowska”, sec. F, 1991/1992, vol. 46/47, s. 309–312.

 5 Rocznik statystyczny Królestwa Polskiego...; J. C a b a j, Społeczeństwo guberni chełmskiej pod 
okupacją niemiecką i austriacką w latach I wojny światowej, Siedlce 2006, s. 13–33.

 6 S. D z i e w u l s k i, Statystyka projektu rządowego wyodrębnienia Chełmszczyzny w świetle 
krytyki, Warszawa 1910, s. 3–6; Kriegsarchiv Wien, Armeeoberkommando/Quartiermeisterab-
telung MV 96109/P v. 1916. Die konfesionelle Verhältnisse in Gouvernement Cholm.

 7 Szerzej ostatnio na ten temat: A. S z a b a c i u k, „Rosyjski Ulster”. Kwestia chełmska w po-
lityce imperialnej Rosji w latach 1863–1915, Lublin 2013; tenże, Konwersja ludności pounickiej na 



Powiat tomaszowski w latach I wojny światowej...

75

Rocznik Tomaszowski 3

Sam Tomaszów był siedzibą trzech dekanatów chrześcijańskich i żydow-
skiej gminy wyznaniowej. Mieściły się tutaj dwa dekanaty prawosławne 
i jeden rzymskokatolicki. Prawosławny I dekanat tomaszowski obejmował 
parafie: Chodywańce, Czartowiec, Cześniki, Dub, Grodysławice, Klątwy, 
Komarów, Łosiniec, Pieniany, Perespa, Przeorsk, Szlatyn, Śniatycze. 
Tarnawatka, Tomaszów, Typin i Werechanie. Do prawosławnego II deka-
natu tomaszowskiego należały parafie: Dołhobyczów, Hołubie, Łaszczów, 
Nabróż, Nowosiółki, Oszczów, Pawłowice, Posadów, Poturzyn, Rzeplin, 
Stare Sioło, Steniatyn, Tyszowce, Wakijów, Witków, Zimno, Żerniki i Żulice. 
Rzymskokatolicki dekanat tomaszowski to z kolei parafie: Chodywańce, 
Dzierążnia, Gródek, Komarów, Łaszczów, Nabróż, Rachanie, Rzeplin, 
Susiec, Tomaszów, Tyszowce i Wożuczyn8.

Utworzenie guberni chełmskiej nie spowodowało zmian w organizacji 
władz powiatowych i gminnych, a także w innych strukturach władz rosyj-
skich (sądownictwo, skarbowość, wojsko), bowiem powiat w całości znalazł 
się w granicach nowej struktury administracyjnej. Dzielił się wówczas na 
12 gmin wiejskich (Jarczów, Komarów, Kotlice, Krynice, Łaszczów, Majdan 
Górny, Poturzyn, Rachanie, Rogóźno, Tarnawatka, Telatyn i Tyszowce) 
i miasto Tomaszów9.

Przygraniczny powiat tomaszowski już w sierpniu 1914 r. stał się tere-
nem działań wojennych. 13 sierpnia granicę rosyjsko-austriacką przekro-
czyły austro-węgierskie patrole zwiadowcze 4. armii, dowodzonej przez 
gen. Maurycego Auffenberga, nie napotykając na rosyjski opór, chociaż 
dochodziło wówczas do licznych potyczek, w rezultacie których Austriacy 
zajmowali przygraniczne miejscowości. Do większych walk dochodziło po 
15 sierpnia, kiedy c. i k. armia wzmocniła swój zwiad. Odnotowano wów-
czas większe starcia m.in. pod Pienianami (15–16 sierpnia). Już wówczas 
dochodziło do zniszczeń okolicznych wsi10.

22 sierpnia do działań na terenie przygranicznych powiatów: toma-
szowskiego i zamojskiego, wkroczyły główne siły c. i k. 4. armii. Od 
26 sierpnia do 2 września stoczyła ona zwycięską bitwę z siłami 5. armii 
rosyjskiej dowodzonej przez gen. Pawła Plehwego. Mimo początkowych 
niepowodzeń Austriakom udało się okrążyć siły rosyjskie. Nie doszło jed-
nak do ich zniszczenia, bowiem Rosjanie zdołali wydostać się z okrążenia. 

katolicyzm w Królestwie Polskim w latach 1905–1915, Lublin 2011 (wydruk rozprawy doktorskiej 
w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie). W obu pracach obszerna polska i obcojęzyczna 
literatura przedmiotu.

 8 A. S z a b a c i u k, Konwersje ludności..., s. 363–364, 376–377.
 9 M. M ą d z i k, Od powstania styczniowego do końca I wojny światowej 1864–1918, [w:]  

Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 314.
10 J. C a b a j, dz. cyt., s. 66–67; Wid deportacii do deportacii. Suspilno-politicznie żittia chołm-

sko-pidlaskich ukrainciw (1915–1947). Doslidżennia. Spogady. Dokumenty. U tr’och tomach, t. I, 
Doslidżennia, Czerniwci 2011, s. 135–140.
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Zwycięski dowódca otrzymał tytuł Freiherr von Komarów, ale sukcesy 
ofensywy rosyjskiej w Galicji Wschodniej (m.in. zajęcie Lwowa 3 wrze-
śnia) i kontrofensywa trzech armii carskich na Lubelszczyźnie zmusiły 
Austriaków do odwrotu11.

W czerwcu 1915 r. wojska niemieckie i austriackie dotarły do Lwowa, 
który Rosjanie opuścili 22 tego miesiąca. W tym czasie armie rosyjskie 
były jeszcze w Królestwie Polskim po zachodniej stronie Wisły i stąd ko-
nieczność niemiecko-austriackiego zwrotu na północ, w kierunku Chełma 
i Lublina. Powiat tomaszowski znalazł się w pasie działania sił niemieckich. 
W trzydniowej bitwie pod Tomaszowem (26–28 czerwca) Rosjanie (Grupa 
Ołochów)12 zostali pokonani przez 11. armię niemiecką, ale wkrótce potem 
stawili silny opór i Hrubieszów został przez Niemców zdobyty dopiero 
19 lipca przez utworzoną 4 lipca Armię Bugu (Bugarmee), dowodzoną 
przez gen. Linsingena13. Teren powiatu tomaszowskiego, podobnie jak 
innych, na których działała Armia Bugu (hrubieszowski i chełmski), zna-
lazł się pod kilkutygodniową, krótką, ale dokuczliwą okupacją niemiecką, 
sprawowaną przez służby etapowe14.

We wrześniu 1915 r. administrację w południowej części Królestwa 
Polskiego objęli Austriacy, ale powiaty: chełmski, hrubieszowski i tomaszow-
ski nie zostały wówczas włączone do c. i k. Generalnego Gubernatorstwa 
Wojskowego w Polsce, z siedzibą w Lublinie (MGGL). Administrowały 
nim nadal komendy etapowe c. i k. armii, w przypadku powiatu toma-
szowskiego były to służby 1. armii, a potem X korpusu (lwowskiego). Pod 
względem administracyjnym włączenie do MGGL nastąpiło w czerwcu 
1916 r., a pod względem gospodarczym dwa lata później15. Nie uznano 
jednak wyłączenia guberni chełmskiej z Kongresówki, a jej teren trakto-
wano jako część Królestwa Polskiego.

11 Bitwa pod Komarowem doczekała się dwu monografii: E. I z d e b s k i, Bitwa pod 
Komarowem. 26 sierpnia–2 września 1914 r., Warszawa 1931; S. V o j c e c h o v s k y, Bitwa 
u Tomaszowa a Komarowa, Praha 1935, a także szerokiego ujęcia w opracowaniach walk na 
froncie rosyjsko-austriackim w 1914 r.: A. B e l o j, Galicijskaja bitwa, Moskwa–Leningrad 1929; 
Ősterreich-Ungarns letzter Krieg 1914–1918, 2 Aufl., Bd. 1, Wien 1931, passim; J. B a t o r, Wojna 
galicyjska. Działania armii austro-węgierskiej na froncie północnym (galicyjskim) w latach 1914–1915, 
Kraków 2005. Wiele miejsca poświęcił jej też w swoich pracach gen. M. A u f f e n b e r g: Der 
Feldzug der 4. österreichische Armee am Beginn des Weltkrieges, Wien 1920; tenże, Aus Ősterreichs 
Teilnahme am Weltkrieg, Wien 1920; tenże, Aus Österreich-Ungarns Höhe und Niedergang, eine 
Lebensschilderung, Wien 1921.

12 Ősterreich-ungarns letzter Krieg..., Bd. 2, s. 564–565.
13 Tamże, Bd. 2, s. 628, 634.
14 O charakterze i celach okupacji niemieckiej: J.  L e w a n d o w s k i, Powiat hrubieszowski 

w okresie I wojny światowej, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego”, R. 17, 
1979, nr 4, s. 8–23.

15 J. L e w a n d o w s k i, Królestwo Polskie pod okupacją austriacką..., passim.
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Wydarzenia z lat 1914–1915 gruntownie zmieniły zarówno krajobraz 
kulturowy, jak i stosunki wyznaniowe i etniczne. Na plan pierwszy wysu-
wały się zniszczenia, spowodowane w pewnej mierze przez bezpośrednie 
działania wojenne, zwłaszcza w roku 1914, ale przede wszystkim przez 
ewakuację rosyjską w roku 1915 i stosowaną wówczas we wschodniej 
części Królestwa Polskiego taktykę „spalonej ziemi”16.

Wycofujące się wojska rosyjskie paliły całe wsie, niszczyły dojrzewające 
zboża, a przede wszystkim wypędzały ludność wiejską na wschód.

Stosując […] nakaz ewakuowania całej ludności z terenu opuszczanego przez wojska 
rosyjskie – gnały one przed sobą dziesiątki tysięcy rodzin. […] W Chełmszczyźnie, gdzie 
ewakuacja była szczególnie ostro przeprowadzona, nieznaczna tylko część ludności zdołała 
się zostać na rodzinnym zagonie wbrew przymusowi wygnania […] Ludność prawosławna, 
prowadzona przez popów, prawie cała opuściła kraj, tak, że są gminy, w których pozostało 15 
do 25% mieszkańców. […] Ewakuowanie większych miast było niewykonalnem: toteż miasta 
nie są wyludnione. Tylko tak zwana inteligencja miejska często nieprzynaglana do wyjazdu: 
lekarze, adwokaci itd. opuściła kraj razem z Rosjanami. Około połowy ziemian też wyjechało 
do Rosji [...]17.

Autor tych słów, Karol Sienkiewicz, wysłannik Centralnego Komitetu 
Obywatelskiego (CKO) w Warszawie na Chełmszczyznę, tak opisywał we 
wrześniu 1915 r. ten „krajobraz po bitwie”:

[…] w ciągu całej drogi [od Hrubieszowa – J. L.] aż do Tyszowiec nie widzieliśmy ani 
jednej krowy, ani konia, ani kury […] wszędzie po drogach spotyka się tabory wracających, 
przeważnie spod Kobrynia wygnańców załadowane sprzętami domowymi, pierzynami i dziećmi, 
częstokroć chore na cholerę i dezynterię, wozy ciągnione przez ledwie idące szkapiny, często 
krowy, a czasem matki i ojców (sprzężaj zarekwirowany) wygnanych przez armię „Wielkiej 
Rosji” rodzin. Dążą ci ludzie do swojej ziemi, do swojej ojcowizny – zastając tam przeważnie 
tylko zgliszcze.

W każdej wsi, w każdym mieście leżącym na naszej drodze, spotykaliśmy się z jedna-
kową skargą: za żadną nieraz cenę nie można dostać soli, cukru, słoniny, masła, mleka, jaj. 
Paradoksalnie wprost brzmi ta skarga na wsi, gdzie pokarmem dla wszystkich jest tylko chleb 
bez żadnej okrasy i tłuszczów. Przyczyną tego zjawiska są: 1) rekwizycje krów, kur, owiec itd. 
2) zła komunikacja; w miasteczkach zaś dochodzi do tego jeszcze 3) spekulacja i 4) znowu 
niedorzeczne administrowanie władz nowych [niemieckich – J. L.]18.

Cele działalności niemieckiej administracji wysłannik CKO określał 
następująco:

Początkowo zarządzenia administracji wojskowej miały na celu wyciągnięcie z ludności za 
pomocą najrozmaitszych poborów: Kriegsleistungen [ciężarów wojennych – J. L.], podatków 
wojennych, kar, rekwizycji itp. jak największych korzyści materialnych19.

16 A. G ł a z, Ewakuacja ludności cywilnej z Lubelszczyzny latem 1915 r., „Annales Universitatis 
Mariae Curie-Skłodowska”, sec. F, vol. LVI, 2001.

17 Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej APK), Archiwum Naczelnego Komitetu 
Narodowego 1914–1921 (dalej NKN), sygn. 84, s. 59–60.

18 Tamże, s. 58–59, 65.
19 Tamże, s. 66.
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W powiecie tomaszowskim straty w budynkach wyniosły 31,7% przed-
wojennej zabudowy, przy czym dotyczyły przede wszystkim wsi. Sam 
Tomaszów wiele nie ucierpiał20. W przeprowadzonym w październiku 
1916 r. przez okupacyjne władze austriackie spisie powszechnym ludności 
widoczne były zarówno straty ludzkie, określane mianem „wyludnienia”, 
jak i związane z tym zjawiskiem zmiany w jej strukturze etnicznej i wy-
znaniowej21.

Ogółem odnotowano w powiecie 65 411 mieszkańców, w tym 30 477 
mężczyzn (46,6%) i 34 934 kobiety (53,4%), co dawało średnią 47 osób na 
1 km². W Tomaszowie, powiększonym o przedmieście Bugaj, mieszkało 
6614 osób, co stanowiło 10,1% ludności powiatu, we wsiach 58 797 osób 
(89,9%). Religię rzymskokatolicką wyznawało 46 079 osób (70,4%), prawo-
sławie 4079 (6,2%), religię mojżeszową 14 885 osób (22,8%). Odnotowano 
jeszcze 13 protestantów i 350 grekokatolików. Język polski jako macierzysty 
(Muttersprache) podało 60 578 osób (92,6%), rosyjski – 2926 (4,5%), ruski 
(ruthenisch) 1297 (2,0%) i niemiecki – 610 osób (0,9%). Statystyka austriacka 
nie uznawała jidysz za odrębny język, stąd ludność żydowska znalazła 
się w różnych rubrykach językowych. Można też mieć wątpliwości, czy 
wszyscy mieszkańcy powiatu odróżniali rosyjski od ruskiego.

Statystyka austriacka odnotowała także podział językowy wśród 
wyznawców różnych religii i strukturę wyznaniową w poszczególnych 
grupach językowych. Językiem polskim posługiwało się ogółem 92,6% 
mieszkańców powiatu, w tym 99,4% katolików obrządku łacińskiego, 90% 
żydów, 30,6% prawosławnych, 12,9% grekokatolików i 38,5% protestantów. 
Językiem rosyjskim: 0,2% katolików, 4,9% żydów, 52,1% prawosławnych, 
ruskim 0,2% katolików, 1,2% żydów, 17,3% prawosławnych i 87,1% gre-
kokatolików. Niemiecki był językiem macierzystym 0,2% katolików, 3,9% 
żydów i 61,5% protestantów.

W porównaniu z danymi Warszawskiego Komitetu Statystycznego 
ubytek ludności wyniósł w liczbach bezwzględnych 59 843 osoby, co sta-
nowiło 47,8% stanu ze stycznia 1913 r. Ubytek na 1 km² wynosił 40 osób. 
Mężczyzn ubyło 33 290 (52,2%), kobiet 26 653 (43,3%). Tomaszów, mimo 
przyłączenia Bugaja, miał o 3369 (33,7%) mniej mieszkańców, we wsiach 
powiatu ubyło 56 574 osoby (49,0%).

W poszczególnych grupach wyznaniowych straty wyniosły: wśród 
katolików – 12 309 osób (21,1%), prawosławnych – 47 329 (92,1%), żydów 
– 548 (3,6%), protestantów – 211 (94,2%). Przybyło 350 grekokatolików i 5 
„innych”. W grupach językowych straty były następujące: osób posługu-

20 Wid deportacii..., s. 140.
21 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej AGAD), Militärgeneralgouverne-

ment in Lublin 1915–1918 (dalej MGGL), Wirtschaftliche Sektion (dalej WS), sygn. 528 (stara 
sygnatura).
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jących się językiem polskim ubyło 2454 (5,0%), rosyjskim i ruskim 56 821 
(94,5%), niemieckim 120 (51,3%).

Działania wojenne z lat 1914–1915 spowodowały zatem nie tylko 
ogólny ubytek ludności powiatu, ale także zmianę stosunków etnicznych 
i wyznaniowych. Katolicy obrządku łacińskiego stali się dominującą grupą 
wyznaniową – 70,4%, drugą grupą stali się wyznawcy judaizmu – 22,8%, 
wyznawcy prawosławia stanowili w 1916 r. zaledwie 6,2%. Przytłaczająca 
dominacja języka polskiego – 92,6%, to także rezultat statystyki austriackiej, 
w której nie uznawano jidysz za osobny język, a 90% ludności żydowskiej 
podało polski jako macierzysty. Język rosyjski jako macierzysty podało 
4,5%, a ruski (ukraiński) zaledwie 2%.

W ciągu kilkunastu pierwszych miesięcy wojny parokrotnie zmieniały 
się władze powiatu. Rosjanie ewakuowali się na krótko w roku 1914 i na 
trwale w roku następnym. W roku 1915 oznaczało to ewakuację także 
nauczycieli, duchowieństwa prawosławnego i administracji szczebla gmin-
nego (miejskiego)22. Na tym poziomie dotychczasowych ewakuowanych 
prawosławnych urzędników (wójtów, sołtysów) zastępowali z reguły 
Polacy wyznania rzymskokatolickiego, a jako język urzędowania wpro-
wadzano polski.

Po kilkutygodniowym okresie niemieckiej administracji etapowej nastą-
piła ponad trzyletnia okupacja austriacka, która wywarła trwałe piętno na 
gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym obliczu powiatu. 
Dotychczasowe badania pozwalają na stworzenie ogólnego obrazu prze-
obrażeń w tym okresie, ale też niezbędne są bardziej szczegółowe docie-
kania pozwalające na konfrontację ogólnego wizerunku z tomaszowskimi 
realiami z lat Wielkiej Wojny.

C. i k. komenda powiatowa (do marca 1917 r. obwodowa) (k. u. k. 
Kreiskommando in Tomaszów) w Tomaszowie była najwyższą strukturą 
administracyjną na tym terenie23. Urzędowała w języku niemieckim, ale 
do ludności i instytucji (gminy, partie polityczne, samorząd) zwracała się 
w jej języku. Na ogół był to język polski, ale na Chełmszczyźnie zdarza-
ły się też próby wprowadzenia języka ukraińskiego, była ona bowiem 
terenem zainteresowania zarówno ukraińskich polityków z Galicji, jak 
i greckokatolickiego duchowieństwa zaboru austriackiego. Ujmując rzecz 
szerzej, była obszarem rywalizacji polsko-ukraińskiej w różnych sferach24.

22 A. W r z y s z c z, dz. cyt., s. 163–178.
23 W Archiwum Państwowym w Lublinie znajduje się zespół c. i k. Komendy Powiatowej 

w Tomaszowie 1915–1918 (155 j.a., 12,6 m.b.), niestety dotychczas nieuporządkowany. Z kolei 
przechowywany w Archiwum Państwowym w Zamościu zespół Akta miasta Tomaszowa 
Lubelskiego 1892–1950 (266 j.a.) nie zawiera materiałów z lat okupacji austriackiej. Prawdo-
podobnie niewiele materiału z lat 1915–1918 znajduje się także w aktach gmin.

24 Pewne wyobrażenie o tej rywalizacji: J. L e w a n d o w s k i, Sprawa chełmska w czasie 
I wojny światowej, [w:] Mychajło Hruszewski i jego mała ojczyzna – Chełmszczyzna w XIX–XX 
wieku, red. G. Kuprianowicz, Chełm 2011, s. 189–204; Wid deportacii..., s. 135–217.
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Personel komendy powiatowej stanowili urzędnicy wielu narodowo-
ści monarchii naddunajskiej, wśród których nie brakowało galicyjskich 
Polaków. Realizowali oni zadania stawiane przed organami administracji 
okupacyjnej, wśród których na czoło wysuwała się gospodarcza eksploata-
cja „terenu nieprzyjacielskiego” (Feindesland). Stąd cały szereg restrykcji 
dotyczących handlu, zwłaszcza artykułami spożywczymi, ograniczenie 
spożycia, obowiązkowe dostawy płodów rolnych po zaniżonych cenach, 
rekwizycje żywności, zwalczanie nielegalnego handlu i przemytu różnych 
artykułów do Galicji, jako że dotychczasowa granica została utrzymana25.

Eksploatacja gospodarcza okupowanego terenu wymagała rozbudowy 
sieci komunikacyjnej, m.in. kolejowej. Już 14 stycznia 1916 r. uruchomio-
no linię kolejową na odcinku Bełżec–Topólcza o długości 56,1 km26. Na 
terenie powiatu funkcjonowały też linie wąskotorowe: Bełżec–Tarnawatka 
i Łaszczów–Wożuczyn27.

Eksploatacja gospodarcza powiatu i utrzymanie bezpieczeństwa były 
związane z rozmieszczeniem na jego terenie kilkudziesięciu formacji 
i instytucji podporządkowanych zarządowi okupacyjnemu, poczynając 
od batalionów etapowych, straży granicznej, ochrony kolei, oddziałów 
gospodarczych, a kończąc na magazynach i szpitalach28. Wśród formacji 
etapowych były także te, które gospodarowały w opuszczonych przez 
właścicieli majątkach29.

W czasie I wojny światowej funkcjonował nadal samorząd gminny, ale 
powstał również samorząd miejski i powiatowy, przy czym w tym pierw-
szym była reprezentowana także ludność żydowska. Z samorządem wiąże 
się też działalność komitetów obywatelskich, a potem ratunkowych, które 
jednak, ze względu na przynależność tego terenu do guberni chełmskiej, 
powstały dopiero pod okupacją austriacką. Rozporządzenia Naczelnej 
Komendy Armii, która stanowiła dla okupacji austriackiej najwyższą in-

25 W sierpniu i wrześniu 1917 r. władze okupacyjne podejrzewały o nielegalny handel 
(szmugiel) 105 mieszkańców powiatu. AGAD MGGL WS Wirtschaftliche Nachrichten Abtei-
lung, sygn. 494.

26 AGAD MGGL WS 478.
27 J. L e w a n d o w s k i, Królestwo Polskie pod okupacją austriacką..., s. 59.
28 We wrześniu 1918 r. na terenie powiatu hrubieszowskiego odnotowano 42 takie formacje 

i zakłady. J. L e w a n d o w s k i, Powiat hrubieszowski..., s. 20. Prawdopodobnie sytuacja podobna 
była w powiecie tomaszowskim. W raporcie o likwidacji okupacji z początków 1919 r. jest 
tylko informacja o stacjonowaniu w powiecie 386. batalionu etapowego (5 oficerów i ok. 400 
żołnierzy) i 4. kompanii żniwnej (4 oficerów i ok. 400 żołnierzy, złożonej z Czechów, Niemców 
i Węgrów). Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej AAN), Główny Urząd Likwidacyjny 
(dalej GUL), sygn. 1155, s. 31–32. Z pewnością nie były to jedyne oddziały ani zakłady władz 
okupacyjnych na tym terenie.

29 Tak było m.in. z opuszczonym majątkiem w Podlodowie, którego właścicieli władze 
rosyjskie ewakuowały do Kijowa. J. W. S o b i e s z c z a ń s k i, Z teki wspomnień, Tomaszów 
Lubelski 2014, s. 12.
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stancję ustawodawczą, stwarzały ramy prawne dla samorządu miejskiego 
i powoływały samorząd powiatowy. W tym ostatnim przeważającą rolę 
odgrywali przedstawiciele powstałego w 1915 r. Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, którzy w tomaszowskim sejmiku powiatowym mieli w 1918 r. 
15 przedstawicieli (na 22 członków sejmiku)30.

W gestii samorządu pozostawała m.in. oświata. Przed wojną w po-
wiecie było 55 szkół elementarnych (z rosyjskim językiem wykładowym) 
i 96 szkół przycerkiewnych, do których uczęszczało 7514 uczniów. Po 
ewakuacji rosyjskiej kadry nauczycielskiej zbudowano od podstaw pol-
skie szkolnictwo elementarne, obejmujące 123 szkoły z 137 nauczycielami 
i 8511 uczniami. Prowadzono także akcję oświatową wśród dorosłych, 
m.in. zakładając biblioteki ludowe. W jesieni 1917 r. władze okupacyjne 
przekazały szkolnictwo instytucjom polskim, a w Tomaszowie rozpoczął 
urzędowanie „królewsko-polski inspektor szkolny”. W tym samym roku, 
16 września, rozpoczęło działalność polskie prywatne gimnazjum realne31.

Lata okupacji austriackiej to okres ogromnego ożywienia polskiego 
życia politycznego, w Tomaszowie widoczny zwłaszcza po akcie 5 listo-
pada 1916 r. Zachował się opis uroczystości związanych z tą proklamacją 
dwu cesarzy:

Wszystkie budynki rządowe były ubrane flagami państwowemi. Przed budynkiem starostwa 
zebrał[o] się około 500 okolicznych gospodarzy i tutejszych mieszczan. Widać było też kilku 
właścicieli dworów. O godz. 11 rano rozlepiono na murach miasta ogłoszenie jenera.[lnego] 
gub.[ernatora] Kuka, a w 15 minut później zast.[ępca] kom.[endanta] Obwodu podpułkownik 
Jungen w asystencji starosty i adjutanta kap.[itana] Bobowskiego wyszedł na balkon starostwa 
i po polsku odczytał manifest. Następnie krótko przemówił do zebranych. Przemowę zakończył 
wezwaniem zebranych do wzniesienia okrzyku „Niech żyje – na pomyślną przyszłość państwa 
polskiego”. Muzyka odegrała „Jeszcze Polska”, a równocześnie obok flag państwowych pojawiły 
się flagi o barwach narodowych polskich. Poczem zebrani ruszyli pochodem przy dźwiękach 
pieśni narodowych z sztandarem polskim na czele do kościoła. W kościele odśpiewano „Te 
Deum”. Kazania nie było. W uroczystości wzięły udział szkoły miejscowe. Przemowy żadnej 
nie było. Na tem się uroczystość zakończyła32.

W życiu politycznym powiatu najbardziej widoczny był ruch ludowy. 
W styczniu 1918 r. Polskie Stronnictwo Ludowe miało tutaj 40 kół i 1700 
członków33. Liberalne, w porównaniu z rządami rosyjskimi, warunki poli-
tyczne stwarzały możliwości działania nie tylko organizacjom politycznym. 
W roku 1916 w Tomaszowie działało biuro oficera werbunkowego do 
Legionów34, w tym samym roku reaktywowano Polską Macierz Szkolną 

30 A. K o p r u k o w n i a k, Narodziny ruchu ludowego na Zamojszczyźnie, [w:] J. Jachymek, 
A. Koprukowniak, J. Marszałek, Ruch ludowy na Zamojszczyźnie, Warszawa 1980, s. 61.

31 M. M ą d z i k, dz. cyt., s. 348–349.
32 APK NKN, sygn. 93, k. 125. Uroczystość 5-go listopada 1916 r. w Tomaszowie.
33 A. K o p r u k o w n i a k, dz. cyt., s. 60.
34 Raporty oficerów werbunkowych znajdują się w zespole NKN w AP Kraków.
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i odnotowano działalność oddziału Związku Ziemian. Organizowano ob-
chody rocznic narodowych: w 1916 r. w 125. rocznicę uchwalenia konsty-
tucji trzeciomajowej na miejscu dawnego klasztoru Trynitarzy wzniesiono 
pamiątkowy krzyż. W setną rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki odbył 
się obchód i zapoczątkowano budowę pomnika bohatera narodowego35.

W tej ostatniej inicjatywie uczestniczyła Polska Organizacja Wojskowa 
(POW). Ściśle współpracująca z PSL organizacja powstała wiosną 1916 r., 
a w końcu tego roku liczyła już kilkudziesięciu członków i jej liczebność 
rosła w następnych latach36.

Ostatni rok wojny zdominowały trzy wydarzenia: traktat brzeski, po-
wrót uchodźców i zakończenie okupacji.

9 lutego 1918 r. w Brześciu Litewskim został podpisany traktat pokojowy 
między państwami centralnymi i ich sojusznikami, z jednej, a Ukraińską 
Republiką Ludową, z drugiej strony. Tereny na wschód od linii Biłgoraj–
Szczebrzeszyn–Krasnystaw–Puchaczów–Radzyń–Międzyrzec Podlaski, 
w tym cały powiat tomaszowski, miały znaleźć się w granicach państwa 
ukraińskiego. Postanowienia te wywołały masowe wystąpienia antyoku-
pacyjne, ujawniły siłę oporu ludności wobec poczynań władz i słabość 
okupacyjnego aparatu, który utracił panowanie nad sytuacją. W wielu 
gminach organizowano własne milicje i straże porządkowe37.

W praktyce władze Austro-Węgier wycofały się z postanowień 
traktatu. Na teren okupacji austriackiej nie wpuszczono przedstawicieli 
Ukraińskiej Republiki Ludowej ani duchownych greckokatolickich z Galicji, 
a Chełmszczyznę nadal traktowano jako część Królestwa Polskiego. 
W czerwcu 1918 r. powiaty: chełmski, hrubieszowski i tomaszowski także 
pod względem gospodarczym włączono do Generalnego Gubernatorstwa 
Wojskowego w Lublinie. W marcu ogłoszono wybory do rad miejskich, 
tam, gdzie pochodziły one z nominacji, m.in. w Tomaszowie (odbyły się 
latem), a w kwietniu wybory do Rady Stanu Królestwa Polskiego, którą 
wybierały sejmiki powiatowe i rady miejskie38.

35 M. M ą d z i k, dz. cyt., s. 361–362.
36 F. O k t a b a, POW w powiecie tomaszowskim, [w:] Pod Sztandarem POW. Szkice i wspomnie-

nia zebrane dla uczczenia uroczystości poświęcenia sztandaru, odsłonięcia tablicy pamiątkowej ś.p. płk. 
Mieczysława Więckowskiego i połączenia okręgu siedleckiego związku peowiaków z okręgiem lubelskim, 
Lublin 1935, s. 34–38.

37 J. M o l e n d a, Antyokupacyjne wystąpienia chłopów w Królestwie Polskim w związku z traktatem 
brzeskim z 9 lutego 1918 r. i rola w nich Polskiego Stronnictwa Ludowego, „Roczniki Dziejów Ruchu 
Ludowego” 1963, t. V; J. L e w a n d o w s k i, Masowe wystąpienia antyokupacyjne w Królestwie 
Polskim w latach 1915–1918 (okupacja austriacka), „Folia Societas Scientiarum Lublinensis” 1988, 
vol. 30, Hum. 1–2.

38 Dziennik Rozporządzeń c. i k. Zarządu Wojskowego w Polsce, cz. 5 z 12 marca 1918 r.;  
C. K o z ł o w s k i, Działalność polityczna Koła Międzypartyjnego w latach 1915–1918, Warszawa  
1967.
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3 marca 1918 r. państwa centralne podpisały w Brześciu Litewskim 
układ pokojowy z rządzoną przez bolszewików Rosją. Oba traktaty brzeskie 
umożliwiły na szerszą skalę, zapoczątkowany pod koniec 1917 r., powrót 
z „bieżeństwa” mieszkańców Królestwa Polskiego, którzy w latach 1914 
i 1915 znaleźli się w głębi Cesarstwa Rosyjskiego. W przypadku powiatu 
tomaszowskiego oznaczało to przede wszystkim powrót ludności prawo-
sławnej, wypędzonej latem 1915 r., ale także znaczącej grupy miejscowej 
inteligencji tego wyznania (przede wszystkim duchowni i nauczyciele), 
wykształconej w czasach panowania rosyjskiego i do 1915 r. mniej lub bar-
dziej gorliwych rusyfikatorów. Znaczna ich część wracała z „bieżeństwa” 
jako ukraińscy działacze narodowi, prowadzący ożywioną agitację. Także 
pewna część ewakuowanych w 1915 r. „tutejszych” prawosławnych chłopów 
wracała jako świadomi narodowo Ukraińcy. Znacząca część ewakuowanych 
z Chełmszczyzny „bieżeńcow” znalazła się na terenie ukraińskich guberni 
Rosji i była świadkami lub uczestnikami wydarzeń z lat 1917–1918, a część 
inteligencji brała udział w budowie ukraińskiej państwowości. O aktywi-
zacji politycznej i narodowej „Chełmskich Rusinów” świadczył zwołany 
do Kijowa Ogólnonarodowy Zjazd Chełmszczan (7–12 września 1917 r., 
276 delegatów) z udziałem przewodniczącego Centralnej Rady Ukraińskiej 
Mychajło Hruszewskiego, który poparł postulat „wydzielenia Chełmszczyzny 
z ziem polskich” i przyłączenia jej do państwa ukraińskiego39.

Trudno określić liczbę osób, które do listopada 1918 r. powróciły do 
powiatu tomaszowskiego, ale niewątpliwie powrót miał masowy charakter. 
W powiecie chełmskim do końca lipca 1918 r. wróciło około 7000 repatrian-
tów, przy czym powrót obejmował wszystkie kategorie: niemieckich kolo-
nistów, polskich i ukraińskich chłopów, Żydów i Rosjan. Do końca 1918 r. 
nie odnotowano na Chełmszczyźnie działalności partii ogólnoukraińskich40.

Zagrożenie ukraińskie napotkało przeciwdziałanie strony polskiej, 
ale także c. i k. władz okupacyjnych, których celem było przywrócenie 
spokoju, bez czego nie było możliwe dalsze ściąganie płodów rolnych na 
rzecz armii i głodującej ludności Austrii. Ze strony polskiej szczególną rolę 
odegrało nowo powstałe Towarzystwo Straży Kresowej. Pojawiły się nowe 
polskie tytuły prasowe, kontynuowano obchody rocznic narodowych, przy 
czym specjalne znaczenie miały uroczystości i manifestacje trzeciomajowe, 
finalizujące ogólnopolską akcję protestu przeciw decyzjom brzeskim41. Szef 
sztabu Generalnego Gubernatorstwa Wojskowego płk Arthur Hausner, 

39 A. G ł a z, Repatriacja ludności polskiej z terenu byłego imperium rosyjskiego w latach 1917–
1924, Lublin 2004 (wydruk rozprawy doktorskiej w Bibliotece Głównej UMCS w Lublinie); 
Wid deportacii..., s. 142–172; M. H o r n y j, Ukrajinci Cholmszcziny i Pidlaszszja. Widatni osobi XX 
stolittja, Lwiw 1997; J. L e w a n d o w s k i, Królestwo Polskie pod okupacją austriacką..., s. 128; 
tenże, Zmiany w strukturze narodowościowej i wyznaniowej…, s. 339–340.

40 J. L e w a n d o w s k i, Sprawa chełmska..., s. 201.
41 Tamże; N. Z i e l i ń s k a, Towarzystwo Straży Kresowej (1918–1927), Lublin 2004.
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znający dobrze realia okupacji, stwierdził, że „Propaganda ukraińska 
została stłumiona, ludność prawosławna przyjmowała obrządek łaciński, 
rozwijała się polska akcja oświatowa”42.

Po protestach brzeskich zintensyfikowały swoją działalność zarówno 
partie i organizacje obozu niepodległościowego (PSL, PPS, POW), zamie-
rzające przejąć władzę siłą po oczekiwanej klęsce państw centralnych, 
jak i obóz narodowy oraz aktywiści skupieni wokół Rady Regencyjnej, 
liczący na przejęcie władzy od okupantów. Oczekiwany moment nastąpił 
w pierwszych dniach listopada 1918 r., chociaż informacje o likwidacji 
okupacji w Tomaszowie są bardzo skąpe. Odnotowano, że w powiecie 
„Panował zupełny spokój i po demobilizacji [rozwiązaniu Generalnego 
Gubernatorstwa wojskowego w Lublinie 2 listopada 1918 r. – J. L.] wojsko 
i władza odnosiły się przychylnie do ludności” i „Po oddaniu władzy 
i majątku miejscowej milicji lub POW opuszczali miejscowości”43. „Odbyło 
się bez przelewu krwi, żołnierze bowiem składali broń dobrowolnie”44.

*

Dzieje powiatu tomaszowskiego w czasie I wojny światowej to dla histo-
ryka temat tyleż trudny, ile fascynujący. Rozproszenie, fragmentaryczność 
i wielojęzyczność źródeł, a także praktyczna niedostępność podstawowego 
dla tematu zespołu archiwalnego nie tylko utrudnia prowadzenie badań, 
ale też skazuje osiągnięte z trudem ustalenia na cząstkowość i niepewność. 
Z drugiej strony, bogactwo wydarzeń i ich znaczenie dla dalszych dziejów 
tego obszaru zapowiada fascynującą przygodę badawczą, tak od strony 
warsztatowej, jak poznawczej.

Historia tego terenu w latach Wielkiej Wojny stanowi fragment tego, 
co w polityce, publicystyce i historiografii uzyskało nazwę „sprawy (kwe-
stii) chełmskiej”, zapoczątkowanej likwidacją Cerkwi greckokatolickiej na 
tym terenie w 1875 r. Kolejnymi etapami tej kwestii był ukaz tolerancyjny 
w 1905 r., dyskusja i utworzenie guberni chełmskiej w 1913, wreszcie 
traktat brzeski z lutego 1918 r.

W latach 1914–1915 na terenie powiatu toczyły się działania wojenne na 
ogromną skalę, jeśli wziąć pod uwagę, że każda z walczących tutaj armii 
liczyła po około 200 tys. żołnierzy. Po tych działaniach pozostały cmen-
tarze wojenne, na których spoczywają żołnierze z ogromnych obszarów 
Imperium Rosyjskiego, Cesarstwa Niemieckiego i Austro-Węgier. Nie brak 
wśród nich Polaków ubranych w mundury zaborczych armii.

42 A. H a u s n e r, dz. cyt., s. 271.
43 AAN GUL 1155, s. 31–32.
44 M. M ą d z i k, dz. cyt., s. 362.
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Na oblicze kulturowe, etniczne i religijne tego terenu największy wpływ 
miały nie tyle starcia zbrojne, ile poprzedzająca je, zwłaszcza w roku 1915, 
rosyjska taktyka „spalonej ziemi” i prowadzone w jej ramach wypędzanie 
na wschód rdzennych mieszkańców powiatu, w tym około 90% ludności 
prawosławnej. Zmieniło to gruntownie strukturę etniczną i wyznaniową 
tego terenu.

Do roku 1915 o losach powiatu decydowano w ostatecznej instancji 
w Petersburgu, a aktorami w istniejącym na tym terenie konflikcie były: 
państwo rosyjskie, Rosyjska Cerkiew Prawosławna, Kościół rzymskokatolicki, 
działacze polscy i rosyjscy. Mimo międzynarodowego rozgłosu „sprawy 
chełmskiej” konflikt miał charakter polsko-rosyjski i był traktowany jako 
wewnętrzna sprawa imperium Romanowów. Miejscowa ludność była raczej 
przedmiotem niż podmiotem poczynań strony polskiej i rosyjskiej, Cerkwi 
prawosławnej i Kościoła rzymskokatolickiego, chociaż ukaz tolerancyjny 
dał byłym unitom i ich potomkom prawo decydowania o przynależności 
religijnej.

Odwrót wojsk rosyjskich w 1915 r. oznaczał praktyczną eliminację czynnika 
rosyjskiego, państwowego i cerkiewnego. Sprawa chełmska (Cholmerfrage) 
stała się istotną częścią polityki państw centralnych, a dla monarchii 
habsburskiej elementem pozyskiwania dla swych poczynań Polaków bądź 
Ukraińców. Powiat tomaszowski, podobnie jak cała Chełmszczyzna, stał 
się terenem rywalizacji polityków polskich i ukraińskich przede wszystkim 
z Galicji. W tej rywalizacji, przynajmniej do traktatu brzeskiego, przewa-
ga była po stronie polskiej, nie tylko ze względu na dominację elementu 
polskiego nad ukraińskim w okupacyjnym aparacie administracyjnym, ale 
też ze względu na ogromną aktywność polskich mieszkańców powiatu we 
wszystkich obszarach życia społecznego (polityka, gospodarka, oświata) 
i nieobecność, do lata 1918 r., miejscowego elementu ukraińskiego, bowiem 
garstka pozostałej po 1915 r. ludności prawosławnej nie przejawiała ukra-
ińskiej świadomości narodowej.

Traktat brzeski ujawnił międzynarodowy charakter „sprawy chełmskiej”, 
ale jako problemu polsko-ukraińskiego, który będzie narastał po powrocie 
prawosławnych „bieżeńców”. Nie zmienia to faktu, iż ewakuacja rosyjska 
(„deportacja”, według części historyków ukraińskich), mimo późniejszej, 
po 1918 r., fali powrotów, spowodowała trwałe zmiany w strukturze 
narodowej i wyznaniowej ludności powiatu. Przewagę liczebną uzyskała 
bądź powiększyła ludność rzymskokatolicka, zasadniczo określająca się 
jako polska, co nie zapobiegło późniejszym konfliktom na tle narodowym 
i religijnym45.

45 O stosunkach (i konfliktach) wyznaniowych m.in. na terenie powiatu tomaszowskiego: 
ks. K. G r z e s i a k, Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918–1939, Lublin 2010, czy też 
cytowana już obszerna praca historyków ukraińskich Wid deportacii..., s. 177–383.
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Tomaszów na progu dwudziestolecia międzywojennego był niewielkim, 
prowincjonalnym miasteczkiem, bardzo zacofanym pod względem infra-
struktury – nie było tu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej. 
Chodniki zastępowały drewniane kładki, o krok od ulicy Lwowskiej konie 
i ludzie tonęli w rozlewiskach, zaś tomaszowski magistrat swe zarządzenia 
tradycyjnie obwieszczał, obębniając je przez Herszka. Miasto nie imponowało 
także stanem budownictwa, bo mimo stosunkowo niewielkich zniszczeń 
spowodowanych przez I wojnę światową dwa wcześniejsze pożary poważ-
nie naruszyły substancję mieszkaniową. Postęp techniczno-cywilizacyjny 
i nowoczesne środki przekazu docierały tu z dużym opóźnieniem i mimo 
położenia przy głównym szlaku komunikacyjnym nie zmieniało to odda-
lenia od centrów kulturalnych wobec braku środków komunikacji1. Jedyną 
namiastką kultury były wówczas i tak rzadkie występy objazdowych trup 
cyrkowych i popisy siłaczy, a sensację wzbudzało pojawienie się nie tylko 
samochodu, ale i roweru2.

Spuścizną I wojny światowej był drastyczny spadek liczby mieszkań-
ców miasta, które w 1921 r. liczyło 7125 obywateli, tj. 2,5 tys. mniej niż 
w roku 1913. 65% mieszkańców Tomaszowa (4643) stanowili wyznawcy 
religii mojżeszowej, 2104 to katolicy, 362 mieszkańców to prawosławni, 
było 6 ewangelików i 20 innych3. W dwudziestoleciu międzywojennym 
szybko następował rozwój miasta nie tylko pod względem przyrostu liczby 
mieszkańców, ale także i liczby domów mieszkalnych oraz powierzchni. 
W roku 1939 miasto liczyło już ponad 13 tys. obywateli, w tym 7500 

 1 W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości ucznia a następnie nauczyciela Gimnazjum 
w Tomaszowie Lubelskim, mps niepubl. z 22 lipca 1985 r., s. 1, 17–18.

 2 W. V o g e l g e s a n g, Kluby – Koła – Ludowe Zespoły Sportowe 1919–1989, Tomaszów 
Lubelski 1989, mps w zbiorach Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim, s. 107.

 3 L. P i ą t k o w s k i, W Polsce odrodzonej, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. 
R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 371.
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Żydów. O ile w 1921 r. w Tomaszowie było 737 domów, o tyle w 1939 r. 
ich liczba wynosiła już 1400, natomiast powierzchnia miasta z 1671 ha 
w 1921 r. wzrosła do 2020 ha w roku 19314.

Miasto odgrywało w dwudziestoleciu rolę centrum administracyjnego 
i handlowego powiatu, było siedzibą licznych zarządów organizacji i in-
stytucji publicznych oraz stowarzyszeń społecznych, jak Kasa Chorych, 
Związek Ziemian, Związek Strzelecki, Związek Inwalidów Wojennych, 
Związek Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Polski, Liga Morska 
i Kolonialna, Liga Obrony Powietrznej Państwa, Związek Peowiaków, 
Rezerwistów i Legionistów, a ponadto znajdowały się tu siedziby Komunalnej 
Kasy Opieki, Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, Tomaszowskiego 
Towarzystwa Oszczędnościowo-Pożyczkowego, Okręgowego Związku 
Kółek Rolniczych i in. W okresie dwudziestolecia w Tomaszowie funk-
cjonowały 154 sklepy, osiem piekarń, dwie drukarnie, dwie kuźnie, pięć 
masarń, dwie olejarnie, dwie rozlewnie piwa, dwie apteki i dwa składy 
apteczne, stacja benzynowa i pięć spichlerzy, ponadto młyny, kaszarnia, 
mleczarnia, maziarnia, solarnia skór i czyszczalnia jelit oraz tartak. Zakłady 
te w 1938 r. zatrudniały głównie członków rodzin właścicieli5.

Zasadniczymi zajęciami mieszkańców Tomaszowa i źródłem utrzy-
mania było zatrudnienie w handlu, rzemiośle i częściowo w rolnictwie, 
przy czym większość znajdujących się w mieście sklepów znajdowała 
się w rękach ludności żydowskiej. Do roku 1939 wydano w mieście 674 
patenty na prowadzenie działalności handlowej, przy czym część kupców 
i rzemieślników prowadziła tę działalność nielegalnie, bez wymaganych 
zezwoleń6.

BAZA DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W TOMASZOWIE

Prowadzenie działalności kulturalnej byłoby nie do pomyślenia bez 
odpowiedniego zaplecza. Rolę tę, nie tylko w początkach dwudziestole-
cia tuż po odzyskaniu niepodległości, ale także przez wiele następnych 
lat, spełniał z powodzeniem Dom Ludowy, zwany popularnie „Czajnią”, 
gdzie na piętrze ulokowano bibliotekę z czytelnią, zaś na parterze salę wi-
dowiskową ze sceną, kawiarnię, bufet i kino Boreckiego7. Jednak w latach 
następnych, aż do końca dwudziestolecia, zasadniczy ciężar organizacji, 
kreowania i realizacji różnorodnych form działalności kulturalnej na terenie 

 4 B. C i s ł o, O dawnym Tomaszowie, Tomaszów Lubelski 1991, s. 23.
 5 W. L u c h o w s k i, Tomaszów wczoraj, dziś i jutro, „Rocznik Tomaszowski” 1981, nr 1, 

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne 1983, s. 66. 
 6 B. C i s ł o, O dawnym Tomaszowie..., s. 18. 
 7 Tamże, s. 38.
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miasta przejęły funkcjonujące tu szkoły. W roku 1917 została uruchomiona 
w Tomaszowie nauka w zorganizowanym tu gimnazjum, a następnie w dwu 
szkołach powszechnych, w tym w nowo wybudowanej w 1925 r. Szkole 
Powszechnej nr 1 z liczbą około 1000 uczniów. Ponadto w mieście funk-
cjonowały trzy prywatne szkoły żydowskie: Jabne, Tora Wodaat i Jesojda 
Tora8. Działały też dwa przedszkola: żydowskie i policyjne. Od roku 1927 
uruchomiono trzyletnią Wieczorową Szkołę Dokształcająco-Zawodową, 
a od grudnia 1929 r. zostały zorganizowane kursy dokształcające dla 
pracowników budownictwa. W roku 1926 powołano dwuletnią Szkołę 
Przysposobienia Rolniczego na poziomie średnim, której uczniowie odby-
wali latem praktyki w Jarczowie w gospodarstwie pomocniczym o pow. 
40 mórg, przekazanym do użytkowania przez Kazimierza Ligowskiego, 
ziemianina i burmistrza miasta. Do roku 1939 działała w mieście Szkoła 
Przysposobienia Spółdzielczego9. Ciekawostką jest, że wśród uczniów 
szkoły rolniczej znalazła się grupa młodych Żydów, tzw. kibucników, 
którzy po zdobyciu wiedzy i umiejętności rolniczych mieli emigrować do 
Palestyny10. W ramach rozwoju oświaty i szkolnictwa, owocującego m.in. 
działalnością kulturalną, prowadzone były także kursy dla analfabetów, 
ponieważ w początkach lat 20. blisko 30% mieszkańców miasta nie posia-
dało umiejętności czytania i pisania11.

Rolę nie do przecenienia, jako bazy w rozwoju kultury w mieście, 
pełniły znajdujące się tu biblioteki, których na terenie powiatu w 1900 r. 
było zaledwie dziewięć. Inicjatywa ich założenia wyszła od władz carskich 
jako alternatywa dla szerzącego się wówczas alkoholizmu. Już w roku 
1905 przy Towarzystwie „Światło” i „Macierz Polska” powstały biblioteki 
wraz z czytelniami wyposażone także w czasopisma. Ponadto w okresie 
międzywojnia działały biblioteki przy Stowarzyszeniu Rodzina Policyjna, 
przy Parafii Rzymskokatolickiej, dwie w 3. batalionie 9. Pułku Piechoty 
Legionów – w tym jedna dla oficerów i jedna dla żołnierzy, jedna w Resursie 
Obywatelskiej, w „Sokolni”, w Towarzystwie Rzemieślniczym, w organi-
zacji żydowskiej „Kultur – Liga” – w języku hebrajskim, oraz jedna ogól-
nodostępna w komisariacie policji. Bogatym księgozbiorem dysponowała 
biblioteka gimnazjalna (2440 woluminów dla uczniów i 1440 dla nauczy-
cieli), a także wieloma czasopismami, podobnie jak szkoły powszechne. 
W roku 1930 uchwałą Rady Miasta została uruchomiona biblioteka miejska 
w budynku po dawnej Szkole Powszechnej przy ul. Tadeusza Kościuszki 
– róg Piekarskiej. Na jej księgozbiór złożyły się pozycje w języku pol-
skim, rosyjskim, ukraińskim oraz hebrajskim i jidysz, przy czym ostatnie  

 8 B. C i s ł o, Kalendarium tomaszowskich wydarzeń, Tomaszów Lubelski 2012, s. 19, 33, 34.
 9 L. P i ą t k o w s k i, dz. cyt., s. 395.
10 Relacja W. Vogelgesanga z 15 czerwca 1995 r.
11 B. C i s ł o, Kalendarium..., t. II, s. 24.
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pochodziły z depozytu Starostwa jako zakwestionowane podczas rewizji 
w bibliotece żydowskiej, gdzie prowadzono nielegalną działalność komu-
nistyczną. Korzystanie z bibliotek było wówczas płatne – 50 gr/miesiąc, 
zaś działalność tych placówek bynajmniej nie ograniczała się jedynie do 
wypożyczeń, organizowano w nich także szeroki wachlarz imprez kultu-
ralnych12. Ponadto placówkami kultury były tomaszowskie kina: Boreckiego 
„Światowid” (22.01.1925–31.12.1930), kino Gieleckiego „Cassino” (1927– 
1929), Franciszka Kudlickiego „Uciecha” (1931–1933) oraz kino „Zeter” 
należące do Związku Rezerwistów (1934–1940)13.

Za prekursora działalności kulturalnej w Tomaszowie należy uznać 
Powiatowy Oddział Związku Strzeleckiego, który już w 1919 r. podjął 
działalność kulturalną w zaadaptowanych na ten cel pomieszczeniach 
Starostwa. Odbywało się to w sekcjach piłki siatkowej, narciarstwa bie-
gowego i podnoszenia ciężarów, przynoszących organizatorowi liczące 
się sukcesy. Także Strzelec w 1933 r. podjął budowę Domu Legionisty, 
Peowiaka i Rezerwisty przy ulicy Żwirki i Wigury, ze świetlicą, czytel-
nią, salą bilardową i taneczną oraz dobrze wyposażonym zapleczem14. 
Kolejnym obiektem wykorzystywanym na działalność kulturalną i sportową 
była oddana do użytku w 1925 r. „Sokolnia”, z salą gimnastyczną i sce-
ną przewidzianą na występy artystyczne, ze świetlicą, pomieszczeniami 
administracyjnymi i zapleczem socjalnym. Na przyległym do „Sokolni” 
terenie zostały urządzone zespoły boisk do gier sportowych, kort teni-
sowy, strzelnica i kręgielnia. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” obok 
zajęć z zakresu gimnastyki i gier sportowych organizowało również od-
czyty, pogadanki, spotkania towarzyskie i występy zespołów teatralnych. 
W roku 1922, dzięki zaangażowaniu dowództwa i żołnierzy 3. batalionu 
9. Pułku Piechoty Legionów oraz nauczycieli i uczniów tomaszowskiego 
gimnazjum, oddano nowoczesny, jak na te czasy, obiekt z zespołem boisk, 
urządzeniami do lekkiej atletyki i gimnastyki oraz trybunami dla widzów 
przy ulicy Tadeusza Kościuszki, gdzie przez wiele lat odbywały się nie 
tylko zajęcia wychowania fizycznego, zawody sportowe, pokazy i roz-
grywki, ale i uroczystości szkolne i miejskie. Korzystający z tego obiektu 
zawodnicy MKS „Thomasovia” podejmowali nie tylko działalność stricte 
sportową, ale w ramach działalności klubowej funkcjonowały tu zespoły 
muzyczne, kółko dramatyczne, czytelnia czasopism, organizowano zaba-
wy taneczne, zaś pozyskane stąd fundusze zasilały kasę klubu. Z kolei na 
terenie koszar w 1929 r. oddano do użytku boiska do gier sportowych, 
rozbudowany tor przeszkód, urządzono zieloną salę gimnastyczną i kort 

12 A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 2010, s. 145–146. 
Także w: Zarys monograficzny Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim, s. 3. 

13 B. C i s ł o, O dawnym Tomaszowie…, s. 23. 
14 W. V o g e l g e s a n g, Kluby – Koła…, s. 96.
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tenisowy. Wyjątkowo atrakcyjnym obiektem kulturalnym i sportowym 
było kąpielisko i przystań wodna oddane do użytku 25 czerwca 1932 r. 
na stawach Bohlena. Urządzono tam plażę, spiętrzono wodę, zbudowano 
obszerny pomost, pomieszczenia na kajaki i sprzęt do gier sportowych. 
Przez długie lata organizowane tu były imprezy wodno-sportowe z okazji 
Dni Morza, wianków świętojańskich, przeprowadzano wyścigi pływac-
kie i kajakowe. Kąpieliska funkcjonowały także na Małkach, Pasiecznem 
i w Łaszczówce. Reprezentacyjnym obiektem Tomaszowa, służącym przez 
długie lata społeczeństwu i jednym z najpiękniejszych podówczas w wo-
jewództwie, był basen przy ulicy Króla Zygmunta III Wazy, przekazany 
do użytku w 1935 r. Obok basenu o rozmiarach 75 × 25 m i głębokości od 
0,5 do 7,70 m, z dwiema trampolinami, znajdowały się tu szatnie, kiosk 
gastronomiczny, toalety, prysznice, wodotrysk z wodą do picia, zespół 
boisk do gier sportowych, kort tenisowy, urządzenia do lekkiej atletyki 
i gimnastyki oraz plac zabaw dla dzieci. W sezonie letnim organizowana 
tu była nauka pływania, lokalne i ponadlokalne imprezy pływackie, pokazy 
gimnastyki i podnoszenia ciężarów. Ponadto rolę obiektu kulturalnego, 
przeznaczonego dla elity miasta i powiatu, spełniała Resursa Obywatelska 
zlokalizowana na rogu ulic Lwowskiej i Żeromskiego. Oprócz biblioteki 
i czytelni mieścił się tu bilard, sala taneczna i bufet, odbywały się spotkania 
towarzyskie, bale kostiumowe i grano w karty15. 

Podejmując temat życia kulturalnego miasta, nie sposób pominąć udzia-
łu w nim społeczności miejscowego gimnazjum, które obok wyposażania 
uczniów w rzetelną wiedzę wdrażało ich do szeroko rozumianego aktywnego 
uczestnictwa w kulturze, nie tylko w roli jej odbiorców i konsumentów, ale 
i animatorów. Od początku istnienia szkoły kwitło tu wyjątkowo bogate 
i różnorodne w formy życie artystyczne, w które angażowali się nie tylko 
uczniowie, ale i nauczyciele. Wystawiano liczne utwory sceniczne Fredry, 
Wyspiańskiego, Bałuckiego, Bogusławskiego, Słowackiego, adaptacje dzieł 
Mickiewicza, a ponadto autorów obcych. Gimnazjum nadawało ton dzia-
łalności kulturalnej na terenie miasta oraz powiatu, promieniując w tym 
środowisku, i nie do pomyślenia było wówczas zorganizowanie jakiejkol-
wiek imprezy czy uroczystości, akademii bez udziału uczniów szkoły16. 
Obok sztuk teatralnych gimnazjum organizowało liczne wystawy prac 
plastycznych, w tym udanych form graficznych, istniał tu chór „Hejnał” 
oraz chór mieszany z ambitnym repertuarem. Funkcjonowało koło mu-
zyczne, zespół mandolinistów, zespół orkiestrowy typu „Odeon” oraz małe 
zespoły kameralne, a także szkolna orkiestra symfoniczna. Poszczególne 

15 Tamże, s. 402.
16 Alma Mater Thomasoviensis 1917–1992. Wydawnictwo okolicznościowe z okazji 75-lecia 

Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszów 
Lubelski 1992, s. 72. 
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zespoły muzyczne występowały samodzielnie lub łącznie z chórem17. 
Działał także zespół instrumentalny złożony wyłącznie z nauczycieli. 
Przy tym organizowane były na terenie szkoły kursy tańca, działał zespół 
muzyczny z repertuarem regionalnym i narodowym. Ponadto szkoła była 
systematycznie odwiedzana przez zespoły z zewnątrz, prezentujące koncerty 
muzyki klasycznej dla uczniów18. W gimnazjum działalność prowadziło 
wiele organizacji i kół wspomagających zespoły artystyczne, jak koło pla-
styczne i dekoracyjne, a ich harmonijna współpraca owocowała wieloma 
imprezami łączącymi wychowanie patriotyczne z działalnością artystyczną. 
Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego wyjątkowo aktywnie 
na terenie gimnazjum i liceum działało harcerstwo, posiadające charakter 
elitarny i realizujące różnorodny, bogaty w formach program19. Swój udział 
w działalności kulturalnej miały także szkolne hufce Przysposobienia 
Wojskowego, propagujące głównie idee obronności, ale i przysposabiają-
ce do aktywnej działalności w kulturze, oferujące społeczeństwu szeroki 
wachlarz inicjatyw i imprez artystycznych20.

RUCH WYDAWNICZY W TOMASZOWIE

Jeszcze przed I wojną światową działały w Tomaszowie dwie drukarnie, 
których właścicielami byli miejscowi Żydzi – Abram Szteinwurcel i Chaim 
Szyflinger, a w 1926 r. została uruchomiona kolejna niewielka drukarnia 
Edwarda Witkowskiego21. W początkowym okresie tłoczono w nich głów-
nie druki urzędowe i akcydensowe. W latach 1921–1925 Szyflinger podjął 
w swej drukarni tłoczenie dwutygodnika „Nasza Praca”, redagowanego 
początkowo przez drużynę harcerską gimnazjum, a następnie przez 
uczniów tej szkoły. Tematyka wydawanego pisma obejmowała głównie 
wiadomości bieżące oraz wszelkiego typu informacje z życia szkoły, miasta 
i powiatu, wiadomości sportowe, notki ze sceny i estrady, poezje, powieść 
w odcinkach, artykuły historyczne, w tym – regionalne, relacje z odbytych 
wycieczek, kącik humoru itp. Nakład pisma wynosił 340 egz., a ukazywało 
się ono 1 i 15 dnia każdego miesiąca22.

W latach 1922–1927 tomaszowski Sejmik Powiatowy wydawał „Ziemię 
Tomaszowską”, dwutygodnik ukazujący się 5 i 20 dnia miesiąca w na-

17 W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości…, s. 27. 
18 Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe w 70. rocznicę założenia Gim-

nazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim (1917–1997), Warszawa 1999, mps niepubl., 
s. 161.

19 Tamże, s. 6, 7, 27.
20 W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości…, s. 47.
21 B. C i s ł o, Kalendarium..., t. II, s. 59.
22 Wspomnienia absolwentów i profesorów…, s. 17.
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kładzie 350–400 egz., zaś jego problematyka to wiadomości z życia po-
wiatu, sprawozdania z posiedzeń Sejmiku, sprawozdania Rady Szkolnej, 
informacje o dokonanych przestępstwach, pismo zawierało ponadto 
dział oświaty rolniczej, ogłoszenia, korespondencję z czytelnikami oraz 
głosy miejscowej elity23. W latach 1934–1939 wychodził w mieście „Głos 
Prawosławia” i „Kalendarz Prawosławny”, zaś w latach 1934–1935 wydawa-
ne były „Komunikaty Rolniczo-Organizacyjne” Okręgowego Towarzystwa 
Organizacji i Kółek Rolniczych. W roku 1930 ukazało się w Tomaszowie 
nowe pismo „Promień”, wychodzące do 1934 r., redagowane przez mło-
dzież szkolną, a tłoczone w drukarni Edwarda Witkowskiego. Ponadto 
z inicjatywy nauczycieli gimnazjum od 1918 do 1927 r. wychodziły dru-
kiem „Sprawozdania za rok szkolny”, ujmujące w swej treści całokształt 
działalności tej placówki24. Z kolei w 1928 r. ukazało się w Tomaszowie 
jubileuszowe wydawnictwo edytowane z okazji dziesięciolecia gimna-
zjum. W roku 1925 ukazała się drukiem publikacja autorstwa Kazimierza 
Ligowskiego, ziemianina z Korhyń i burmistrza miasta Tomaszowa, Parę 
uwag o sztucznym powaśnieniu dwu warstw społecznych na wsi polskiej, zawiera-
jąca analizę i trafne uwagi o aktualnej sytuacji i stosunkach gospodarczych 
na wsi. W roku 1921 została wydana pierwsza monografia Tomaszowa 
pióra dra Kazimierza Sochaniewicza, który następnie na łamach „Teki 
Zamojskiej” zamieścił Przywileje miasta Tomaszowa25. W roku 1935, nakładem 
Szkoły Powszechnej nr 1, wyszło opracowanie autorstwa nauczycieli tej 
placówki, stanowiące pierwszy informator i przewodnik po mieście oraz 
okolicy. W roku 1928 dyrektor gimnazjum, Ludwik Kobierzycki, wydał 
pracę na temat Oddziału Zamojskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Polskich, 
a w 1920 r. ukazała się historyczna publikacja dra Józefa Serugi Krwawy 
dzień w Tomaszowie Ordynackim, dotycząca pacyfikacji miasta w powstaniu 
styczniowym. Wnosząc z obfitości wydawnictw, które w latach 1918–1939 
ukazały się w Tomaszowie, należy ocenić, że miasto może być dumne 
i szczycić się nadzwyczajną aktywnością edytorską – siedmiu wydawnictw 
ciągłych, dwu okazjonalnych i kilkunastu zwartych26, nie licząc przy tym 
pozycji wydanych przez Oddział Związku Tomaszowian w Warszawie 
i 19 prac dra Janusza Petera. Podkreślić przy tym należy, że autorami prac 
i publikacji byli nie tylko nauczyciele, lekarze, ziemianie i elity społeczne, 
ale także i uczniowie.

23 Z. S p a c z y ń s k i, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne (1920–1980), „Rocznik Toma-
szowski” 1983, nr 1, s. 71–72.

24 Sprawozdania za rok szkolny 1918–1927, zbiory Izby Pamięci Zespołu Szkół nr 1 w To-
maszowie Lubelskim. 

25 Z. S p a c z y ń s k i, Tomaszowskie Towarzystwo…, s. 71–72.
26 W. D z i e d z i c, 50 lat Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, „Rocznik Tomaszowski” 

2013, nr 1 (2), s. 168–169.
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KULTURA FIZYCZNA W TOMASZOWIE

Jednym z elementów szeroko pojętej kultury jest kultura fizyczna, 
w tym sport, które to w Tomaszowie wzięły początek i rozwijały się 
głównie na terenie gimnazjum, tam okrzepły organizacyjnie, by następnie 
z powodzeniem upowszechnić się na terenie miasta i powiatu. Działalność 
tego typu w latach 20. XX w., realizowana w ramach zajęć programowych 
wychowania fizycznego, opierała się początkowo głównie na gimnastyce, 
zaś sport uprawiany był zasadniczo na zajęciach pozalekcyjnych27. Do re-
alizacji kultury fizycznej i sportu wykorzystywano w Tomaszowie zespół 
boisk przyszkolnych przygotowanych przez uczniów pod kierunkiem 
nauczycieli, w szerokim zakresie wykorzystywano też naturalne warunki 
terenowe okolic miasta do uprawiania biegów, narciarstwa, zajęć tereno-
wych, przysposobienia wojskowego, zaś łyżwiarstwo kwitło na lodowisku 
szkolnym, w rozlewiskach Sołokii, w okolicy ulic Piekarska–Kościuszki, 
a także w parku miejskim28. Namiętności sportowe młodzież rozładowy-
wała w uprawianiu piłki nożnej, w organizowaniu początkowo prywatnie 
rozgrywek, a następnie w założonym na przełomie roku 1920/1921 Klubie 
Sportowym „Thomasovia” i Szkolnym Klubie Sportowym „500”, liczącym 
dwie drużyny. Treningi i rozgrywki odbywały się w ramach zajęć pozalek-
cyjnych, a mecze towarzyskie – z wojskową drużyną „Znicz” 3. batalionu 
9. Pułku Piechoty Legionów, z drużyną żydowską „Hasmonea” lub dru-
żyną Klubu Sportowego „Thomasovia”, złożoną z dorosłych zawodników, 
zorganizowaną jako Miejski Klub Sportowy w 1922 r. Wśród sekcji Klubu 
Sportowego „Thomasovia” znajdowały się: lekka atletyka, gimnastyka ar-
tystyczna, gry sportowe, narciarstwo, tenis ziemny i stołowy29. W ramach 
programu wychowania fizycznego gimnazjum i szkół powszechnych przy-
gotowywano i prezentowano pokazy sportowe i gimnastyczne. W rozgry-
wanych zawodach szkolnych, międzyszkolnych i lokalnych, wojewódzkich 
oraz krajowych niejednokrotnie tomaszowscy zawodnicy i drużyny zaj-
mowały czołowe lokaty. Jedną z ciekawszych imprez lokalnych organizo-
wanych przez działaczy sportowych Tomaszowa w okresie międzywojnia 
były biegi na 30 km na trasie Rawa Ruska–Tomaszów i wyścigi kolarskie 
na tym dystansie30. Z kolei zasługującą na uwagę ciekawostką z zakresu 
kultury fizycznej i sportu w tym okresie była samodzielna budowa szy-
bowca przez uczniów gimnazjum i podjęcie udanych wzlotów najpierw 
na ulicy Stanisława Wyspiańskiego, a następnie na Białej Górze. Ponadto 

27 W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości…, s. 29.
28 Tamże, s. 50.
29 Tamże, s. 50.
30 W. V o g e l g e s a n g, Kluby – Koła…, s. 36.
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w roku 1936 w szkolnej pracowni czterej uczniowie skonstruowali dwa 
kajaki, którymi dokonali spływu do Tczewa31.

UDZIAŁ WŁADZ MIASTA TOMASZOWA W ROZWOJU KULTURY

Rada Miasta Tomaszowa w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
1918–1939, mimo ograniczonych możliwości, wykazywała przez cały ten 
czas dużą aktywność i własne inicjatywy we wspieraniu oraz rozwiązywa-
niu problemów kultury, co znajduje swe odbicie w zapisach kronikarskich 
i protokółach z posiedzeń.

O pozytywnym ustosunkowaniu się władz miasta do potrzeb kultu-
ralnych społeczności Tomaszowa świadczy m.in. fakt, że już w 19l7 r. 
została uchwalona wysokość poborów dla nauczycieli, co było elementem 
mobilizującym pedagogów do podejmowania wszechstronnej działalności 
nie tylko dydaktycznej, ale i kulturalnej. Także Rada Miejska ma na swym 
koncie zasługę przekazania 20 mórg gruntów pod budowę gimnazjum 
i 2 ha pod budowę „Sokolni”, które to obiekty promieniowały działalno-
ścią kulturalną32. Należy także wymienić wspieranie przez Radę Miasta 
działalności szkoły wieczorowej i organizację kursów, subsydiowanie szkół 
wyznaniowych, przeznaczenie na czytelnię i bibliotekę Domu Ludowego 
czy też gest zwolnienia z opodatkowania działalności kulturalnej toma-
szowskich zespołów artystycznych. Uchwałą Rady Miasta Tomaszowa 
dotowano organizowane wycieczki, finansowano zakupy książek do 
bibliotek i czasopism, a także wydanie monografii dra Sochaniewicza33. 
W działalności władz miasta nie sposób pominąć podejmowanych przez 
nie inicjatyw i wspierania przedsięwzięć, które zaowocowały w tym okresie 
przeprowadzeniem gruntownych zmian w obliczu Tomaszowa. Należy tu 
wymienić budowę nowej remizy strażackiej, hal targowych, elektrowni 
miejskiej, hurtowni powiatowej, kasy chorych, „Sokolni”, Sejmiku, siedzi-
by Związku Ziemian, nowego kościoła, Domu Rodziny Policyjnej, Domu 
Legionisty, Peowiaka i Rezerwisty, budynku ZNP, wybrukowanie rynku 
i okolicznych ulic, uruchomienie komunikacji, budowę gmachu gimna-
zjum, szkoły powszechnej, powołanie biblioteki miejskiej, regulację Sołokii, 
założenie parku miejskiego. Inicjowanie i realizacja wymienionych zadań 
świadczyły o dynamicznym rozwoju miasta, wyzwalaniu społecznych 
oraz prywatnych projektów i możliwości związanych pośrednio lub bez-
pośrednio także z kulturą, słowem, o intensywnym nadrabianiu zapóźnień 
z okresu zaborów. Powstały w tym czasie nie tylko gmachy publiczne, ale 

31 Wspomnienia absolwentów i profesorów…, s. 123–127.
32 B. C i s ł o, O dawnym Tomaszowie…, s. 59.
33 Z. S p a c z y ń s k i, Tomaszowskie Towarzystwo…, s. 71–71.
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i budynki prywatne, odznaczające się interesującymi walorami architek-
tonicznymi, jak domy Cybulskiego, Ćwiżewicza, Witkowskiego, Minora, 
kamienice przy ulicy Lwowskiej i inne. Decyzje władz miasta zmierzały 
także do estetyzacji i upiększania Tomaszowa, w tym celu zatrudniono na 
stałe ogrodnika, architekta, a w latach 20. powołano Komitet Upiększania 
i Rozbudowy Miasta. W roku 1927 podjęto uchwałę o parcelacji gruntów 
miejskich na tzw. Piaskach, a trzy lata później na Siwej Dolinie. Dzięki 
temu powierzchnia Tomaszowa powiększyła się i szeroko wyzwolono 
inicjatywę mieszkańców, aby podjąć inwestycje budowlane34.

UDZIAŁ LUDNOŚCI ŻYDOWSKIEJ TOMASZOWA  
W WYDARZENIACH KULTURALNYCH MIASTA

Na odrębne potraktowanie zasługuje uczestnictwo ludności żydowskiej 
Tomaszowa w życiu kulturalnym miasta. Społeczność ta brała nadzwyczaj 
aktywny udział we wszelkich przejawach i formach działalności kulturalnej 
w Tomaszowie w okresie międzywojnia. Zarówno uczniowie miejscowych 
szkół, jak i dorośli Żydzi nie separowali się, lecz czynnie uczestniczyli 
w organizowanych imprezach, uroczystościach państwowych, świeckich, 
kulturalnych i sportowych odbywających się w Tomaszowie, m.in. sierżant 
zawodowy Brykner z 3. batalionu 9. Pułku Piechoty Legionów był stałym 
reżyserem i utalentowanym aktorem miejskiego zespołu dramatycznego. 
Z kolei wielu dorosłych mężczyzn spośród ludności żydowskiej miasta 
należało do Straży Ogniowej, np. felczer Asja czy Szyflinger, do orkiestry 
strażackiej, do LOPP, Ligi Morskiej i Kolonialnej, zaś były legionista i lekarz 
mjr Schulman prezesował miejscowemu Związkowi Żydów Uczestników 
Walk o Niepodległość Polski. Na terenie miasta działała do 1939 r. orkiestra 
dęta i smyczkowa złożona wyłącznie ze starozakonnych. Od roku 1911 
funkcjonował w mieście chór żydowski, działały trzy biblioteki, a grupa 
miejscowych gimnazjalistów tworzyła trio instrumentalne akompaniujące 
seansom niemego kina. W latach 1924–1931 tomaszowscy Żydzi wyda-
wali tygodnik literacko-społeczny „Literarisz gezelszaftlisch wochenblat 
– Tomaszower Cajtung”35. Na czele społeczności żydowskiej Tomaszowa 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego (gminy Żydowskiej) stał 
początkowo Szmul Szyflinger, a następnie Josef Lerner. Od roku 1926 
podjęła funkcjonowanie w Tomaszowie Kultur–Liga, propagująca rozwój 
czytelnictwa przez zakładanie bibliotek i organizowanie akcji odczyto-
wej. W roku 1921 tomaszowscy Żydzi powołali do życia Stowarzyszenie 

34 B. C i s ł o, Tomaszów Lubelski w latach 1950–1956, Tomaszów Lubelski 2010, s. 6, 74. Także 
w: A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 2010, s. 64–65. 

35 Z. S p a c z y ń s k i, Kartki z dziejów drukarstwa na Zamojszczyźnie, Lublin 1980, s. 72.



Życie kulturalne w Tomaszowie Lubelskim...

97

Rocznik Tomaszowski 3

Kulturalno-Oświatowe „Tarbut”, które zajęło się oświatą dorosłych, organi-
zowaniem kursów wieczorowych, ochronek i szkół. W roku 1927 powstała 
w mieście kolejna organizacja „Jabne”, podejmująca inicjatywy zmierzające 
do upowszechnienia kultury żydowskiej, języka hebrajskiego i judaizmu. 
Ponadto ożywioną działalność w Tomaszowie prowadziła komunizująca 
organizacja młodzieżowa „Haszomer Hacair” i Stowarzyszenie „Freiheit”36.

W latach 1924–1939 tomaszowscy Żydzi prowadzili ożywioną działal-
ność sportową. W mieście powstał Żydowski Klub Sportowy „Hasmonea” 
założony w 1926 r. Siedzibą klubu był dom prywatny Abrahama Knappa 
przy ulicy Żabiej. Klub skupiał wyłącznie Żydów, nie miał osobowości 
prawnej, a wiodącymi dyscyplinami były piłka nożna i tenis stołowy. 
Sala do tenisa znajdowała się w domu prywatnym na poddaszu przy 
ulicy Piekarskiej za fosą, zaś druga – w pomieszczeniu szkoły żydow-
skiej działającej przy synagodze. Natomiast trzecia z sal treningowych do 
tenisa mieściła się w chederze przy ulicy Krasnobrodzkiej (byłe koszary 
austriackie). Trenerami sekcji klubu piłki nożnej byli bracia Reiss, zaś tre-
nerami tenisa i lekkiej atletyki – bracia Katz. Klub piłki nożnej działający 
w ramach Towarzystwa Sportowego „Makabi” utrzymywał się wyłącznie 
ze składek członkowskich, które w całości przeznaczano na zakup stro-
jów sportowych, obuwia i sprzętu. „Makabi” posiadało boisko służące 
do treningów i rozgrywek, położone na Parcelach za ulicą Sienkiewicza. 
Zawodnicy żydowskiej drużyny piłki nożnej rozgrywali mecze towarzy-
skie z drużyną „Thomasovii” i miejscowym wojskowym „Zniczem”, które 
cieszyły się dużym zainteresowaniem nie tylko społeczności żydowskiej, 
ale i ogółu mieszkańców miasta37. Należy dodać, że wszystkie sekcje 
Żydowskiego Klubu Sportowego „Hasmonea” koncentrowały i prowadziły 
swą działalność wyłącznie na terenie miasta Tomaszowa i nie miały moż-
liwości wychodzić z nią na zewnątrz, ponieważ z przyczyn finansowych 
nie posiadały rejestracji oraz osobowości prawnej38.

PODSUMOWANIE

Analizując i oceniając stan oraz efekty rozwoju życia kulturalnego 
w Tomaszowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego, należy stwier-
dzić, że było ono bogate, ożywione i różnorodne w formie, mimo początko-
wego stanu zacofania, jako konsekwencji polityki zaborców zmierzających 
do wynarodawiania i celowego zaniedbywania tego elementu życia społecz-
nego. Świadczył o tym wysoki stopień analfabetyzmu, bardzo niekorzystny 

36 W. D z i e d z i c, Żydzi miasta Tomaszowa 1914–1942, mps niepubl. 2008, s. 9, 12.
37 W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości…, s. 29.
38 W. V o g e l g e s a n g, Kluby – Koła…, s. 111–112.
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stan i warunki szkolnictwa w języku narodowym, zaś odziedziczona po 
rozbiorach struktura narodowościowa i wyznaniowa poważnie utrudniała 
podejmowanie spójnych działań zmierzających do odbudowania oświaty 
i kultury. Ogromny wysiłek społeczeństwa i towarzyszący odzyskaniu 
niepodległości entuzjazm, realne wsparcie władz samorządowych, wysiłek 
nauczycieli, organizacji społeczno-kulturalnych i mieszkańców zaowoco-
wały znaczącymi osiągnięciami i efektami na polu rozwoju kultury. Warto 
przy tym podkreślić, że mimo braku instytucjonalnego centrum kultury 
w mieście, które z obowiązku zajmowałoby się organizacją, koordynacją 
i inicjowaniem przedsięwzięć kulturalnych, w dwudziestoleciu między-
wojennym w Tomaszowie miał miejsce żywiołowy, spontaniczny rozwój 
wielokierunkowych, różnorodnych w formie działań i imprez kulturalnych. 
Należy przy tym zauważyć, że praktycznie całokształt podejmowanych 
tu działań kulturalnych oparty był na inicjatywach oddolnych, że był to 
w najczystszej formie i postaci ruch amatorski, co jednak w niczym nie 
obniżało jego wartości i rangi. Występujące w Tomaszowie zespoły po-
chodzące z zewnątrz stanowiły podówczas jedynie marginalne zjawisko 
i należały do rzadkości, zaś ich poziom i treść odbiegała raczej na minus 
w porównaniu z imprezami przygotowywanymi i prezentowanymi przez 
lokalne zespoły.

Charakterystyczne dla działalności kulturalnej międzywojennego 
Tomaszowa było to, że przy stosunkowo niewielkich tylko dotacjach władz 
samorządowych całość podejmowanych działań w zakresie organizowanych 
imprez kulturalnych była oparta głównie na środkach finansowych pozyski-
wanych samodzielnie przez poszczególne organizacje i zespoły. Niezwykle 
cenna okazała się tu decyzja władz miasta zwalniająca od opodatkowania 
działalności kulturalnej, natomiast nie liczono na żadne dotacje centralne  
i nie otrzymywano ich na ten rodzaj działalności. W organizowaniu i rozwoju 
kultury w mieście czołową rolę odgrywało tomaszowskie gimnazjum przy 
inicjującej postawie i ogromnym wkładzie pracy nauczycieli tej placówki. 
Godny podkreślenia jest fakt, że w podejmowaniu i realizacji wszelkiego 
rodzaju przedsięwzięć kulturalnych i organizowanych imprezach łączono 
wysiłki zarówno władz samorządowych, wojska, duchowieństwa, szkół 
i poszczególnych organizacji istniejących w mieście, elit społecznych, jak 
i mieszkańców miasta, co owocowało efektami wykraczającymi daleko poza 
ramy i rangę Tomaszowa jako miasta powiatowego. Warto również dodać, 
że realizowane w dwudziestoleciu międzywojennym formy działalności 
kulturalnej w Tomaszowie nie miały charakteru doraźnego, akcyjnego i jed-
norazowego; były one planowo podejmowane, systematycznie realizowane 
oraz prezentowane społeczności lokalnej, ciągle się rozwijały, wzbogacały 
i doskonaliły. Jednocześnie rósł poziom ich wykonania, rozbudowywano 
je o nowe pozycje repertuarowe, a w ich upowszechnianiu nie zamykano 
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się jedynie we własnym środowisku, lecz wychodzono z nimi na zewnątrz, 
propagując je w mieście i okolicznych miejscowościach. Najczęściej spoty-
kanymi i uprawianymi formami oraz kierunkami działalności kulturalnej 
były: występy zespołów teatralnych i tanecznych, koncerty instrumentalne 
i chóralne, recytacje, wystawy prac plastycznych i technicznych, wszelkiego 
rodzaju akademie okolicznościowe o charakterze patriotyczno-religijnym, 
czytelnictwo, pogadanki i odczyty, pochody i manifestacje, festyny, loterie, 
projekcje filmów, zabawy taneczne, żywe obrazy, bogaty wachlarz imprez 
sportowo-rekreacyjnych, a ponadto organizowane przez garnizon defilady, 
capstrzyki, przysięga młodego rocznika, promocja podchorążych i święto 
pułku39. Bogato i różnorodnie przedstawiała się także działalność edytorska. 
Na szczególne podkreślenie i uznanie w rozwijaniu działalności kultural-
nej zasługuje rola miejscowych władz samorządowych miasta i powiatu 
wspierających tę aktywność, ale także wychodzących z własnymi inicja-
tywami owocującymi rozbudową infrastruktury miejskiej, budownictwa, 
form architektury, rozwojem przestrzennym i podniesieniem poziomu 
estetyki miasta. Zasadniczymi inicjatorami i animatorami przedsięwzięć 
kulturalnych na terenie miasta Tomaszowa w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego była głównie młodzież i nauczyciele gimnazjum oraz 
grupa organizacji społecznych, politycznych i sportowych, jak działające 
w mieście stowarzyszenie i organizacje: Straż Ogniowa, kluby sportowe, 
Liga Morska i Kolonialna, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Strzelec, 
Powiatowy Urząd Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego 
oraz 3. batalion 9. Pułku Piechoty Legionów.

39 W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości…, s. 27. Także w: Alma Mater Thomaso-
viensis 1917–1992…, s. 60, 250.



100

W. Dziedzic Rocznik Tomaszowski 3



Gminne Rady Narodowe na terenie powiatu tomaszowskiego...

101

Rocznik Tomaszowski 3

STRUKTURA POLITYCZNA RAD NARODOWYCH

W roku 1944, po opanowaniu Lubelszczyzny przez wojska sowieckie 
i oddziały polskie oraz po zlikwidowaniu stanu okupacji niemieckiej 
na tym obszarze, delegaci PKWN przystąpili do tworzenia aparatu ad-
ministracyjnego. Jednym z istotnych elementów tego aparatu były rady 
narodowe różnych szczebli. Według stanu na dzień 3 listopada 1944 r. 
w województwie było utworzonych 157 rad różnych szczebli. Wśród nich 
znalazły się 133 Gminne Rady Narodowe1. Od lipca 1944 r. rady narodowe 
powoływane były na obszarach wyzwolonych spod okupacji niemieckiej.

Rady narodowe, na podstawie dekretów KRN dotyczących organiza-
cji i zakresu działania samorządu terytorialnego, zostały określone jako 
organy uchwałodawcze samorządu terytorialnego w gminach, powiatach 
i województwach, sprawujące kontrolę społeczną w stosunku do wszyst-
kich organów państwowych działających w terenie2. Już w sierpniu 1944 r. 
w niektórych wsiach funkcjonowały „wiejskie sowiety” organizowane przez 
komunistów. Informację tę przekazał dowódca AK3.

Jeszcze przed oswobodzeniem terenu Lubelszczyzny z wojsk niemieckich, 
25 stycznia 1944 r., w Lublinie doszło do utworzenia przez komunistów 
Wojewódzkiej Rady Narodowej, co wydatnie wpłynęło na wzrost aktyw-
ności PPR i AL oraz sił komunistów. Było ono także przyczyną pewnego 
wzmocnienia pozycji PPR na Lubelszczyźnie, aczkolwiek w dalszym ciągu 
niewystarczającej dla samodzielnego sprawowania rządów4.

 1 W. S k r z y d ł o, Administracja państwowa i sądownictwo, [w:] Dzieje Lubelszczyzny, t. II, 
Warszawa 1979, s. 97.

 2 Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. V, Warszawa 1997, s. 441.
 3 Armia Krajowa w Dokumentach, t. IV, Londyn 1977, s. 57, Nr 771, D-ca AK do Sztabu 

NW, Depesza – szyfr z 4 sierpnia 1944 r.
 4 E. O l s z e w s k i, PPR na Lubelszczyźnie 1942–1948, Lublin 1979, s. 100. Olszewski po-

daje, że po utworzeniu Krajowej Rady Narodowej pierwsza konferencja aktywu lubelskiego 
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W trakcie tworzenia rad gminnych zwracano uwagę na odpowiedni 
skład personalny, stąd, jak podawano z Białej Podlaskiej, na stanowiska 
wójtów i przewodniczących gminnych rad narodowych powołano zupełnie 
nowych ludzi, to jest takich, którzy z „urzędowaniem w czasie okupacji 
niemieckiej nie mieli nic wspólnego” i nie piastowali tych stanowisk pod-
czas wojny5. Nie wszędzie potrafiono jednak znaleźć odpowiednie osoby, 
stąd posiłkowano się dość często przedwojennymi urzędnikami gminnymi.

Pomimo takiego podejścia ze strony władz do GRN-ów społeczeństwo 
wsi nie miało zaufania ani do ludzi, ani do instytucji kreowanych przez 
państwo. Jeden z chłopów wspominał w związku z tym, że większość 
nie przywiązywała wielkiej wagi do samorządu terytorialnego. Uważano 
go za „konika partii rządzącej”, a gminę i sołectwo traktowano przede 
wszystkim jako ekspozyturę do ściągania wszelkich świadczeń6.

W maju 1945 r. Biuro Prezydialne KRN zwróciło się do władz tereno-
wych z prośbą o nadsyłanie wniosków i innych materiałów, które mogłyby 
być przydatne do opracowania jednolitego ustawodawstwa o samorządzie 
terytorialnym. Wnioski miały dotyczyć ustroju samorządów, zakresu ich 
działania, uprawnień majątkowych, finansowych oraz nadzoru i współ-
działania o charakterze publicznym, zawodowym i społecznym7.

Oceniając cele, jakie postawił sobie kierowany przez komunistów rząd, 
chcąc doprowadzić do normalizacji życia społeczno-politycznego, można 
dostrzec, że na pierwszym planie znalazła się konieczność posiadania 
sprawnej i zdyscyplinowanej administracji. Zadanie to spowodowało, że 
PKWN, dekretem z 21 sierpnia 1944 r., przywrócił przedwojenne urzędy 
starostów i wojewodów. Była to decyzja sprzeczna z postanowieniami 
Manifestu. Po utworzeniu tych urzędów przystąpiono z kolei do po-
wszechnego tworzenia rad narodowych. Ich powstawanie i działalność 
miały wywołać wrażenie, że tysiące ludzi, od gmin poczynając, a na wo-
jewództwach kończąc, przez swoje w nich uczestnictwo udzielało poparcia 
PKWN8. Potwierdzenie powyższej opinii znajdujemy w dokumentach PPR 
z sierpnia 1944 r. Czytamy tam: 

Rady Narodowe są organami wykonawczymi Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodo-
wego i zarazem demokratycznym terytorialnym samorządem ludności. Są one zobowiązane 

PPR i GL dotycząca tworzenia rad narodowych i Armii Ludowej odbyła się w nocy z 5 na 
6 stycznia 1944 r. w Borejowie, tamże, s. 99.

 5 Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), Urząd Wojewódzki Lubelski (dalej UWL), 
WS-P.136, pismo Starosty Powiatowego w Białej Podlaskiej do Wojewody Lubelskiego z dnia 
26 marca 1945 r.

 6 Wspomnienia rolnika gospodarującego na 5 ha, inwalidy wojennego, członka GRN, 
PRN, o wykształceniu podstawowym, nazwa wsi zastrzeżona, [w:] Wieś Polska, t. III, mat. 
konf., oprac. K. Kersten, T. Szarota, Warszawa 1970, s. 143, /889/, Nr 76.

 7 Tamże, np. Biuro Prezydialne KRN do UW w Lublinie, pismo z 18 maja 1945 r.
 8 T. Ż e n c z y k o w s k i, Polska Lubelska 1944, Paryż 1987, s. 157.
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wprowadzać w życie zarządzenia PKWN i rozstrzygają wszystkie zarządzenia związane 
z terytorialnym samorządem9.

O organizowaniu rad narodowych wspomina także mieszkaniec wsi 
Brzeziny, który zanotował, że do tworzenia gminnych rad narodowych 
przystąpiono w jego okolicach w początkach sierpnia 1944 r. Pisze on: 

Przy współpracy PPR na terenie naszej gminy zostało zwołane pierwsze walne zgroma-
dzenie mieszkańców gminy w Kraśniczynie celem przeprowadzenia wyborów członków do 
Gminnej Rady Narodowej. Zebranie zagaił ob. Machejski Kazimierz. Następnie zabrał głos 
porucznik WP ob. Kowalski. Wyjaśnił znaczenie Gminnych Rad Narodowych w odrodzonej 
Polsce Demokratycznej. Ob. Machejski przeprowadza wybory, prosząc o zgłaszanie kandyda-
tów. Gminna Rada Narodowa [została] powołana do życia z ludzi cieszących się dobrą opinią. 
W skład Rady weszli członkowie PPR i bezpartyjni10.

Podobnie powoływano Rady Narodowe na terenie powiatu tomaszow-
skiego.

Od samego początku władze komunistyczne starały się podnieść 
znaczenie tworzonego „samorządu” terytorialnego. Czyniono to między 
innymi przez niemal obowiązkowe podnoszenie kwalifikacji pracowników 
samorządowych. Jedną z takich uczelni, której zadaniem było dokształcanie 
samorządowców, była Akademia Służby Publicznej w Łodzi, kierowano na 
nią lokalnych działaczy samorządowych. Jednocześnie wyznaczano tzw. 
stałych łączników między ASP a słuchaczami z poszczególnych powiatów na 
terenie Lubelszczyzny. Można wśród nich wymienić Feliksa Bednarskiego, 
który był stałym łącznikiem między ASP a słuchaczami z powiatu toma-
szowskiego. Bednarski był inspektorem Samorządu Gminnego i mieszkał 
w Tomaszowie Lubelskim11.

Wśród ludności wiejskiej znalazło się wielu takich, którzy nie byli za-
dowoleni z wyników wyborów do rad gminnych, jak to już przedstawiono 
na przykładzie gminy Celejów. Jednym z nich był zapewne ten obywatel, 
który napisał anonim w sprawie wyborów w gminie Potok Wielki, w po-
wiecie tomaszowskim [?], w 1944 r. W anonimie tym stwierdzano, że rok 
1944 nie był dobrym czasem „na wybory przez ogół gminy do rad gmin-
nych albo i powiatowych”, zaś formowane w tym czasie rady składały się 
„mniej więcej z ludzi tych, którzy pracowali przed 1939 r. w stronnictwie 
ludowym, jak również popierali ruch partyzancki A. Ludowej podczas 
okupacji niemieckiej”12. W anonimie powyższym zostały sporządzone krót-

 9 Okólnik Komitetu Obwodowego PPR (VIII 1944 r.) w Lublinie – o zadaniach partii 
w organizowaniu władzy ludowej, „Z Pola Walki”, R. 2, 1959, nr 2, s. 122.

10 Wspomnienia rolnika ze wsi Brzeziny, [w:] Wieś Polska, t. III, s. 75–76, /1355/, Nr 38.
11 APL, UWL, W-O.30, n.p., pismo Starosty Powiatowego Tomaszowskiego do Wojewody 

Lubelskiego z 14 XI 1945 r.
12 APL, UWL WS-P.137, n.p., anonim do Wojewody Lubelskiego, pismo z 30 marca 1946 r.



104

M. D. Bednarski Rocznik Tomaszowski 3

kie „charakterystyki” sześciu działaczy wiejskich wybranych do gminnej 
rady narodowej13.

Już w tamtych czasach można dopatrywać się powstawania lokalnych 
sitw i klik, skoro w zakończeniu anonimu jego autor zwracał się z prośbą 

13 Tamże, anonim do Wojewody Lubelskiego z 1946 r. A oto charakterystyki działaczy 
wiejskich z gminy Potok Wielki:

K u s y:  „Obywatel Kusy jako przewodniczący rady gminnej przedwojennej, ludowiec, 
miał urząd zborszczyka przed wojną przy sołtysie, dosyć, że z tych gromadzkich pieniędzy 
przywłaszczył sobie większą ilość przez fałszowanie kwitów podatkowych, lecz zarząd gminny 
w tym czasie stawił się za nim do Starosty w ten sposób nie dosięgła go ręka sprawiedliwości 
chociaż i tak jej wtedy nie było i taki człowiek on się szczyci, że on zasługi położył; w czasie 
okupacji stworzyli bandę rabusiów i pod maską partyzantki rabowali mienie spokojnych 
obywateli jako to świnie, krowy, obuwie kto miał nowe itd.”.

S u c h o r a  T.: „Teraz pan Suchora Tomasz główny awanturnik polityczny, przedwojenny 
burmistrz gminy Potok, który kazał stawać przed sobą na baczność o ile się zgłosił do niego 
interesant w jakiej sprawie, był najpierw ludowcem przed 1934 rokiem, ludowcy wybrali go 
wójtem, gdy wójtem został – został sługusem sanacji, później ozonowcem, za okupacji akowcem, 
po wyzwoleniu peperowcem, a teraz [1946 r. – M. D. B.] organizatorem stronnictwa Peselu 
i taki człowiek ma pretensje do wyższości, który jest wyzuty zupełnie z uczciwości i dla niego 
tam idea, gdzie koryto widzi”.

B u r e k  W.: „Dalej pan Burek Wojciech, też niezły karierowicz, chytry jak lis niewierny 
jak kot, gdy jeszcze przed wojną osada Zaklików się paliła, a Stawki wioska rodzinna pana 
Burka miała większy oddział straży pożarnej, w której to było dużo bratanków i siostrzeńców 
pana Burka. Burek sam był woźnicą tego oddziału. Starzy do wieczora gasili pożar, a pod 
wieczór skombinowali kilka paczek wódki ze składu i przyjechali z tą wódką do domu, z tego 
też mieli dobry kawał, ale naczelnikiem straży pożarnej był naucz. Tepper [lub Tepfer] i on to 
zagasił prawdopodobnie też za wynagrodzeniem, ale wyszli z tej afery cało”.

J a r n a:  „[…] były ludowiec, obecny radny powiatowy i gminny zamiast dać przykład 
jako człowiek postępowy, to on przeciwnie posiada gospodarstwo 10 hektarów swoje wła-
sne, po teściu zbiera 4,5 hektarów a prawdopodobnie oddał jeden metr żyta tylko świadczeń 
rzeczowych i mówi, że demokracja za darmo to nic nie daje, tylko kto rabotajet ten kuszajet, 
a jak nie to zajgrajet to i zapłacajet, ale sam patrzy aby każdą okazję wykorzystać, syna ma 
jednego w wojsku, drugiego w szkołach i jeszcze straszna mu bieda”.

Ł a g u d  F.: „[…] dawny ludowiec, a dzisiaj peselowiec, gospodarz bogatszy ma około 
25 hek i też broni, ale swojej własności ażeby jak najmniej ponosić ciężarów względem pań-
stwa jako światły obywatel tej samej linii on co i inni z tą różnicą, że może coś więcej posiada 
w sobie uczciwości, choć może takiej samej jak Judasz Iskariota, co Pana Jezusa sprzedał za 30 
srebrników, i to są radni, którzy całą gminą trzęsą choć liczba ich składa się prawdopodobnie 
32 na radę”.

W i l c z o p o l s k i Z.: „[…] endek z krwi i kości Pan Wilczopolski Zygmunt, ojciec jego 
posiada 32 hektary ziemi, dla mniejszej dawki świadczeń rzeczowych rozpisał tę ziemię na 4-o 
swoich dzieci w przydziale i pan Komisarz Zygmuś też otrzymał 13 morg. Zygmunt Wilczo-
polski i jego szwagier Wiśniewski, jeden komisarz, a drugi agronom gminny porab i służbista 
jeszcze niemiecki oba sitwóją jak złota aprowizację pobiera się dla całej rodziny, która to rodzina 
posiada 32 hektarów. gospodarstw i interesantów załatwia się tylko po uważaniu, ciągnie się 
zyski z czego się tylko da, a nawet pobieranie łapówek nie jest też wykluczone. Kontygent 
to się pobiera i straszy tych biedaków co mają gosp. od 2 do 5 h, a bogatszym to się nic nie 
mówi, a jak jaki przydział się dostanie z jakiegoś metalu czy innego towaru, to między tymi 
gośćmi zostaje podzielony, biedny człowiek nawet nie wie co było […]”.
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o interwencję wojewody, albowiem, jak sam stwierdzał, „od dołu trudno 
tę ekipę ruszyć, bo ci panowie są nietykalni, bo na posiedzeniu rady nie 
wolno podnosić głosu osobie takiej, która nie należy do rady, tylko być na 
posiedzeniu jako wolnym słuchaczem, czuje się bosko-beztrosko, jeszcze 
lepiej jak za lat sanacji”14.

Rady narodowe w politycznym ustroju Polski były elementem nowym, 
stąd nie miały na początku swego funkcjonowania wypracowanych spo-
sobów działania – te nabywane były dopiero w procesie funkcjonowania 
administracji samorządowej15.

Faktycznym inicjatorem i organizatorem rad narodowych od samego 
początku była Polska Partia Robotnicza, która chciała w ten sposób do-
prowadzić do tego, co komuniści nazywali „demokratycznym frontem 
ludowym”. By osiągnąć ten cel, KO PPR (KW PPR) wydał okólnik da-
towany na dzień 19 sierpnia 1944 r., w którym czytamy, że wybór rad 
narodowych winien być poprzedzony porozumieniem międzypartyjnym 
„demokratycznych organizacji politycznych”, tzn. w gruncie rzeczy ko-
munistycznych i sojuszniczych wobec komunistów działających na danym 
terenie. Takie zadania stawiano sobie w kierownictwie PPR co do działań 
w terenie. Dodawano ponadto, że w warunkach Lubelszczyzny należało 
dążyć głównie do porozumienia z ruchem ludowym i reprezentującymi 
go organizacjami16.

Zadaniem powoływanych w latach 1944–1945 rad narodowych była 
między innymi kontrola działalności organów wykonawczych. Konsekwencją 
takiej roli rad narodowych był zakaz powoływania na członka Powiatowej 
Rady Narodowej kogoś, kto był płatnym funkcjonariuszem starostwa17. Jeżeli 
zaś członek rady narodowej przechodził do pracy na posadzie państwowej, 
musiał złożyć swoją funkcję w radzie. Stało się tak, na przykład, w przy-
padku Jana Boguckiego, wójta gminy Turobin w powiecie krasnostawskim.

Ówcześni wójtowie nie należeli do zbyt zdyscyplinowanych pracowników 
samorządowych. W ciągu tylko dwóch lat – 1945 i 1946 – spotykamy się 
na terenie Lubelszczyzny z wypadkami zwalniania wójtów z zajmowanych 
stanowisk, przeważnie na własną prośbę, a także karania za postępowanie 
niezgodne z przepisami, jak to miało miejsce w przypadku wójta gminy 
Majdan Górny w powiecie tomaszowskim18.

14 Tamże.
15 S. S t ę p i e ń, PPS w województwie lubelskim 1944–1948, Lublin 1980, s. 120.
16 I. C a b a n, Polska Partia Robotnicza wobec ruchu ludowego na Lubelszczyźnie (1944-47), 

„Rocznik Lubelski”, t. XVII, 1974, s. 23.
17 APL, UWL, WS.4, s. 1, Wojewoda Lubelski do PRN w Kurowie, pismo z 14 grudnia 

1944 r., odpowiedź na pismo przewodniczącego PRN w Kurowie – Lewtaka z 16 listopada 
1944 r.

18 APL, UWL, WS.9, s. 24, Protokół nr 3 z posiedzenia Wydziału Powiatowego w Toma-
szowie z 6 czerwca 1945 r., z posiedzenia z 28 maja 1945 r.; w uchwale nr 23, w punkcie VIII 
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Jako kierujący zarządami gminnymi, wójtowie odgrywali bardzo ważną 
rolę w całości administracji terenowej państwa polskiego w pierwszych 
latach po II wojnie światowej. Wójtom w ich pracy pomagali podwójci 
i sekretarze. W miarę upływu kadencji w poszczególnych gminach doko-
nywano wyboru nowych wójtów. Podobnie do sytuacji opisanej powyżej 
również w dwóch gminach powiatu zamojskiego, Krasnobród i Radecznica, 
dokonano wyboru nowych wójtów – odbyło się to w lipcu 1946 r.19.

W jakiś sposób tłumaczy nam fakt opuszczania stanowisk przez wójtów 
wydarzenie, które miało miejsce w powiecie biłgorajskim. 1 czerwca 1945 r. 
ofiarą agresji padł jeden z tamtejszych wójtów. Nazywał się on Stanisław 
Blicharz i kierował gminą Biszcza w ww. powiecie. O godzinie 1 w nocy 
wtargnęli do jego zagrody ludzie uzbrojeni w broń palną i zażądali od 
niego wydania gotówki z kasy gminnej, grożąc mu w przypadku niepo-
słuszeństwa pobiciem. Wójt uległ przemocy i wydał napastnikom 26 000 
złotych. Wychodząc, wyzwali oni wójta od „psich synów” oraz zagrozili 
mu, że jeżeli będzie dalej pracował na stanowisku wójta „z sowietami”, to 
wówczas „szlag go trafi”20. O tym, że groźby te i tym podobne potrafiły 
spełnić swoje zadanie świadczy casus wójta z gminy Wysokie w powiecie 
kraśnickim. W gminie tej „nieznani sprawcy” uprowadzili tamtejszego 
aptekarza – Chrzanowskiego, oraz Karola Włodarczyka. Obu tych ludzi 
znaleziono zabitych „pod lasem” w gminie Wysokie. Zdarzenie to było 
powodem, dla którego wójt gminy „dostał rozstroju nerwowego”. W gminie 
tej ponadto nie było posterunku MO, a po opisanym powyżej wydarzeniu 
doszło także do rozprzężenia wśród personelu gminnego, skoro pisano, 
że „pracownicy rozbiegli się, gmina nieczynna”21. Innym wójtem, na któ-
rego dokonano napadu, był wójt z gminy Mysłów – Józef Rybitwa. Otóż 
4 lutego 1946 r. w godzinach wieczornych grupa nieznanych władzom 
napastników, ubranych na różny sposób i uzbrojonych w pepesze oraz 
broń krótką, dokonała napadu na dom wójta z Mysłowa, który zamiesz-
kiwał wieś Ciechomin, i zażądała od niego spisu świadczeń rzeczowych 
oraz kluczy do kasy gminnej. Skoro zaś wójt wydał im klucze, ci otworzyli 
ją i zabrali 17 000 złotych. Z kancelarii gminnej zabrano także wszystkie 
czytamy: „Przeprowadzenie dochodzenia przeciw Wójtowi gminy Majdan Górny – Grzesikowi 
Józefowi o zwolnienie od odsypu na rzecz dodatkowych świadczeń rzeczowych 2 gospodarzy 
gromady Łaszczówka. Wydział Powiatowy na podstawie art. 21 Dekretu Polskiego Komitetu 
Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 X 1944 r. Dz. Ust. Nr 14 poz. 74 postanawia ukarać Wójta 
gminy Majdan Górny Ob. Grzesika Józefa karą porządkową upomnieniem zgodnie z art. 19 
dekretu.”

19 Tamże, WS-P.259, s. 239, Starosta Powiatowy Zamojski do Wojewody Lubelskiego, MSS 
(miesięczne sprawozdanie sytuacyjne) za lipiec, pismo z 5 sierpnia 1946 r.

20 Tamże, WS-P.196, n.p., Powiatowa Komenda MO w Biłgoraju do Wojewódzkiej Komendy 
MO w Lublinie, pismo z 1 czerwca 1945 r.

21 Tamże, WS-P.183, n.p., Starostwo Powiatowe Kraśnickie do UWL, telefonogram z 6 sierp-
nia 1946 r.
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papiery dotyczące świadczeń rzeczowych i na miejscu je spalono22. Kto był 
owym „napastnikiem”? Być może któryś z oddziałów podziemia, ale wcale 
nie jest wykluczone, że była to po prostu grupa chłopów, którzy w ten 
sposób próbowali się bronić przed nadmierną eksploatacją ekonomiczną 
ze strony „ludowego” państwa.

Wśród wójtów zdarzali się i tacy, którzy działali wbrew interesom 
mieszkańców wsi. Oto, czego dowiadujemy się o jednym z nich z pisma 
Zarządu Wojewódzkiego Stronnictwa Ludowego do Zarządu Powiatowego 
SL w Tomaszowie Lubelskim:

[…] chciałem się wygadać i przedstawić sprawę gm. Tarnoszyn. Tam jest wójt z PPR, 
dużo zboża się zmarnowało, ludzie chcieli zebrać; nie dawał, tylko kto dał łapówkę, ten kosił, 
ale nie każdego na to stać teraz23.

 Później ten sam wójt czynił trudności z zasiewami i wykopkami kartofli. 
Gdy mieszkańcy postanowili razem zabrać się za wykopki, wójt powiedział:

Niech zmarzną, a nie da, tylko potrzeba łapówki też, Związek Samopomocy i Starostwo 
kazało kopać wszystko dla siebie […]24.

Ważna rola przypadła wójtom podczas istotnych wydarzeń politycznych 
tuż po wojnie. W czasie referendum oraz podczas wyborów do Sejmu 
Ustawodawczego wójtowie mieli sprawować ścisłą kontrolę w swoich 
obwodach. Do obowiązków wójta należało także wyznaczenie dyżurnego, 
który miał meldować starostwu o przebiegu głosowania. Ponadto wójtowie 
mieli kontrolować sołtysów25.

WÓJTOWIE – WYKSZTAŁCENIE

Nie bez znaczenia dla funkcjonowania struktury określanej przez ko-
munistów jako samorząd terytorialny było wykształcenie sprawujących 
władzę na urzędach pracowników. Wśród wójtów kwestia wykształcenia 
przedstawiała się w sposób bardzo zróżnicowany

Tabela 1. Wykształcenie wójtów w Tomaszowskiem w roku 1946

Liczba  
wójtów Wyższe Średnie Gimnazjum Podstawowe

Niepełne 
podstawowe 

(3–7 klas)

Inny typ 
szkoły/ 
samouk

17 1 – 1 – 15 –

Źródło: APL, UWL, WS-P.122, n. p., wykazy wójtów w gminach powiatów woj. lubelskiego.
22 Tamże, WS-P.196, n.p., Wojewódzka Komenda MO w Lublinie Wydział Śledczy, tele-

fonogram Nr 130/46 z 13 lutego 1946 r.
23 Archiwum WK PSL Lublin, SL ZW, 1947, t. 1, n.p., Zarząd Wojewódzki SL do Zarządu 

Powiatowego SL w Tomaszowie Lubelskim, pismo z 30 grudnia 1947 r.
24 Tamże.
25 Tamże, WS-P.260, s. 49, protokół z zebrania w d. 15 stycznia 1947 r.
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Wśród 17 wójtów powiatu tomaszowskiego także odnajdujemy jednego 
wójta z wyższym wykształceniem, ponadto jednego po 4 klasach gimnazjum, 
pozostałych 15 wójtów ukończyło od 3 do 7 klas szkoły powszechnej26.

WÓJTOWIE – PRZYNALEŻNOŚĆ PARTYJNA

Innym wyznacznikiem postaw i aktywności społeczno-politycznej 
wójtów, obok ich wykształcenia i dokształcania się, była przynależność 
tych urzędników do określonych stronnictw politycznych lub brak takowej 
przynależności, co także jest pewną informacją o postawach tych istotnych 
w życiu wsi postaci.

Tabela 2. Przynależność partyjna wójtów w powiecie tomaszowskim w 1947 r.

Liczba 
wójtów PPR PSL SL PPS NSZ SD „Wici” Bezpartyjni Brak 

wiadomości

17 – 1 4 – – – – 12 –

Źródło: APL, UWL, WS-P.125, n. p., Pisma starostów do UWL z maja/czerwca 1947 r. nt. 
przynależności politycznej wójtów w gminach powiatów województwa lubelskiego.

W Tomaszowskiem nie mamy danych o przynależności partyjnej wójtów 
w roku 1946, natomiast w 1947 r. 5 wójtów należało do partii ludowych 
(SL – 4, PSL – 1) i aż 12 wójtów było bezpartyjnych27. Fragmentaryczność 
danych nie pozwala na rzetelne przedstawienie statystycznych przemian, 
jakie zachodziły w środowisku tomaszowskich wójtów.

SOŁTYSI

W Polsce do roku 1950 inną ważną postacią w życiu wsi był niewątpliwie 
sołtys. Był on organem wykonawczym gromady i jednocześnie organem 
pomocniczym zarządu gminnego. Rola pomocnicza sołtysów polegała na 
tym, że od 1944 r. był on łącznikiem między gromadzką radą narodową 
a poszczególnymi wsiami wchodzącymi w skład gromady. Z uwagi na rolę 
sołtysów i podsołtysów już w październiku 1945 r. doszło do wyborów 
nowych ludzi na te stanowiska.

Sołtys i podsołtys w czasie trwania kadencji mogli zostać zwolnieni 
na podstawie orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej oraz wyroku sądowego, 
skazującego na utratę praw obywatelskich. Sołtysi i podsołtysi – nowo wy-
bierani – mieli natomiast obowiązek złożenia na ręce Starosty Powiatowego 

26 Tamże, Nr 13, wykaz wójtów gmin powiatu tomaszowskiego.
27 Tamże, Starosta Powiatowy Tomaszowski do UW, pismo z 20 maja 1947 r.
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lub jego zastępcy ślubowania według roty przewidzianej dla urzędników 
państwowych28.

Z uwagi na to, że duża część nowo powołanych sołtysów nie posiadała 
doświadczenia w sprawowaniu tej funkcji, a wielu obejmowało ją po raz 
pierwszy, Urząd Wojewódzki w Lublinie postanowił, w roku 1947, przy-
stąpić do opracowania i wydania drukiem Informatora dla sołtysów oraz 
działaczy samorządowych. Wydawnictwo to obejmowało wszystkie aktualne 
naówczas zagadnienia dotyczące zadań spoczywających na sołtysie jako 
pomocniku wójta na terenie gromady. Informator miał ułatwić orientację 
sołtysów w ich obowiązkach służbowych i przyczynić się do podniesienia 
poziomu sprawności tej grupy pracowników administracyjnych na wsi29.

W lecie 1947 r. dokonano obsadzenia stanowisk wójtów, sołtysów, se-
kretarzy i pracowników gminnych w powiecie tomaszowskim. Natomiast 
obsadzenie stanowiska wójta w gminie Poturzyn było w trakcie załatwiania30. 
Skoro już obsadzono stanowiska sołtysów, podjęli oni swoje obowiązki, 
do których należało między innymi zapoznawanie wsi z zarządzeniami 
władz administracyjnych31. Po to, by sołtysi należycie informowali wieś 
o aktualnych wydarzeniach, Urząd Wojewódzki w Lublinie przewidział dla 
nich szkolenia. Jak stwierdza się w jednym z pism Urzędu Wojewódzkiego 
Lubelskiego, szkolenie takie winno było iść także w „kierunku uświadomie-
nia sołtysów o realności naszej rzeczywistości demokratycznej i w kierunku 
dążeń i zamierzeń Rządu”32.

Wiemy, jakie czynności powierzano w końcu 1945 r. sołtysom i za 
co byli oni odpowiedzialni. Oto winni oni byli: po pierwsze – podawać 
indywidualnie wysokość wypadającego na gospodarstwo świadczenia; 
po drugie – podawać dokładny termin dostawy; po trzecie – pouczać, że 
ci, którzy by sabotowali kontyngent, zostaną aresztowani; i po czwarte – 

28 Tamże, s. 45, wyjaśnienie v-ce wojewody Sokołowskiego dla starosty puławskiego, 
pismo z 30 lipca 1945 r.

29 Tamże, WS.11, s. 61, UWL Wydział Samorządowy do Przewodniczących Wydziałów 
Powiatowych, pismo z 9 września 1947 r.

30 Tamże, s. 117, Wydział Powiatowy Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim 
do UWL Wydziału Samorządowego, pismo z 28 lipca 1947 r.

31 Tamże, WS-P.3, n.p., UWL do starostów powiatowych, instrukcja dla wójtów, pismo 
z 3 kwietnia 1947 r. Czytamy w nim: „Z polecenia Min. Adm. Pub. przesyła się w załącze-
niu ... egzemplarzy obwieszczeń Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z poleceniem 
niezwłocznego rozprowadzenia ich po gminach, które z kolei w myśl załączonej instrukcji 
winny rozdzielić obwieszczenia między sołtysów celem rozplakatowania na terenie gromad. 
Należy przyjąć zasadniczo liczbę 2 egzemplarzy obwieszczenia na każdą gromadę z tym, że 
dla gromad liczących większą ilość mieszkańców, liczbę należy podnieść do wysokości zapew-
niającej zapoznanie się ogółu ludności z treścią obwieszczenia. Dla większych miast, osiedli 
i miasteczek należy przyjąć liczbę 10 egzemplarzy obwieszczeń na każde 5000 mieszkańców”.

32 Tamże, WS.12, s. 83, UWL WS do Ob. Przew. Wydz. Pow. (wszystkich), pismo  
z 3 czerwca 1948 r.
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wyjaśniać chłopom, że tam, gdzie jest mały wymiar świadczenia, mogą 
oni, i powinni, oddawać zboże jednorazowo33.

W czasie wyborów do parlamentu, w 1947 r., sołtysom powierzono 
bardzo odpowiedzialne zadania. Na jednym z zebrań ujęto to w ten sposób:

Następnie obowiązkiem sołtysów jest dostarczenie podwód, zorganizowanie całej akcji 
wyborczej, dopilnować, aby doręczono kartki bloku demokratycznego Nr 3. Wejść w poro-
zumienie z ochroną, która jest w obwodzie. Sołtysi winni mieć spisy osób uprawnionych do 
głosowania. Dopilnować, czy Komitety Obywatelskie mają spisanych ludzi34.

Do zadań sołtysów należało, by wybory wypadły „manifestacyjnie”. 
W trakcie głosowania każdy sołtys musiał być przy komisji wyborczej 
podczas głosowania swojej gromady. Gdyby ktoś źle pracował, to sołtysi 
mieli podawać o tym meldunki. Ponadto do ich obowiązków należało 
zorganizowanie łączności gromad z gminami i utrzymywanie do tego celu 
specjalnych gońców. Jak z tego widać, na sołtysach spoczywała dość duża 
odpowiedzialność za polityczną „poprawność” zachowania się wsi podczas 
najważniejszych wydarzeń politycznych w kraju, w których przecież wieś 
także brała udział. Stąd nie bez znaczenia było, jakie poglądy polityczne 
wyznawali poszczególni sołtysi.

SOŁTYSI – PRZYNALEŻNOŚĆ PARTYJNA

Interesujące, jeśli idzie o sołtysów i ich przekonania polityczne, jest to, 
że były rejony Lubelszczyzny, gdzie sołtysi w przeważającym procencie 
byli bezpartyjni. Wynika to z ankiety, która została rozesłana do sołtysów, 
a dotyczyła m.in. ich przynależności politycznej w roku 1947.

Tabela 3. Przynależność partyjna sołtysów na terenie powiatu tomaszowskiego w 1947 r.

Liczba sołtysów PPR PPS SL PSL PSL NW Bezpartyjni
235 – – 4 53 – 178

Źródło: APL, UWL, WS-P.125, Sprawozdania starostów dla UWL z maja 1947 r.

W wybitnie „ludowym” powiecie, jakim jeśli chodziło o przynależność 
do partii politycznych był powiat tomaszowski, na 235 sołtysów 4 należało 
do SL, a 53 do PSL. W powiecie tym 178 sołtysów było bezpartyjnych35. 
Sołtysi byli tą grupą urzędników, która stykała się bezpośrednio z miesz-
kańcami lubelskich wsi, i to na co dzień, stąd ważne było dla państwa 

33 Tamże, WS-P.204, s. 237, Protokół z zebrania burmistrzów, wójtów, sekretarzy gminnych 
i sołtysów z powiatu Biała Podlaska z dnia 24 września 1945 r.

34 Tamże, WS-P.260, s. 49, Protokół z zebrania z d. 15 stycznia 1947 r.
35 Tamże, Starosta Powiatowy Tomaszowski do UWL, pismo z 20 maja 1947 r.
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komunistycznego, jakim Polska była pod rządami PPR, aby byli to ludzie 
o poglądach zgodnych z „oficjalnymi”. Tacy właśnie kandydaci byli za-
trudniani, w dużej części, na posadach sołtysów. Z drugiej strony, tacy 
właśnie urzędnicy nie byli akceptowani przez ugrupowania opozycyjne, 
a zwłaszcza te działające w podziemiu. Wieś lubelska w pierwszych latach 
po II wojnie światowej opierała się infiltrowaniu tego środowiska przez 
władze komunistyczne. Istotną rolę odgrywali tu także sołtysi. „Praca 
w terenie – jak podawała administracja – polega na spełnianiu czynno-
ści administracyjnych, i to przeważnie w zakresie obsługi interesantów. 
Natomiast jeżeli chodzi o wprowadzenie w życie zarządzeń lub uchwał 
wymagających ponoszenia ciężarów na rzecz Państwa czy też samorządu, 
to w tym wypadku zwłaszcza na terenie gmin istnieją trudności”36. Sytuacja 
taka powodowała, że sekretarze, wójtowie i sołtysi wypełniali swoje 
obowiązki bardziej przez kontakty i wpływy osobiste na poszczególnych 
mieszkańców gromad i gmin, aniżeli przez zrozumienie „obowiązków 
obywatela” wśród szerokich mas ludności wiejskiej.

Zmiany, jakich dokonywano na stanowiskach sołtysów, powodowały 
początkowo sporo zamieszania. Działo się tak z tego powodu, że na posady 
sołtysów do wielu sołectw przyszli ludzie „niewyrobieni i nieobeznani ze 
swemi funkcjami urzędowymi”37. Pomimo tych problemów w niektórych 
powiatach w 1945 r. ustalono, że do połowy kwietnia tego roku miały być 
wszędzie wybrane zarządy gminne, miało dojść do zatwierdzenia wójtów, 
a „konieczność”, jak to stwierdzano, wymagała, by doszło tam także do 
zmiany sołtysów, którzy urzędowali przez okres wojny, a niektórzy jeszcze 
w czasach przedwojennych38. A tacy, w większości wypadków, nie byli 
na rękę nowej, komunistycznej władzy państwowej.

Władze dostrzegały ten opór urzędników gromadzkich i w ogóle wsi. 
Świadczy o tym przeprowadzona przez członków prezydium WRN w 1947 r. 
kontrola. Uczestniczyli w niej także inspektorzy samorządowi oraz przed-
stawiciele partii politycznych. Kontrola ta wykazała „niewłaściwą strukturę 
klasowo-polityczną” GRN-ów. Na czym polegała ta „niewłaściwa struktura”? 
Oto stwierdzono, co wywołało zaniepokojenie, że w wielu gminach całe 
prezydia gminnych rad były bezpartyjne lub bezpartyjno-peeselowskie. Na 
przykład w powiecie tomaszowskim zjawisko takie występowało w 10 na 
15 gmin. Dane te dobitnie świadczą o skali problemu, jaki dla komunistów 
stanowiło w okresie powojennym opanowanie wsi lubelskiej39.

36 Tamże, WS-P.237, s. 23, MSS Starostwa Powiatowego w Łukowie dla UWL za luty, 
pismo z 9 marca 1946 r.

37 Tamże, WS-P.247, s. 3, MSS Starosty Powiatowego Siedleckiego dla UWL za listopad, 
pismo z 2 grudnia 1944 r.

38 Tamże, s. 31, Starosta Powiatowy Siedlecki do Wojewody Lubelskiego, pismo z 26 marca 
1945 r.

39 S. S t ę p i e ń, PPS w województwie lubelskim w latach 1944–1948, Lublin 1980, s. 120–121.
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Zdarzało się i tak, że sołtys ponosił szkodę na własnym ciele. Na 
przykład 23 listopada 1946 r., nocą, doszło do postrzelenia we wsi Skoki, 
w gminie Gołąb, sołtysa tejże wsi Mariana Kamoli przez żołnierzy, którzy 
dopuścili się tego podczas zabawy40. Nie można się chyba dziwić, że w tak 
nieunormowanej sytuacji politycznej z lat 1944–1947 dokonywano także 
porwań sołtysów. Do jednego z nich doszło o 12 w nocy z 25 na 26 marca 
1946 r. we wsi Dyniska, gmina Tarnoszyn, w powiecie tomaszowskim. Ze 
wsi tej „podstępnie zabrano sołtysa”, jak podawał starosta tomaszowski. 
Sołtysem owym był Joachim Pistun41. Były i inne powody, dla których 
sołtysi nie wykonywali swoich powinności w pracy. Starosta tomaszow-
ski we wrześniu 1946 r. podawał, że Urząd Gromadzki w Nowosiółkach 
był na początku tego miesiąca nieczynny, a to dlatego, iż stacjonujące 
w Machnowie Wojsko Polskie spaliło Nowosiółki Kardynalskie, sołtysa zaś 
pobiło i aresztowało. Akcję tę przeprowadzono w nocy z 31 sierpnia na 
1 września 1946 r. Miała ona być karą za „grasowanie band UPA, których 
sołtys nie zwalczał”42.

Informacji powyższej, podanej przez starostę tomaszowskiego, zaprze-
czył Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie 
Lubelskim, stwierdzając, że „dane starostwa są przesadzone [i] niezgodne 
z prawdą”43.

SEKRETARZE

Obok wójtów i sołtysów to właśnie sekretarze kierowali życiem wsi 
lubelskiej. Funkcja ta wymagała odpowiednich kwalifikacji biurowych 
i administracyjnych, nie zawsze posiadanych przez tych, którzy piastowali 
ten urząd.

ZARZĄDY GMINNE

W lutym 1945 r. miały miejsce wydarzenia, które wpłynęły w sposób 
istotny na powojenny „samorząd” na Lubelszczyźnie. W miesiącu tym 
Wojewoda Lubelski wydał zarządzenie w sprawie wyborów do Zarządów 
Gminnych i Miejskich (28 lutego). Na podstawie tego zarządzenia Prezydium 

40 Tamże, pismo z 3 grudnia 1946 r., wykaz wypadków za okres 22 XI–1 XII 1946 r.
41 Tamże, WS-P.175, n. p., Starosta Powiatowy Tomaszowski do UWL, pismo z 3 kwietnia 

1946 r., wykaz wypadków za okres 10–29 marca 1946 r.
42 Tamże, WS-P.190, s. 73, Starosta Powiatowy Tomaszowski do UWL, pismo z 10 września 

1946 r.
43 Tamże, s. 83, Szef PUBP w Tomaszowie Lubelskim do UWL, pismo z 10 września 1946 r.
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Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie zarządziło rozgraniczenie 
stanowiska wójta, podwójciego oraz członków Zarządu Gminnego od 
Przewodniczącego Rady Gminnej44. Znaczenie Rady Gminnej dla życia wsi 
było niebagatelne. To ona właśnie dokonywała wyboru Zarządu Gminnego 
na swojej plenarnej sesji45.

Jednak nie wszędzie polecenia władzy zwierzchniej w sprawie uorga-
nizowania się wsi zostały wykonane na czas. W powiecie tomaszowskim 
do 12 września 1945 r. nie zdołano powołać gminnych rad narodowych 
i zarządów gminnych w 4 gminach, a mianowicie: Poturzyn, Telatyn, 
Tarnoszyn i Lubycza Królewska46. Spowodowało to interwencję wojewo-
dy u starosty tomaszowskiego. Starosta, otrzymawszy termin załatwienia 
sprawy do 10 października, zbytnio się nie śpieszył, bowiem dopiero 
8 października zredagował pismo, przesłane następnie do wojewody, 
w którym informował, że Gminną Radę Narodową w Telatynie zorgani-
zowano 5 września 1945 r., a Zarząd Gminy 28 września 1945 r. Ponadto 
w gminie Lubycza Królewska Gminną Radę Narodową i Zarząd Gminny 
zorganizowano 31 sierpnia 1945 r., zaś w gminach Poturzyn i Tarnoszyn 
powołano komisarycznych wójtów do czasu zaistnienia warunków umoż-
liwiających powołanie Gminnych Rad Narodowych i Zarządów Gminnych 
w drodze wyborów47.

W październiku 1947 r. WRN zaleciła dokonanie weryfikacji składu 
wszystkich rad narodowych. Celem tej weryfikacji była „demokratyzacja 
składu społeczno-politycznego rad, usunięcie radnych o orientacji reakcyjnej 
i mało aktywnych, bez względu na przynależność partyjną”. Jednocześnie 
polecono nieusuwanie wszystkich bezpartyjnych pracowników gromadzkich 
i gminnych, którzy w swej dotychczasowej pracy wykazali się inicjatywą 
i aktywnością. W ten oto sposób komuniści „konsumowali” swoje zwy-
cięstwo w sfałszowanych wyborach parlamentarnych. Teraz nikt i nic nie 
mogło już im przeszkodzić w modelowych przekształceniach ustrojowych 
państwa komunistycznego. Ci, których komuniści pozostawili na swoich 

44 Tamże, WS.4, s. 48, Okólnik Biura Prezydialnego WRN z 9 marca 1945 r. W dalszej 
części okólnika określa się, że „Prezydium Rady Gminnej składa się z 3 osób, na czele z Prze-
wodniczącym. Jeden z członków Prezydium wchodzi w skład Pow. Rady Nar.”.

45 Tamże.
46 Tamże, s. 31, 33; Pierwsze pismo do władz wojewódzkich w tej sprawie wpłynęło 

20 sierpnia 1945 r. jako karta służbowa (s. 33), drugie było pismem wicewojewody do staro-
sty tomaszowskiego z 12 września 1945 r. (s. 31). To ostatnie pismo miało następującą treść: 
„Z uchwały prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie z dnia 8/8 r. b. widać, 
że w gminach: Poturzyn, Telatyn, Tarnoszyn i Lubycza Królewska, dotychczas nie zostały 
powołane gminne rady narodowe oraz Zarządy Gminne. Komunikując powyższe, proszę 
o spowodowanie powołania wymienionych wyżej organów i o wykonaniu donieść Urzędowi 
Wojewódzkiemu. Termin – 10/10 1945 r.”.

47 Tamże, s. 32, Pismo starosty z Tomaszowa Lubelskiego Kawęckiego do UWL z 8 paź-
dziernika 1945 r.
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posadach, tworzyli dość liczną grupę ludzi mających za co być wdzięczni 
nowemu systemowi. Powstawała w ten sposób klientela polityczna48.

CHŁOPI TOMASZOWSCY A RADY NARODOWE

W relacji WiN o sytuacji w terenie z obszaru Inspektoratu Zamojskiego 
zauważano, że stanowiska w samorządzie gminnym były „obsadzane 
bezplanowo”. Dodawano ponadto, że pracowała na nich znaczna część 
personelu zatrudnionego jeszcze przez Niemców, zaś pozostali pracow-
nicy gminni byli niefachowi. WiN stwierdzał: „Niektórzy z nich ulegają 
wpływom propagandy urzędowej. Niewielu jest jednak sympatyków 
PKWN-u.” – i tu potwierdzała się poprzednia opinia, że – „Rekrutują się 
oni przeważnie z szumowin polskich i ukraińskich”49. Jeszcze jeden po-
wód, który usprawiedliwiał nieufne wobec rad narodowych stanowisko 
lubelskiej wsi. Jeden ze świadków tamtych dni tak oto relacjonuje prace 
związane z utworzeniem Gminnej Rady Narodowej:

W marcu 1944 r. z inicjatywy Karczmarczyka odbyło się spotkanie, w którym wziął udział 
Dechnik Józef, Kolano A., Świta Tomasz, Demidowski Jan. Na spotkaniu tym została wybrana 
Gminna Rada Narodowa w Krzeszowie. Przewodniczącym został wybrany Bysczyński Roman, 
członek PPS-Lewica, sekretarzem Demidowski Edward czł. KPP50.

Zmiany wśród urzędników gminnych administracja państwowa oraz 
PPR-owska nazwały demokratyzacją zapewne w tym celu, aby wytrącić 
przeciwnikom tych działań broń z ręki, bo jakżeż można było być zwolen-
nikiem demokracji i jednocześnie przeciwstawiać się demokratyzowaniu 
urzędów? „Demokratyzacja” polegała nie tylko na wymianie urzędników, 
ale w znacznej mierze także na pozyskiwaniu dla PPR tych wszystkich 
pracowników gmin, którzy byli bezpartyjni. Pamiętnikarz, mieszkaniec po-
wiatu zamojskiego Józef Tront, wspominając początkowy okres tworzenia 
i działalności rad narodowych, pisząc o postawach politycznych przyj-
mowanych przez członków rad narodowych z tego terenu i ich stosunku 
do oficjalnych władz, stwierdził, że zasadniczo wszystkie urzędy gminne 
podporządkowały się Powiatowej Radzie Narodowej, uznając tym samym 
PKWN. Jednak stało się to możliwe dopiero po dokonaniu pewnej ilości 
zmian personalnych w radach przez wprowadzenie do nich członków PPR 
i SL oraz lojalnych wobec komunistów wójtów. Jak widać, nie było łatwe 
opanowanie z marszu umysłów lubelskich chłopów51.

48 S. S t ę p i e ń, dz. cyt., s. 123.
49 Tamże, Insp. Zam., t. 106, t. I, k. 66, 897 sytuacja w terenie z 5 listopada 1944 r.
50 Tamże, KW PZPR w Lublinie, Wspomnienia i relacje, sygn. 40/327, n.p., Kolano Andrzej 

1944.
51 Wspomnienie Józefa Tronta, mieszkańca powiatu zamojskiego, [w:] Czas..., s. 53.
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Podjęta powyżej próba naszkicowania zalążków samorządności na wsi 
tomaszowskiej z przyczyn obiektywnych jest niedoskonała. Nie wszystkie 
dokumenty się zachowały, a te, które były dostępne dla piszącego te słowa, 
nie zawsze pozwalały na pełne zobrazowanie przemian na terenie gmin 
i gromad. Wiele zestawień jest niekompletnych, co w znacznym stopniu 
utrudnia wysnuwanie na ich podstawie wniosków. W artykule starałem 
się pokazać jak najwięcej z mało znanych aspektów życia tomaszowskich 
chłopów. Z przedstawionych materiałów można wysnuć wniosek, iż opano-
wywanie umysłów tomaszowskich chłopów przez władze komunistyczne 
przebiegało powoli i z oporami. Świadczy o tym choćby pokaźna liczba 
chłopów w radach narodowych, którzy nie byli członkami partii politycz-
nych. Podobnie rzecz się miała, jeśli idzie o urzędników wiejskich, których 
określano jako samorząd wiejski. Zachowanie się wsi lubelskiej w latach 
1944–1949, bojkotowanie przez nią zarządzeń władz komunistycznych 
świadczyło o tym, iż w okresie tym postawa wsi stanowiła bardzo istotny 
element oporu społeczeństwa wobec narzuconej siłą władzy komunistów.
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Jest broń straszniejsza od kłamstwa – to Prawda!
Karol-Maurycy de Talleyrand1

TAKIE BYŁY POCZĄTKI

Tomaszów Lubelski od chwili swego powstania nigdy nie posiadał 
obiektu kultury z prawdziwego zdarzenia. W latach II Rzeczypospolitej 
funkcje placówek kultury spełniały: budynek Towarzystwa Gimnastycznego 
„Sokół” (zwany przez tomaszowian „Sokolnią”), drewniana i bardzo stara, 
pamiętająca jeszcze czasy carskie herbaciarnia, tzw. Czajnia, zbudowana 
w centrum miasta przez stacjonujący w koszarach pułk kawalerii kozackiej, 
prywatne kino Leona Gieleckiego2, które w roku 1944 otrzymało szumną 
nazwę „Kinoteatr Wolność”, w pewnym sensie Sejmik Powiatowy (pięk-
na sala z balkonami3, w której odbywały się bale tomaszowskiej elity)4 
i Resursa mieszczańska (klub towarzyski–restauracja)5. Skromna baza 
lokalowa utrudniała wprawdzie działalność kulturalną, ale jej całkowicie 
nie przekreślała; zespoły teatralne, chóry szkolne i kościelne oraz orkie-
stry dęte stale i z dużym powodzeniem prezentowały się tomaszowskiej 
publiczności.

 1 Eksbiskup rzym.-kat. – minister spraw zagranicznych Francji za rządów Napoleona 
Bonaparte.

 2 Budowniczy tomaszowskich hal targowych, fachowiec wielce zasłużony dla miasta, 
także jako działacz społeczny.

 3 W czasie balów także miejsce dla orkiestry.
 4 W latach 30. szałowe bale jako wodzirej prowadził m.in. kpt. Stanisław Sosabowski 

(arbiter elegantiorum) – wówczas jeden z czołowych wykładowców w Tomaszowskiej Szkole 
Podchorążych Piechoty (w latach II wojny światowej generał, dowódca Polskiej Brygady 
Spadochronowej w Wielkiej Brytanii). Jego sympatią w naszym mieście była bardzo ładna 
i zgrabna Liliana Władzińska (urzędniczka z Sejmiku). Po nagłym wyjeździe Sosabowskiego 
do stolicy (podobno wysoki awans) zawiedziona i zrozpaczona „wybranka” została konkubiną 
notariusza Krebsa w Tomaszowie… [relacja mojej Mamy, Marii Leszczyńskiej-Bednarskiej].

 5 Był to duży, drewniany, parterowy budynek przy ulicy Lwowskiej; podobno spłonął 
we wrześniu 1939 r. w czasie bombardowania przez niemieckie samoloty; w każdym razie 
w roku 1945 już go nie było [W. W. B.].

Waldemar Wojciech Bednarski
(Puławy)

PIERWSZE PIĘCIOLECIE  
POWIATOWEGO DOMU KULTURY  

W TOMASZOWIE LUBELSKIM (1964–1969)
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Dosłownie w kilkanaście dni po wejściu do miasta „wyzwoleńczej” 
Armii Czerwonej (jeden z fałszywych mitów, który był upowszechniany 
w PRL przez komunistyczne władze), bo już w sierpniu 1944 r., rozpoczę-
ło działalność miejskie kino pod kierownictwem pana Zajączkowskiego, 
który wyświetlał przedwojenne filmy polskie i kroniki z toczącej się jesz-
cze wojny z Niemcami. Kadencja Zajączkowskiego trwała jednak bardzo 
krótko, ponieważ w czasie masowych, bezprawnych i brutalnych areszto-
wań żołnierzy polskiego podziemia narodowego przez sowieckie NKWD 
i polskie UB został razem z innymi wywieziony na „białe niedźwiedzie” 
i do Tomaszowa już nie powrócił…

W jesieni 1944 r. kierownictwo „Kinoteatru Wolność” objął Jan Homziak6. 
Początkowo sprzedaż biletów wstępu prowadziła panna Oksiutówna (starsza 
siostra Zbyszka Oksiuty „Bomy”, wszechstronnego sportowca i długolet-
niego gospodarza obiektu sportowego „Tomasovii” na dawnym terenie 
koszar), a następnie przez długie lata córka cenionego w mieście fryzjera, 
pana Węglarza. Funkcje bezkompromisowych bileterów (nie wpuszczali 
na salę kinową młodzieży szkolnej poniżej określonego na afiszu wieku) 
pełnili panowie: Stefan Maruszniak i Antoni Galisiewicz („Tośko”), obaj 
rodem z Rawy Ruskiej.

Wyświetlane filmy, głównie sowieckie, zmieniane raz w tygodniu, były 
początkowo, obok występów wojskowych zespołów estradowych, jedyną 
rozrywką kulturalną w mieście. Ale już w następnych latach powojennych 
Tomaszów odwiedziło wielu wybitnych artystów scen polskich w ramach 
zakrojonej na szeroką skalę akcji propagandowej „Artyści bliżej ludu”. 
W sali balowej Sejmiku Powiatowego koncertował m.in. wybitny polski 
pianista Henryk Sztompka, cudownie recytowali wiersze naszych klasyków: 
Kazimiera Rychterówna i Noga Nogajski. Serca tomaszowianek zdobywali 
rewelersi z zespołów „Dana”, „Juranda”, „Szacha” i „Czejanda”.

Ale artyści zawodowi przyjeżdżali rzadko, a tę lukę starały się wypeł-
niać zespoły amatorskie. Najbardziej udawało się to zespołom teatralnym, 
które wystawiły między innymi takie sztuki, jak: Gwałtu rety, co się dzieje 
ze znakomitą rolą p. Harapczuka w roli strażaka, W polu znajdziesz mój 
grób (pięknie śpiewał Józef Spólnicki, pracownik PZGS w Tomaszowie), 
Cud mniemany – czyli Krakowiacy i Górale, Chory z urojenia (główną rolę grał 
Staszek Stojko – późniejszy absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Warszawie – słynnego „Zelwera”, i aktor zawodowy w teatrach Lublina 
i Rzeszowa), Rewizor, Grube ryby, Odwety i wiele innych.

Animatorami życia teatralnego w Tomaszowie byli głównie nauczyciele 
i wysiedleńcy z Galicji, gdzie poziom kultury był znacznie wyższy (autono-
mia w monarchii austriacko-węgierskiej od roku 1867) niż w Kongresówce 

 6 Trzeba przyznać obiektywnie, że tę placówkę kultury prowadził wzorowo; bardzo 
dobrze też układała się z nim współpraca PDK.
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(zabór rosyjski). Z wielkim zaangażowaniem kolejne premiery teatralne 
przygotowywali: Natalia Sadowska, popularna i wielce zasłużona na-
uczycielka zwana kordialnie „Natalcią”, Helena Klimkiewiczowa7, piękna 
kobieta, nauczycielka łaciny, zamiłowana teatromanka, kierownik i reżyser 
gimnazjalnego zespołu teatralnego, oraz Antoni Galisiewicz (plastyk, tre-
ner i sędzia piłkarski), Łucja Horvath-Strumidło, Jan Kudlicki i Tadeusz 
Giżewski z Rawy Ruskiej, początkowo fryzjer, a później inżynier, budow-
niczy Tomaszowskiego Domu Kultury!

W latach 50. szeroki rozgłos zyskał Zespół Pieśni i Tańca Ziemi 
Tomaszowskiej z solistami chóru: Czesławą Rutą i Krukowskim (z za-
wodu stolarzem i rzeźbiarzem), wspaniale zorganizowany i prowadzony 
przez profesora Franciszka Lechowskiego8. Zespół „etatowo” obsługiwał 
wszystkie akademie rocznicowe, a największym jego sukcesem było zakwa-
lifikowanie się i udział w centralnym przeglądzie amatorskich zespołów 
artystycznych w Warszawie.

Z powodu braku ciągłości w pracy zespołów artystycznych po jakimś 
czasie trzeba było wszystko zaczynać od nowa. Za główną przyczynę 
tego stanu uznano brak odpowiedniej bazy lokalowej. Uwzględniając po-
trzeby w tym zakresie zarówno miasta, jak i całego powiatu, co znalazło 
potwierdzenie w postulatach wyborców zgłaszanych podczas spotkań 
z radnymi – postanowiono zbudować w Tomaszowie duży, wielofunkcyjny 
i nowoczesny obiekt kultury.

Z inicjatywy lekarza medycyny Stanisława Kulczyńskiego, sekretarza 
Miejskiej Rady Narodowej Zbigniewa Maciejki i kierownika Referatu 
Kultury Heleny Głąb powołano Tymczasowy Komitet Organizacyjny 
Budowy Domu Kultury, którego pierwsze zebranie odbyło się 25 lutego 
1958 r. Na ogólną liczbę 43 zaproszonych na zebranie przybyły 22 osoby, 
a pięć przysłało usprawiedliwienia, w tym między innymi z powodu 
choroby dr Janusz Peter9.

Posiedzenie Komitetu zagaił ówczesny przewodniczący Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej Tadeusz Poniat, który rzeczowo uzasadnił 

 7 Zmarła tragicznie w roku 1958 na statku MS „Batory” w czasie rejsu z USA do Gdyni.
 8 Franciszek Lechowski (1914–1977) był długoletnim nauczycielem muzyki i przysposobienia 

obronnego w Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie oraz w Liceum 
Pedagogicznym w Szczebrzeszynie. Położył wybitne zasługi dla rozwoju amatorskiego ruchu 
artystycznego na Zamojszczyźnie.

 9 Deklaracje członków SKBDK wypełnili (jako pierwsi): Tadeusz Dujanowicz, Zdzisław 
Zagańczyk, Tadeusz Poniat, Stanisław Paszko, Kazimierz Dębek, Antoni Walentyn, Jan Hałasa, 
Henryk Płoński, Marian Bury, Czesław Kurkiewicz, Adolf Koza, Zofia Żarnowiecka, Helena 
Głąb, Bronisław Furmaga, Kazimierz Mazurek, Stanisław Rachański, Feliks Bednarski, Bolesław 
Sęk, Franciszek Bartłomowicz, Bogdan Świderski, Bronisław Niewmierzycki, Stefan Detko, 
Michał Kukliński, Józef Graboń, Mieczysław Gorzeński, Józef Cichy, Janusz Peter, Stanisław 
Kulczyński, Zbigniew Maciejko.
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potrzebę wybudowania domu kultury w ramach czynów społecznych. Na 
ten cel postanowiono przeznaczyć środki pieniężne uzyskiwane z dopłat 
przy sprzedaży napojów alkoholowych, wydawaniu zezwoleń na zaba-
wy taneczne, z organizowanych festynów, loterii i sprzedaży cegiełek. 
Społeczny Komitet Budowy Domu Kultury miał zająć się koordynacją prac 
społecznych i nadzorem nad sprawnym przebiegiem prac budowlanych. 
Za najważniejsze zadanie dla Komitetu uznano mobilizację społeczeń-
stwa do podjęcia budowy w czynie społecznym, organizowanie imprez, 
rozprowadzanie cegiełek, opracowanie założeń projektowych i wreszcie 
jak najszybsze rozpoczęcie budowy obiektu (wykopów pod fundamenty).

Dla sprawnego kierowania całokształtem prac zebrani powołali pięcio-
osobowe prezydium w składzie: Stanisław Kulczyński – przewodniczący, 
Bronisław Furmaga – wiceprzewodniczący, Helena Głąb – sekretarz, Bogdan 
Świderski – skarbnik, oraz przewodniczący MRN – Stefan Detko jako czło-
nek prezydium. Na pierwszym zebraniu powołano tzw. komisje robocze10, 
a mianowicie: Komisję Finansową, która miała zająć się rozprowadzaniem 
cegiełek i mobilizacją zakładów pracy do świadczeń na rzecz budowy 
domu kultury, Komisję Propagandowo-Imprezową (organizacja imprez 
i propaganda idei budowy obiektu), Komisję Organizacyjno-Techniczną 
dla przygotowania dokumentacji i wyboru miejsca na lokalizację. Kontrolę 
nad całokształtem prac powierzono trzyosobowej Komisji Rewizyjnej.

Atmosfera pierwszego spotkania była podniosła, o czym świadczą liczne 
zobowiązania podjęte przez zebranych oraz pierwsze wpłaty na fundusz 
budowy domu kultury11. Na kolejnym spotkaniu (14.03.1958 r.) omówiono 
sprawę lokalizacji i dokumentacji technicznej przyszłego obiektu. Inżynier 
Mieczysław Kaczorowski przedstawił do rozważenia trzy propozycje lo-

10 Skład poszczególnych komisji: Komisja Rewizyjna – przewodniczący: Edmund Dubel, 
członkowie: Klemens Wilamowski, pani Cicha (brak imienia); Komisja Finansowa – prze-
wodniczący: Stanisław Rachański, członkowie: Feliks Bednarski i Józef Cichy; Komisja Pro-
pagandowo-Imprezowa – przewodniczący: Adolf Koza, członkowie: Kazimierz Dębek, Zofia 
Żarnowiecka, Marian Bury, Wanda Mankiewicz, Mieczysław Gorzeński, Antoni Walentyn, 
Marian Dziki, Bogusław Węgorski; Komisja Organizacyjno-Techniczna – przewodniczący: 
Mieczysław Kaczorowski, członkowie: Bronisław Niewmierzycki, Michał Kukliński, Tadeusz 
Chrapak, Bolesław Sęk, Józef Graboń, Zdzisław Zagańczyk, Zbigniew Maciejko. W miarę 
upływu czasu zarówno w składzie prezydium SKBDK, jak i w poszczególnych komisjach, za-
chodziły zmiany personalne. I tak na posiedzeniu 14 marca 1958 r. do sekcji finansowej weszli: 
Kazimierz Mazurek, Czesław Kurkiewicz i Stanisław Stańczyk, a do sekcji propagandowej: 
Edward Czarnopyś, Irena Mazurowa i Jan Kudlicki. 7 sierpnia 1959 r. do prezydium SKBDK 
weszli: Jan Kudlicki (skarbnik) i Władysław Mielniczuk, który został wiceprzewodniczącym 
SKBDK.

11 Adolf Koza (prezes PSS „Społem”) zainicjował „łańcuch dobrowolnych ofiar” na rzecz 
budowy domu kultury i wpłacił jako pierwszy 100 zł. Na zebraniu wpłacili ponadto: Stanisław 
Kulczyński – 300 zł, Bronisław Furmaga – 200 zł, Zofia Żarnowiecka – 50 zł, Stanisław Ra-
chański – 100 zł, Stefan Detko – 100 zł i Kazimierz Dębek – 100 zł. Inni członkowie Komitetu 
zadeklarowali wpłacenie po zakończeniu zebrania 1350 zł.
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kalizacji, a mianowicie: plac przy budynku PPRN (od strony ulicy Żwirki 
i Wigury), plac na posesji inżyniera Bellerta (aktualnie Szkoła Podstawowa 
nr 3) oraz plac przy Komitecie Powiatowym PZPR (aktualnie Urząd Miasta). 
Jeżeli chodzi o dokumentację techniczną, to postanowiono oprzeć się na 
rozwiązaniach typowych. Propozycje te wywołały ożywioną dyskusję, 
a głosy były podzielone zarówno odnośnie do lokalizacji, jak i wielkości sali 
teatralnej (projekt typowy przewidywał 350 miejsc). Ostatecznie członkowie 
Komitetu zaakceptowali proponowaną dokumentację, ale z zastrzeżeniem, 
by wprowadzić do niej te rozwiązania, które zastosowano przy budowie 
„bliźniaczego”– Zamojskiego Domu Kultury.

Porażką społeczników zakończyła się natomiast sprawa lokalizacji 
obiektu, ponieważ wbrew ich opinii i nowym propozycjom (lokalizacja na 
terenie byłych koszar; aktualnie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy) 
wybrano podmokły teren w Parku Miejskim. Lokalizacja była fatalna. 
Kiedy objąłem stanowisko dyrektora domu kultury, miałem poważne 
kłopoty z wodą gruntową, która na wiosnę zalewała dolne pomieszczenia 
(kotłownia, szatnia, modelarnia lotnicza, WC). Jednak najważniejszą rzeczą 
w tym pierwszym okresie wznoszenia obiektu było pozyskanie niezbędnych 
środków finansowych. W marcu 1958 r. na koncie Komitetu znajdowało 
się wprawdzie 600 tys. złotych, ale było to ciągle za mało w stosunku do 
przewidywanych kosztów tej inwestycji (około 10 milionów!). Prezydium 
Komitetu podjęło wówczas energiczne działania w dwóch kierunkach, 
a mianowicie zwiększenia wpływów przez dobrowolne opodatkowanie się 
pracowników w zakładach pracy, przekazywanie nadwyżek budżetowych 
przez zakłady pracy, wprowadzenie opłat stemplowych oraz włączenie 
budowy obiektu do państwowego planu inwestycyjnego. W ramach dzia-
łań społecznych podjęto inicjatywę zorganizowania amatorskiego zespołu 
teatralnego12, loterii fantowej, zabaw tanecznych i koncertów życzeń przez 
Radiowęzeł Miejski („Toczka”). Harcerze tomaszowscy na budowę domu 
kultury zadeklarowali środki uzyskiwane ze sprzedaży butelek i maku-
latury. Propozycja Wandy Mankiewicz, wiceprzewodniczącej Prezydium 
Powiatowej Rady Narodowej, by przy pracach ziemnych zatrudniać karnie 
chuliganów, nie spotkała się z aprobatą członków Komitetu. W tej trudnej 
sytuacji finansowej niespodziewanie znaczącej pomocy udzielił Zbigniew  
Frąc – kierownik Wydziału Kultury Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Lublinie, pokrywając koszty dokumentacji technicznej w wysokości 
200 tys. złotych.

12 Udział w Amatorskim Zespole Teatralnym zadeklarowali: Łucja Horvarth-Strumidło, 
Czesława Ruta, Stefan Żurawski, Kazimierz Żmudzki, Barbara Charachajczuk, Franciszek 
Spunda, Czesław Kurkiewicz, Edward Czarnopyś, Antoni Galisiewicz, Grażyna Więcierzewska, 
Władysław Vogelgesang, Marian Sobczuk, Jan Kudlicki i Helena Pietruniak.



122

W. W. Bednarski Rocznik Tomaszowski 3

Mimo iż Społeczny Komitet nie posiadał pełnego pokrycia w środkach 
finansowych, według wartości kosztorysowej, to jest 9 068 000 złotych, 
w roku 1958 przystąpiono do prac ziemnych, a w następnym dokonano 
uroczystego wmurowania kamienia węgielnego. Generalnym wykonawcą 
zostało Państwowe Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Tomaszowie 
z siedzibą w Bełżcu. Kierownictwo budowy objęli dwaj młodzi inżyniero-
wie, absolwenci Politechniki Warszawskiej – Tadeusz Giżewski oraz mój 
serdeczny kolega i przyjaciel Zbigniew Nowosad.

W roku 1959 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przeznaczyło 
na budowę obiektu 2 500 000 zł z nadwyżki budżetowej oraz 100 tys. zł 
od Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy. Ogólny nadzór nad budo-
wą jednomyślnie powierzono inż. Mieczysławowi Kaczorowskiemu „ze 
względu na włożone prace przy uruchomianiu wymienionej budowy”.

Dokumenty odnośnie do działalności Społecznego Komitetu Budowy 
Domu Kultury urywają się na dacie 7 sierpnia 1959 r. Należy domniemywać, 
że w roku 1960 obiekt wszedł do państwowego planu inwestycyjnego, tak 
jak sobie tego życzyli wszyscy zainteresowani. Dom Kultury, wznoszony 
w ślimaczym tempie – został oddany do użytku 29 kwietnia 1965 r.13, ale 
usuwanie „usterek” trwało jeszcze kilka lat…14.

PIERWSZE LATA POWIATOWEGO DOMU KULTURY

Na ponad rok przed oficjalnym oddaniem obiektu przez budowlanych 
Powiatowa Rada Narodowa podjęła w marcu 1964 r. uchwałę o powoła-
niu do działalności jako instytucji i zakładu budżetowego Powiatowego 
Domu Kultury. Stało się to prawną podstawą do zatrudnienia dyrektora, 

13 Protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku (eksploatacji) inwe-
stycji Powiatowego Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim spisany w dniu 29 kwietnia 
1965 r. Komisja zwołana przez ODBOR – Zamość pismem z dnia 2.04.1965 r. w składzie: 
przewodniczący – inż. Mieczysław Duszejko, przedstawiciel dysponenta – K. Markiewicz, 
użytkownik – Waldemar Bednarski, generalny wykonawca – inż. Zbigniew Nowosad; służ-
by archit.-budowl. – mgr inż. arch. H. Chmiel, organy ochrony p.poż. – Witold Godlewski, 
w obecności: inspektora nadzoru robót Tadeusza Wawrzusiszyna, kierownika budowy Jana 
Lewickiego, kierownika robót podwykonawczych Józefa Kostyły i Czesława Trusia. Dane 
ogólne budynku: kubatura 12 611 m3; powierzchnia użytkowa: 2085 m2.

14 15.04.1966 r. dokonano przeglądu technicznego w PDK w Tomaszowie. Komisja stwier-
dziła usterki powstałe w okresie gwarancyjnym. W sali widowiskowej było brak dwóch kotar 
i była spaczona podłoga, wypadła futryna drzwiowa, w garderobach brak było termometrów, 
stwierdzono przecieki z brodzików i przez strop, przeciek dachu, w kawiarni przeciek przez 
strop, wady w wentylatorni (elektryczne), hotel doprowadzić do porządku. 7.02.1968 r. Ko-
misja powołana przez przewodniczącego PPRN Kazimierza Dębka stwierdziła konieczność 
odwodnienia budynku PDK w sposób podany przez projektanta, a po odwodnieniu polecono 
przystąpić do uruchomienia wentylacji [jednak nic nie zrobiono – W. W. B.].
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księgowego i otwarcia konta w Banku Narodowym. Konkretnie nie wiem, 
co zadecydowało, że wybór padł na mnie. Po ukończeniu studiów histo-
rycznych zgodnie z życzeniem mojego Ojca podjąłem pracę w rodzinnym 
mieście. Posiadałem już sporą wiedzę, jeszcze więcej zapału oraz pewne 
doświadczenie życiowe, ponieważ studia rozpocząłem po ukończeniu 
trzyletniej służby wojskowej w Marynarce Wojennej.

Henryk Płoński, „niespokojny duch Tomaszowa”15, prezes PZGS 
„Samopomoc Chłopska” i jednocześnie szef Klubu Sportowego „Tomasovia” 
zatrudnił mnie początkowo jako instruktora do spraw szkolenia zawodo-
wego młodocianych robotników, którzy równocześnie zdobywali wykształ-
cenie z zakresu siedmioklasowej szkoły podstawowej, ale już po miesiącu 
pracy na tym stanowisku jako „szef” Komisji Sportu w PRN polecił mnie 
na wakujące stanowisko16 przewodniczącego Powiatowego Komitetu 
Kultury Fizycznej i Turystyki (PKKFiT). Pole do działania było ogromne, 
możliwości bazowe i ludzkie również. W ciągu trzech lat pracy na niwie 
sportowej (1961–1964) udało mi się osiągnąć wiele cennych sukcesów, 
które satysfakcjonowały zawodników, ofiarnych działaczy sportowych 
i społeczeństwo tomaszowskie.

15 W czasie powstania warszawskiego w roku 1944 był żołnierzem doborowego batalionu 
AK „Baszta”.

16 Dotychczasowy kierownik, repatriant z ZSRR, zwany był powszechnie „śmietanką”, 
niespodziewanie odszedł (aktyw sportowy nazywał „śmietanką”).

Budynek Powiatowego Domu Kultury w latach 60. XX wieku  
(fot. ze zbiorów autora)
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I właśnie wtedy otrzymałem od Bronisława Furmagi17 propozycję ob-
jęcia kierownictwa tej nowej i okazałej placówki kultury. Moja zgoda na 
objęcie nowego stanowiska pracy nie była łatwa. W sporcie jako organi-
zator i czynny zawodnik w kilku dyscyplinach sportowych (gimnastyka 
sportowa, podnoszenie ciężarów i tenis stołowy) byłem już „kimś”, a tu 
trzeba było zaczynać wszystko od początku. Przeważyła sprawa bezpłat-
nego mieszkania służbowego (około 30 m2!, w tym korytarz i łazienka), 
ale to dla mojej żony (nie dla mnie) było atutem najważniejszym.

Placówkę obejmowałem z mieszanymi uczuciami i nie bez delikatnych 
zgrzytów. Dowiedziałem się, że na to stanowisko typowano inną osobę 
i tak się fatalnie złożyło, że był to mój dobry znajomy (Jerzy Czechoński), 
którego ceniłem jako człowieka, pedagoga, plastyka i lojalnego kolegę! Na 
szczęście dla mnie nie wpłynęło to w niczym na naszą dalszą znajomość, 
współpracę i koleżeństwo.

Początkowo moim głównym zadaniem był dobór i zakup odpowiednie-
go wyposażenia ze środków inwestycyjnych oraz skompletowanie kadry 
merytorycznej i obsługi18. W roku 1964 zatrudniłem: Zofię Dudziak na sta-
nowisku księgowej, Józefa Sapkowskiego, Bronisława Atalskiego i Lucjana 
Gęborysa jako instruktorów oraz Józefa Wójtowicza w charakterze portie-
ra. Sprawowałem także nieformalny nadzór nad wznoszonym obiektem, 
uzgadniając z ówczesnym kierownikiem budowy – Janem Lewickim, wiele 
szczegółów wykończeniowych.

Gwoli prawdy, muszę w tym miejscu przypomnieć, że miałem też 
dużo uwag odnośnie do niektórych rozwiązań konstrukcyjnych i jako 
przyszły gospodarz z góry przewidywałem, że będą one utrudniać nor-
malne funkcjonowanie obiektu. I tak zbyt mała była różnica poziomów 
pomiędzy instalacją kanalizacyjną i kolektora miejskiego. Nastawnia świateł 
scenicznych mieściła się pod sceną. Był piękny orkiestron, ale przykryty 
na stałe żelaznymi, ciężkimi schodami; była instalacja nawiewna, ale kiedy 

17 Był wówczas I sekretarzem KP PZPR w Tomaszowie, czyli, jak mówiono, „pierwszy po 
Bogu”, który wysoko oceniał moje zdolności organizacyjne na podstawie wyników w działal-
ności sportowej (PKKFiT).

18 Pracownicy zatrudnieni w latach 1964–1968: pracownicy merytoryczni (instruktorzy) 
– Józef Sapkowski, Lucjan Gęborys, Bronisław Atalski, Aleksander Kowal, Zofia Uniczko, 
Stanisława Staszewska-Fedczyna, Janina Saweczko, Maria Kudlicka-Wiśniewska, Stanisław 
Pasieczny, Jadwiga Dzirba, Janina Chmielewska; instruktorzy godzinowi – Jan Filipiak, Janina 
Kleszczyńska, Zofia Pacześna, Halina Wasiołek (konsultant), Andrzej Kudlicki (kierownik Zespołu 
„Ludwiki”), Eugeniusz Mosór, Marian Bober, Marek Wiśniewski, Marian Semionowicz, Urszula 
Krawczyk, Bogdan Zapalski i Jan Góźdź; pracownicy administracji – Zofia Dudziak, Janina 
Aftyka, Izabela Turek, Krystyna Gęborys, Aleksander Kowal, Zofia Bryła, Wanda Piwkowska, 
Anna Niewiadomska; pracownicy obsługi – Józef Wójtowicz, Czesław Wójtowicz, Wojciech 
Hek, Antoni Leszczyński, Stanisław Krawczyk, Antoni Chołast, Waldemar Kozyra, Eleonora 
Bielak, Jadwiga Dominik, Kazimiera Tytuła, Antoni Jęczmionka; szatniarki – Krystyna Witko 
i Anna Habura.
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uruchomiło się główny wentylator, to na salę dmuchało zimne powietrze, 
gdyż nagrzewnice były mało wydajne. Z uwagi na rozwiązanie grzewcze 
zainstalowano kotły parowe (wymiennik cieplny), zużycie koksu i węgla 
było ogromne, a efekty znikome i w pomieszczeniach było zimno, a zwłasz-
cza na sali teatralnej. Zaproponowałem wówczas przebudowę kotłowni 
i zmianę ogrzewania z parowego na wodne19, ale ku mojemu zdumieniu 
moje „władze nadrzędne” nie wyraziły na to zgody. Była to ewidentna 
złośliwość ze strony ówczesnych kacyków tomaszowskich. Zgodę na prze-
budowę wyrażono dopiero po moim zwolnieniu ze stanowiska dyrektora. 
Być może dowiedziano się, że w Zamościu przebudowałem kotłownię już 
w pierwszym miesiącu po objęciu funkcji dyrektora PDK20.

Od początku mieliśmy problemy z wyposażeniem sali teatralnej oraz 
ze sceną. Pierwsza trudność polegała na zakupieniu odpowiednich foteli 
i ich zamontowaniu według przyjętych ustaleń, czyli w ilości 500 sztuk. 
Ustaliliśmy także z Jerzym Czechońskim, kierownikiem Referatu Kultury, 
że nie można dopuścić do zainstalowania foteli krytych dermą, tak jak to 
zrobiono w zamojskim domu kultury. W celu uzgodnienia tego ważnego 
szczegółu udaliśmy się we dwójkę do fabryki mebli w Radomsku, gdzie 
po rozmowach z kierownikiem Działu Zbytu zamówiliśmy 550 foteli 
miękkich, krytych bordowym ripsem. Kłopotliwa była sprawa już samego 
umocowania foteli, ponieważ wymagało to zmniejszenia odległości pomię-
dzy rzędami oraz rezygnacji z przejścia na środku sali (był to poważny 
błąd!). Ostatecznie tak się stało, chociaż zamontowaliśmy ich znacznie 
mniej niż założono, bo tylko 484. I tak było znacznie za dużo. W czasie 
odbioru budynku 29 kwietnia 1965 r. (na kilka godzin przed akademią 
1-majową) strażacy chodzili z centymetrem i mierzyli, mierzyli, kiwając 
głowami na znak niezadowolenia i niezgodności z przepisami BHP, ale 
mając na uwadze partyjne jasełka, podpisali odważnie protokół odbioru 
bez żadnych uwag!

Jeżeli chodzi o scenę, to była ona zbyt płytka i niska, jak na potrzeby 
dużych zespołów teatralnych czy operowych. Kurtyna ręczna była bardzo 
ciężka, podobnie jak sznurowe wyciągi winfangów. Na środku sceny, w su-
ficie, była klapa dymowa, nieszczelna; lała się przez nią woda deszczowa, 
wpadał śnieg oraz zimne powietrze. Do tego trzeba jeszcze dodać fatalny 
pomysł z zainstalowaniem w budynku żelaznych ram okiennych, które 
przy otwieraniu okien wyginały się, ale nie chciały tego zrobić szyby21. 
Ten problem był także zmorą moich kolejnych następców.

19 Dokumentację techniczną przygotował inż. Michał Kukliński; wykorzystałem ją później 
z powodzeniem przy przebudowie kotłowni w Zamojskim Domu Kultury! [W. W . B.].

20 Były bardzo duże oszczędności – zamiast 150, tylko nieznacznie ponad 70 ton rocznie! 
To był mój pierwszy sukces w Zamościu, później doszła jeszcze przebudowa tarasu przy 
kawiarni, ale tylko dokumentacja techniczna, bo realizacja to dzieło mojego następcy.

21 Były też przecieki ram okiennych z powodu zbyt małych okapników [W. W . B.].
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Już w trakcie użytkowania obiektu wprowadziliśmy sporo poprawek 
i wprawdzie efekty były niewielkie, ale znacznie ułatwiały prace na za-
pleczu sceny i sali. Największy problem sprawiały wody gruntowe, które 
przypominały o zbyt niskim usytuowaniu obiektu. Najpierw korzystaliśmy 
z pomocy strażaków, którzy całymi godzinami „odwadniali” budynek, 
zwłaszcza przed partyjnymi jasełkami. Na co dzień w tej czynności wy-
specjalizował się elektryk – Waldek Kozyra, który przepompował wiele 
ton wody ze studzienki na podwórzu do pobliskiego parku. Waldek 
wykonywał także wiele innych prac, które nie należały do zakresu jego 
czynności służbowych, ale ponieważ łączyły nas serdeczne więzi przy-
jaźni jeszcze z okresu harcerskiego (Waldek był jednym z zastępowych 
w III TDH, w której ja byłem drużynowym), to spełniał moje polecenia 
bez szemrania. Miałem do Waldka zawsze pełne zaufanie i nigdy się na 
nim nie zawiodłem. Nagłe Jego odejście 3 stycznia 1993 r. na wieczną 
wartę przyjąłem z wielkim żalem i wyraziłem serdeczne współczucie dla  
Rodziny.

Gros czasu zajmowało nam gromadzenie wyposażenia, a cały zakupio-
ny sprzęt przechodził dwukrotnie przez nasze ręce; raz przy załadunku 
w miejscu zakupu (głównie w Lublinie i Zamościu) i ponownie przy wno-
szeniu do pomieszczeń w domu kultury. Zasłony do okien we wszystkich 
pomieszczeniach, specjalnie dobierane kolorystycznie i ręcznie malowane, 
przepięknie wykonał znany plastyk lubelski Jan Ziemski.

Do końca roku 1965 skompletowaliśmy pełne wyposażenie do poszcze-
gólnych pracowni specjalistycznych. Udało się nam zakupić w Spółdzielni 
„TON” w Bydgoszczy dwa znakomite instrumenty muzyczne: fortepian 
marki „Bechstein” (krótki) i pianino marki „Schwechten Berlin”. Kiedy do 
Tomaszowa przyjechał znany i ceniony w kraju dyrygent Stefan Rachoń 
w ramach cyklu koncertów Filharmonii Lubelskiej (Muzyka łatwa, lekka 
i przyjemna), to aż cmokał z radości na widok bechsteina (zanim go wy-
próbował, najpierw poszedł do garderoby, by umyć ręce!).

Pierwsze wyposażenie domu kultury było estetyczne i funkcjonalne; 
nawet sprzęt do pomieszczeń biurowych był dobierany starannie, zgodnie 
z kolorystyką ścian i zasłon okiennych. Oryginalne wywieszki informa-
cyjne na drzwiach wykonał znany w kraju i poza jego granicami artysta 
plastyk Roman Mucha.

W lecie 1964 r. podjęliśmy organizację pierwszych zespołów arty-
stycznych. Zajął się tym nowo zatrudniony instruktor Bronisław Atalski, 
rodem z Birczy (rzeszowskie) i wkrótce powstał zespół muzyczny „Atilla” 
w składzie: Atalski, Woźniak, Cioch, Ostasz i Wasiołek. Solistkami były 
młodziutkie, ładniutkie gimnazjalistki: Bogda Nawrot (z rodu muzykalnych 
„Nawrotów” w Komarowie) i Elżbieta Igras, która w kilka lat później zro-
biła karierę w stolicy jako piosenkarka. Po raz pierwszy zespół wystąpił na 
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akademii z okazji kolejnej rocznicy tzw. rewolucji październikowej w sali 
Liceum im. Bartosza Głowackiego. Występ zespołu przyjęto sympatycznie, 
ale nie brakowało i uwag krytycznych, bo kahał partyjny znał się także 
na muzyce.

Oficjalne otwarcie nowego obiektu kultury odbyło się 29 kwietnia 1965 r. 
o godz. 16 z udziałem władz wojewódzkich, powiatowych oraz licznie 
zebranych mieszkańców Tomaszowa. Uroczystość miała ładną oprawę; 
była orkiestra dęta pod batutą Kazimierza Grzesiaka, która odegrała tusz 
na powitanie gości, były przemówienia okolicznościowe i biała wstęga 
do przecięcia przez prominentów. Życzono nam powodzenia w zawsze 
trudnych początkach każdej nowej placówki kultury. Miałem wówczas 
poważne obawy, czy podołamy oczekiwaniom społeczeństwa, ponieważ 
były one duże i troszeczkę na wyrost.

STRUKTURA I FORMY PRACY PDK

W roku kulturalno-oświatowym 1965/1966 prowadziliśmy działalność, 
opierając się na dwóch podstawowych działach: administracji i obsługi oraz 
poradni. Kadrę merytoryczną stanowiło dwunastu instruktorów, w tym 
pięciu pełnozatrudnionych. W dziale administracyjno-usługowym zatrud-
niłem pięciu pracowników etatowych oraz czterech płatnych godzinowo. 
W stosunku do potrzeb brakowało jeszcze dwóch etatów instruktorskich 
oraz etatów dla kierowcy, konserwatora, sprzątaczki i drugiego portiera.

W roku 1966, wyprzedzając znacznie ustalenia przyjęte w statucie 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Lublinie, za cichym przyzwoleniem 
Ireny Szczepowskiej-Szychowej22, zawsze nam życzliwej dyrektor WDK, 
wprowadziliśmy z Mundkiem Szubiakiem (kierownikiem PDK w Biłgoraju) 
podział na trzy działy: administracyjny, artystyczny i oświatowy. Podział 
ten zdał w pełni egzamin w codziennej praktyce. Współpraca między 
działami była dobra dzięki ich kierownikom: Stanisławie Staszewskiej-

22 Irena Szczepowska była pochodzenia ziemiańskiego; jej rodzice byli właścicielami 
200-hektarowego majątku Sołowin niedaleko miasteczka Różyszcze, leżącego nad Styrem. 
Ojciec Wacław był z wykształcenia inżynierem rolnikiem z dyplomem Instytutu Rolnego w Pu-
ławach, matka Janina była absolwentką konserwatorium muzycznego w Kijowie. Po agresji 
ZSRR na Polskę 17 września 1939 r. wraz z rodzicami i rodzeństwem została wywieziona do 
Kazachstanu, gdzie zmarł ojciec. Brat, oficer, aresztowany już wcześniej przez NKWD, został 
zamordowany w Katyniu. Pani Irena w 1942 r., w wieku 17 lat, dostała się do armii generała 
Władysława Andersa. Służyła najpierw w kompanii wartowniczej, a następnie była kierowcą 
w jednostce transportowej nr 317. Brała udział w bitwie o Monte Cassino. Do Polski wróciła 
w 1947 r. w wieku 22 lat i zamieszkała w Lublinie razem z wcześniej osiadłymi matką i siostrą, 
które powróciły z Kazachstanu; zob. K. S p a l e n i e c, Irena Szczepowska-Szychowa (1925–1993) 
pierwsza Pani Dyrektor WDK w Lublinie, „W Kręgu Kultury” 2008, nr 2 (8), Powiat Lubartowski, 
s. 19.
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Fedczynie (dział artystyczny), Marii Kudlickiej-Wiśniewskiej (dział oświa-
towy) i Aleksandrowi Kowalowi (dział administracyjny).

Działalność merytoryczna ogniskowała się wokół trzech podstawo-
wych zadań, a mianowicie: poradnictwa dla placówek kultury w terenie, 
organizacji własnych zespołów artystycznych, wystaw, odczytów i dzia-
łalności impresaryjnej na rzecz zespołów profesjonalnych. Dochodziła do 
tego bardzo uciążliwa (z różnych względów) obsługa akademii, zjazdów, 
zebrań i kursokonferencji (łącznie 85 w latach 1965–1968).

Tabela 1. Liczba imprez i uczestników w różnych formach działalności PDK w latach 
1964–196823

Liczba imprez  
i uczestników 1964–1966 1966–1967 1967–1968 Ogółem (1964–1968)

Liczba imprez*) 184 243 285 712

Liczba uczestników 60 548 71 855 88 083 229 476

*) Imprezy teatralne, estradowe, koncerty filharmonii, akademie, różne odczyty, spotkania, 
szkolenia, filmy wyświetlane przez kino i DKF, zabawy, choinki dla dzieci, różne wystawy 
oraz wiele innych zorganizowanych w PDK.

Tabela 2. Stan ilościowy placówek kultury w powiecie tomaszowskim w latach 1964–1968

Rodzaj placówki 1964–1966 1966–1967 1967–1968*)

Domy kultury   1   2   3

Kluby „Ruchu”  35  32  32

Kluby „Rolnika”  11  18  20

Świetlice gromadzkie  7   7  11

Świetlice zakładowe  56  77  77

Świetlice Ochotniczych Straży Pożarnych  20  20  20

Ogółem 130 156 162

*) W roku 1967 otwarto Wiejski Dom Kultury w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
w Żurawcach; była to ewidentna zasługa prezesa tej Spółdzielni p. Matysika; kierownikiem 
WDK została Maria Brodowska, instruktorem muzycznym Marian Bober. Podobny charakter 
organizacyjny miał „Klub – Świetlica” w Kombinacie PGR Machnów Nowy. Jego kierownikiem 
był Eugeniusz Toporowski (działacz kultury i sportu).

Udzielanie wszechstronnej pomocy wiejskim ośrodkom kultury było 
zadaniem pierwszoplanowym, najpierw poradni, a po zmianach organi-
zacyjnych działów artystycznego i oświatowego. Pomoc ta przybierała 
różne formy i generalnie trzeba stwierdzić, że była prowadzona dobrze. 
W ramach tej działalności instruktorzy prowadzili seminaria dla aktywu 
kulturalno-oświatowego, comiesięczne szkolenia gospodarzy z klubów 
„Ruchu” i „Rolnika”, doszkalanie instruktorów zespołów artystycznych 

23 Źródło: Sprawozdania roczne z działalności PDK za lata 1965–1968; zbiory autora.
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przy dużej pomocy ze strony kadry WDK w Lublinie, hospitowanie zajęć 
w terenie, wypożyczanie sprzętu, strojów, materiałów repertuarowych 
oraz udzielanie bezpośredniej pomocy przy organizacji imprez z okazji 
„Dni Miejscowości”. Przyjęliśmy jednocześnie zasadę, że każdy instruk-
tor musi prowadzić w PDK jakiś zespół w celu zbierania doświadczeń 
i doskonalenia warsztatu pracy. Ta zasada była egzekwowana z żelazną 
konsekwencją.

W połowie lat 60. obserwowaliśmy na tomaszowskiej wsi duże za-
interesowanie organizacją klubów „Ruchu” i „Rolnika”. Koordynatorem 
tej bardzo pożytecznej akcji był Związek Młodzieży Wiejskiej RP „Wici”, 
a personalnie – Lucjan Rybak24. Gwoli prawdy trzeba jednak stwierdzić, 
że ich rozmieszczenie nie było równomierne, ponieważ większość klu-
bów była zlokalizowana w gospodarstwach uspołecznionych, które miały 
odpowiednie środki na cele kulturalno-oświatowe i sportowe. Na terenie 
trzech rad gromadzkich klubów w ogóle nie założono. Poważnym man-
kamentem było słabe wyposażenie techniczne (np. nie wszystkie kluby 
miały telewizory, radia czy adaptery) oraz niskie przygotowanie ogólne 
gospodarzy, co było powodem, że swoje prace ograniczali najczęściej do 
działalności tylko handlowej. Mimo to zdecydowana większość klubów 
pracowała bardzo dobrze, organizując zespoły artystyczne oraz huczne „Dni 
Miejscowości” z wartościowymi programami. Było to jednocześnie miarą 
ich osiągnięć w pracy klubowej na terenie danej wsi. Do jednego z najle-
piej pracujących zespołów artystycznych należał chór ludowy z Łubcza, 
prowadzony niestrudzenie przez Zofię Korzeniowską z mężem Adolfem, 
dyrektorem Szkoły Podstawowej. Znaczącym wyróżnieniem dla zespołu 
był udział w części obrzędowej na Dożynkach Centralnych w Warszawie 
w roku 1967. Dokonała tego osobiście Jadwiga Mierzejewska, wybitny 
choreograf, która w towarzystwie wicewojewody Stanisława Lejwody 
złożyła wizytę w Łubczu25.

W roku 1968 zorganizowaliśmy po raz pierwszy Powiatowy Przegląd 
Kapel i Śpiewaków Ludowych. Bezkonkurencyjna była kapela z Woli 

24 W maju 1968 r. Lucjan był też inicjatorem zorganizowania wycieczki młodzieży, człon-
ków ZMW RP „Wici” do Lwowa. Z wielkim zainteresowaniem młodzież zwiedziła tamtejsze 
zabytki, a w szczególności stare miasto i Cmentarz Orląt z 1918–1919 r. Była to dobra lekcja 
patriotyzmu, pamięci i szacunku dla naszych narodowych młodych bohaterów.

25 Jako dyrektor PDK byłem także w tym dniu w Łubczu; podwiózł mnie syrenką mój 
szwagier z Wrocławia Kazik Pastuszak. Lejwoda był bardzo zdziwiony, że mając „tak rozległy 
teren działania”, nie dysponuję prywatnym lub służbowym środkiem lokomocji. Powiedział 
do mnie krótko: „Jako członek ZSL-u, a nie PZPR-u, mogę ci załatwić tylko talon na Zastawę 
750 lub Trabanta”. Podziękowałem wicewojewodzie serdecznie i w ciągu dosłownie miesiąca 
jeździłem już w teren zastawą! Takie to były czasy… W jesieni 1967 r. otrzymaliśmy niespo-
dziewanie w „prezencie” od WZKIN w Lublinie bardzo wyeksploatowany mikrobus – funkcję 
kierowcy spełniał nasz elektryk – Waldemar Kozyra.
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Gródeckiej. Profesor Włodzimierz Sławosz Dębski (1922–1999)26, członek 
wojewódzkiego jury, był zachwycony jej muzykowaniem, a szczególnie 
podkreślił wspaniałe, naturalne poczucie rytmu u perkusisty. Kapela od-
niosła swój życiowy sukces na Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych 
w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą (1968), zajmując pierwsze miejsce. 
Niestety w następnych latach życie zdekompletowało ten niepowtarzalny, 
autentycznie ludowy zespół muzyczny.

Dobrze prosperowały zespoły muzyczne i chóralne w Technikum 
Mechanizacji Rolnictwa i Liceum Medycznym Pielęgniarstwa, prowadzo-
ne przez dwóch młodych nauczycieli: Bogdana Zapalskiego i Andrzeja 
Marciniaka. Wszystkie koncerty w wykonaniu tych zespołów cieszyły się 
ogromnym powodzeniem w Tomaszowie i wielu innych miejscowościach 
województwa lubelskiego, a nawet poza jego granicami (rzeszowskie).

Działalność w zakresie poradnictwa, w szerokim słowa tego znaczeniu, 
była bardzo potrzebna i wartościowa, ale na jej efekty trzeba było dość 
długo czekać. Tymczasem dla społeczeństwa najważniejsze było to, co 
się działo bezpośrednio w budynku Domu Kultury. Byliśmy pod silną 
presją środowiska, które wręcz narzucało nam różne formy działalności27. 
Staraliśmy się wychodzić tym potrzebom naprzeciw i stwarzać jak najlepsze 
warunki do spędzania wolnego czasu i realizacji zainteresowań, zwłaszcza 
w dniach odpoczynku sobotnio-niedzielnego, co jednak nie zawsze nam 
się udawało.

Najwcześniej przystąpił do pracy Amatorski Zespół Teatralny, grupujący 
osoby dorosłe o dużej rozpiętości wieku. Najmłodsi członkowie zespołu 
(Alicja Harbuzińska i Piotr Krzyszycha) liczyli „trochę” ponad osiemnaście 
lat, a najstarszy w zespole Jan Kudlicki był sześćdziesięciolatkiem. W okresie 
kilkuletniej działalności zespół przygotował i wystawił w reżyserii Jana 
Filipiaka z Lubaczowa trzy premiery, a mianowicie: Szczęście Frania (pre-
miera 6 marca 1966 r.), Karczmę pod czarnym wąsem (19 czerwca 1966 r.) 
oraz Przygody dobrego wojaka Szwejka (8 stycznia 1967 r.). Sztuki te grano 
kilkakrotnie na scenie PDK oraz w placówkach terenowych (Machnów, 
Narol, Żurawce, Łazowa, Łaszczów, Tyszowce, Turkowice) i były popi-
sem dobrego aktorstwa Łucji Horvath-Strumidło, Jana Kudlickiego oraz 

26 Żołnierz, wychowawca, muzyk i malarz (dyrektor Szkoły Muzycznej w Lublinie); 
w okresie okupacji członek AK, bohater walk z ukraińskimi nacjonalistami na Wołyniu; autor 
wspomnień Było sobie miasteczko. Opowieść wołyńska, Lublin 1991.

27 W ten sposób m.in. powstał klub brydżowy i organizacja turniejów w sali klubowej 
oraz utworzono modelarnię lotniczą, którą prowadziliśmy wspólnie i zgodnie z Ligą Obrony 
Kraju i jej kierownikiem Czesławem Włochem. Z myślą o miłośnikach spotkań przy czarnej 
kawie elegancko wyposażyliśmy naszą kawiarenkę. Dekorację ściany z lustrami podpowiedziała 
nam żona starszego brata Duńka Wiciejowskiego (pilota), z wykształcenia plastyczka, która 
podobno w niedługim czasie wyjechała na stałe do Paryża. Kawiarenka była bardzo dobrym 
zapleczem w czasie wieczorków tanecznych organizowanych specjalnie dla młodzieży, tzw. 
fajfów (w godz. 17–19; kilka razy w tygodniu).
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Jana Filipiaka. Ze sztuką Szczęście Frania Włodzimierza Perzyńskiego 
zespół uczestniczył w wojewódzkim przeglądzie Amatorskich Zespołów 
Teatralnych w Lublinie, ale bez sukcesu.

Teatr Żywego Słowa prowadziła z dużym powodzeniem profesor Zofia 
Pacześna, nauczycielka języka polskiego w miejscowym liceum. Uczestnikami 
była głównie młodzież szkolna z Tomaszowa. Profesor Pacześna przygo-
towała kilka ambitnych programów, a wśród nich Starą baśń (17 czerwca 
1966 r.), Balladynę (3 czerwca 1967 r.) oraz Piotra i Krzysztofa (24 czerwca 
1967 r.), które wystawiono na scenie PDK z okazji „Dni Tomaszowa”, a także 
zakończenia roku szkolnego. Sukcesem indywidualnym członka zespołu 
Mieczysława Ważnego było zakwalifikowanie się i udział w Centralnym 
Konkursie Recytatorskim we Wrocławiu. Pod okiem Pani Profesor wyrosła 
też późniejsza gwiazda polskiej i amerykańskiej sceny Joanna Pacuła. Tę 
formę działalności domu kultury bardzo sobie chwalił wybitny w latach 
późniejszych profesor zwyczajny KUL i znakomity kaznodzieja ks. Janusz 
Nagórny, absolwent tomaszowskiego liceum.

Dobrą i pożyteczną działalność prowadził też Dziecięcy Teatrzyk 
Kukiełkowy, w którym uczestniczyła młodzież ze szkół podstawowych. 
Pod kierunkiem i w inscenizacji instruktorki Zofii Uniczko-Wenc przygo-
towano premiery: Agata nogą zamiata (15 kwietnia 1966 r.), Piotr i Smok (29 
maja 1967 r.), Agata i Azorek (6 stycznia 1968 r.), Czerwony Kapturek (15 maja 
1968 r.) i Błyszczący Klucz (2 czerwca 1968 r.). Przedstawienia najmłodszych 
aktorów bardzo się podobały dziecięcej widowni, dostarczając jej wiele 
radości i zadowolenia. Teatrzyk kukiełkowy był niezaprzeczalnie wielkim 
sukcesem instruktorki, która była w jednej osobie reżyserem i inscenizato-
rem. Pod jej kierunkiem dzieci same wykonywały piękne lalki i dekoracje 
do poszczególnych przedstawień. Bazą dla tej formy działalności była 
nowocześnie wyposażona Biblioteka Dziecięca, którą sprawnie kierowała 
p. Popielnicka. Codziennie korzystało z jej usług co najmniej 40–50 osób, 
tych najmłodszych, żądnych wiedzy i członków teatrzyku kukiełkowego.

Spośród istniejących przy PDK zespołów muzycznych zasłużonym 
powodzeniem cieszył się zespół „Ludwiki”. Założyli go i tworzyli trzej 
bracia Kudliccy (Wiesław, Janusz i brat stryjeczny Andrzej), Witek Ostasz 
oraz dobra refrenistka Teresa Lekan. Największym sukcesem „Ludwików” 
było zajęcie pierwszego miejsca na „Festiwalu Zamość 66”. W organiza-
cji i pierwszym „szlifie” tego zespołu pozytywną rolę odegrała Krysia 
Czarnostawska, nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr 2.

W historii tomaszowskiej kultury lat 60. sympatycznie zapisały się 
również takie zespoły, jak „Atilla” Bronisława Atalskiego, „Uśmiech” 
Tadeusza Harbuza i zespół estradowy Mariana Bobra w składzie: Marian 
Bober (akordeon, pianino i śpiew), Aleksander Kowal (skrzypce), Czaban 
i Malec (saksofony), Cioch (perkusja) oraz sekstet dziewczęcy „Fasolki”.



132

W. W. Bednarski Rocznik Tomaszowski 3

Duży sukces odniosła modelarnia lotnicza prowadzona wspólnie przez 
PDK i LOK, której instruktor Eugeniusz Mosór dwukrotnie (1966 i 1967) 
zdobył tytuł mistrza Polski modeli latających na uwięzi. Był on także 
bardzo dobrym kolarzem amatorem.

Przy dużej pomocy i życzliwości Jacka Orzechowskiego z Towarzystwa 
Muzycznego w Lublinie zorganizowaliśmy przy PDK Społeczne Ognisko 
Muzyczne. W pierwszym roku nauki ognisko skupiało 85 uczniów w klasach 
fortepianu, skrzypiec, akordeonu i instrumentów dętych. Kierownictwo 
ogniska spoczywało kolejno w rękach: Kazimierza Żymirskiego (1965–1966), 
Mariana Bobra (1966–1967) i Marka Wiśniewskiego (od roku 1967), który 
stał się jego rzeczywistym animatorem. Marek kierował ogniskiem mądrze, 
fachowo i energicznie. Z jego inicjatywy zostały zorganizowane w terenie 
punkty filialne Społecznego Ogniska Muzycznego. Jakiś czas przy ogni-
sku prowadzony był także balet klasyczny przez profesora Kuczyńskiego 
z Zamościa, przedwojennego choreografa w wielu filmach, w tym Manewrach 
miłosnych, a następnie rytmika, przez instruktorkę i kierownika działu 
artystycznego Stanisławę Staszewską-Fedczynę.

W listopadzie 1966 r. zainaugurował działalność Dyskusyjny Klub 
Filmowy sprawnie prowadzony przez Adolfa Kozę i grono jego najbliż-
szych współpracowników28. Mimo pesymistycznych proroctw klub cieszył 
się ogromną popularnością, dając kinomanom okazję do obejrzenia wielu 
arcydzieł światowej kinematografii. W latach 1966–1968 wyświetliliśmy 
ogółem 76 filmów. Przed projekcjami były czasami krótkie wprowa-
dzenia – informacje o filmie, a po obejrzeniu dyskusje w gronie osób, 
wprawdzie nielicznych, ale najbardziej zainteresowanych tematyką filmu. 
W ramach współpracy z miejscowym kinem udostępnialiśmy też naszą 
salę (nieodpłatnie) do wyświetlania filmów na szerokim ekranie, ponieważ 
w przeciwieństwie do naszych sąsiadów mieliśmy nowoczesną aparaturę 
projekcyjną (taśma 35 mm).

Ważne miejsce w działalności środowiskowej zajmowała organizacja 
koncertów29, odczytów i spotkań z ciekawymi ludźmi z różnych dziedzin 

28 Skład Zarządu Klubu: Adolf Koza – prezes, Maria Wiśniewska – sekretarz, Wanda 
Piwkowska – skarbnik, członkowie Zarządu – Jan Montewka, Stanisław Pasieczny, Jan Niedź-
wiedź, Aldona Filipowicz, Zygmunt Antoszewski i Mieczysław Drankowski.

29 20 marca 1966 r. (niedziela godz. 17) zorganizowaliśmy dwuczęściowy Koncert Muzyczny 
dla uczczenia Tysiąclecia Chrztu Polski. W części pierwszej wystąpili soliści, w tym wybitny 
pianista, a w niedalekiej przyszłości organista światowej sławy M. Kudlicki (syn tomaszowskiego 
adwokata Stanisława Kudlickiego) oraz Aleksander Kowal (skrzypce), Stanisław Krukowski 
(trąbka), Piotr Kołtunowski (flet), Marek Wiśniewski (skrzypce). W drugiej części wystąpiły 
zespoły muzyczne: Chór ZNP, Zespół „Melorytm”, sekstet żeński „Fasolki” pod dyrekcją 
Mariana Bobra, „Uśmiech” pod dyrekcją Tadeusza Harbuza, „Atilla” Bronisława Atalskiego 
i zespół gitarowy „Ludwiki” Andrzeja Kudlickiego. Dochód z koncertu przeznaczono na 
Fundusz Pomocy dla walczącego Wietnamu.
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nauki, sztuki i sportu. Powodem zasłużonej dumy były odczyty zorgani-
zowane z okazji „Milenium” (Tysiąclecia Chrztu Polski), w których wzięli 
udział pracownicy naukowi z UMCS, wybitni znawcy przedmiotu. Gościli 
wówczas w Tomaszowie: dr Paweł Smoczyński (25.02.1966), dr Stefan 
Warchoł (18.03.1966), mgr Mieczysław Buczyński (15.04.1966), dr Tadeusz 
Brajerski (13.05.1966), mgr Jerzy Bartmiński (10.06.1966) z Katedry Filologii 
Polskiej, oraz historycy: dr Józef Szymański (12.04.1966), dr Stanisław 
Tworek (20.04.1966), doc. dr Adam Kersten (27.04.1966), dr Wiesław 
Śladkowski (2.05.1966), doc. dr Tadeusz Mencel (10.05.1966), mgr Józef 
Tomczyk (14.05.1966), doc. dr Stanisław Krzykała (17.05. i 31.05.1966), 
dr Albin Koprukowniak (21.05.1966), dr Zygmunt Mańkowski (24.05.1966).

Spośród wielu innych, wartościowych i ciekawych spotkań w tamtych 
latach koniecznie muszę wymie-
nić spotkania z olimpijczykami: 
bokserem Henrykiem Kukierem 
(zwanym „polską maszynką do 
bicia”) i masażystą, prawą ręką 
Feliksa Sztama – Stanisławem 
Zalewskim (4.12.1965), z redak-
torem Tygodnika „Za i Przeciw” 
Bohdanem Rudnickim (18.04.1967) 
na temat: Od Mekki po śniegi 
Kilimandżaro, oraz Krzysztofem 
Wojciechowskim – uczestnikiem 
wyprawy na jachcie „Śmiały” 
(17.04.1967)30.

Osobny rozdział to spotkania 
z aktorami, które organizowaliśmy 
nieprzerwanie już od pierwszych 
dni działalności domu kultury. 
Tomaszowianie zetknęli się wów-
czas z Mirosławem Gruszczyńskim 
(23.01.1966), Bohdanem Czeskim 
(3.03.1966), Romanem Wilhelmim 
(15.05.1967), Brunonem O’Ya 
(19.05.1967), ze znakomitą parą 
aktorską: Iwaniec–Sowiński, która 
zaprezentowała kapitalny pro-

30 Było też wiele innych odczytów, m.in. dra Bogdana Dziemidoka (UMCS) na temat 
Etyka kościelna a etyka świecka (20.03.1966), Zygmunta Twarowskiego (dyrektora Liceum) Etyka, 
a moralność (15.11.1966), Waldemara W. Bednarskiego Powstanie listopadowe 1830/31 r. na ziemi 
tomaszowskiej (29.11.1966).

Aktor Roman Wilhelmi i kierownik PDK po 
spotkaniu z młodzieżą (fot. Jerzy Stefania)
źródło: „Za i Przeciw” Tygodnik Ilustrowany 

nr 22 z 28 maja 1967
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gram Zmierzch Demonów (4.12.1967) i z wielu jeszcze innymi czołowymi 
aktorami polskimi.

Wydarzeniem kulturalnym roku 1967 było spotkanie ze znakomitą 
i wielce zasłużoną artystką scen polskich Mieczysławą Ćwiklińską, która 
przebywała w naszym mieście w dniach 25–28 kwietnia z okazji wysta-
wienia na scenie PDK słynnej sztuki Drzewa umierają stojąc przez „Teatr 
Mały” z Warszawy. Sędziwa aktorka, odtwórczyni głównej roli, dostar-
czyła widowni wspaniałych przeżyć, takich, które pamięta się do końca 
życia. Pani Mieczysława była łaskawa spotkać się także z wielbicielami Jej 
talentu 28 kwietnia o godz. 12 w czytelni dziecięcej domu kultury. Miałem 
ogromny zaszczyt prowadzić to spotkanie.

Natomiast znacznie mniej powodów do radości miała młodzież ze szkół 
podstawowych, która bardzo licznie przybyła na głośno reklamowane 
przez Lubelską „Estradę” spotkanie z odtwórcami głównych ról w serialu 
Czterej pancerni i pies. Zamiast serdecznie oczekiwanych Janka i Gustlika 
przybył tylko porucznik Olgierd Jarosz (Roman Wilhelmi), co korespondent 
terenowy „Sztandaru Ludu” (Antoni Walentyn) skomentował już samym 
nagłówkiem Czterej pancerni, pies i …chała!

Sporo czasu i trudu wymagało urządzanie wystaw o przeróżnej tematyce. 
Zajmował się tym po mistrzowsku instruktor PDK Stanisław Pasieczny, 
absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wspaniały malarz, de-

Spotkanie w PDK z Mieczysławą Ćwiklińską – wielką polską aktorką (28.04.1966). 
Obok kierownik PDK Waldemar Wojciech Bednarski (fot. ze zbiorów autora)
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korator i fotograf31. Wystawa jego prac malarskich zbulwersowała drob-
nomieszczańskie środowisko, ponieważ była już jedną nogą w XXI wieku!

DZIAŁALNOŚĆ IMPRESARYJNA

Była domeną kierownika PDK i zajmowała znaczące miejsce w działal-
ności środowiskowej. W latach 1965–1968 Tomaszów był określany przez 
kierownictwa instytucji artystycznych jako miasto teatralne. Społeczeństwo 
spragnione dobrych widowisk masowo wykupywało bilety wstępu. W tych 
latach, kiedy w innych miastach województwa lubelskiego, nie wyłączając 
dumnego Zamościa, grano sztuki teatralne przy niepełnych widowniach, 
w Tomaszowie graliśmy po kilka przedstawień tej samej sztuki i do tego 
jeszcze przy nadkompletach!

31 M.in.: malarstwo ZSRR, plakat polityczny, wystawa plakatów dzieci szkolnych, wysta-
wa malarstwa dzieci. Tomaszów w fotografii, wystawa fotografii z wycieczki młodzieży do 
Lwowa (czerwiec 1968 r.), karykatury i rysunki, grafika W. Żukowskiego.

Wystawa plastyczna w Powiatowym Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim. Trzeci 
od prawej autor eksponowanych obrazów i twórca interesujących plakatów Stanisław 

Pasieczny (fot. Jerzy Stefania)
źródło: „Za i Przeciw” Tygodnik Ilustrowany nr 22 z 28 maja 1967
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Utrzymywałem bliskie kontakty z wieloma teatrami zawodowymi 
w Polsce; byłem zapraszany „jako dobry kupiec” na premiery, co pozwa-
lało mi na wcześniejsze poznanie treści proponowanych sztuk i dokona-
nie wyboru. Tak było między innymi w czasie mojego pobytu w Teatrze 
Rozmaitości we Wrocławiu w ostatniej dekadzie kwietnia 1967 r.32. Obejrzałem 
wówczas dwie sztuki teatralne: Derby w pałacu Igora Newerlego i Lekarza 
mimo woli Moliera. Obie były w znakomitej obsadzie aktorskiej i bardzo 
mi się podobały.

Derby w pałacu grano na akademii z okazji 1 Maja – święta klasy robot-
niczej. Widownia, „mocno” partyjna, była zachwycona tematyką sztuki. 
Były gorące brawa i salwy głośnego śmiechu. A rzecz była o zarządzaniu 
stadniną rasowych koni arabów, która została upaństwowiona. Jednak 
były właściciel dalej w niej pracował i jak mógł bronił zwierzęta przed 
idiotycznymi pomysłami towarzysza sekretarza. Finał był taki, że rację 
miał właściciel, który kochał konie, a nie twardogłowy kacyk partyjny. 
No tak, ale tej sztuki do Tomaszowa sprowadzić nie mogłem – nie byłem 
samobójcą. Janusz Pławiński, dyrektor administracyjny Teatru Rozmaitości, 
z góry to przewidział i nie był wcale zdziwiony, kiedy powiedziałem, że 
kupuję tylko Lekarza mimo woli. „No cóż, słuszna decyzja panie kierowniku 
– powiedział – Tomaszów to nie Wrocław, a tu, jak pan widział, nawet 
sekretarze mają poczucie humoru”33.

W latach 60. występowały w Tomaszowie zespoły i teatry z całej Polski, 
ale najczęściej Teatr im. Juliusza Osterwy z Lublina, którego spektakle: 
Wesele, Damy i huzary, Niech no tylko zakwitną jabłonie, Robin Hood, Wierna 
rzeka, Tango (Mrożka), Matka Courage, Niemcy czy Dziś do ciebie przyjść nie 
mogę – cieszyły się ogromnym powodzeniem. Wszelkie rekordy pobiła 
ta ostatnia sztuka. Teatr Osterwy grał ją w naszym domu kultury przez 
trzynaście dni, zawsze przy pełnej widowni! Podobnie wysoka frekwencja 
była na przedstawieniach Teatru Powszechnego z Łodzi (Kataki34), Teatru 
Rapsodycznego z Krakowa (Ballada o Janosiku) czy Teatru Rozmaitości 
z Wrocławia (Lekarz mimo woli). W miarę upływu czasu widz stawał się 
bardziej krytyczny i wymagający; złośliwi twierdzili nawet, że skończył 
się już owczy pęd i dlatego rozprowadzaliśmy mniej biletów wstępu, ale 
i tak nigdy nie graliśmy mniej niż dwa przedstawienia tej samej sztuki.

32 Towarzyszył mi w czasie tego rekonesansu teatralnego Marian Semionowicz – instruktor 
pracowni foto w PDK.

33 Janusz Pławiński urodził się w Tomaszowie Lubelskim na początku lat 20. XX w. Był 
synem Komendanta Powiatowego Policji Państwowej [W. W. B.].

34 W czasie tego spektaklu (26 marca 1966 r. o godz. 17) na widowni dostała ataku serca 
i zmarła Wanda Matys, zasłużona pielęgniarka ze Szpitala Miejskiego (podczas sceny ataku 
w „dżungli” żołnierza japońskiego na amerykańskiego pilota, który wylądował na spadochronie; 
główną rolę grał Michał Szewczyk, aktor Teatru Powszechnego w Łodzi). Był to, na szczęście, 
jedyny tragiczny wypadek w czasie mojej kadencji.
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Szczególnie dobrze układała się nam współpraca z teatrem lubelskim, 
który tradycyjnie wystawiał na scenie PDK wszystkie swoje premiery. 
Doznaliśmy wielu życzliwych gestów ze strony dyrekcji, a zwłaszcza 
niezapomnianego Jerzego Torończyka, dyrektora i wspaniałego człowieka. 
Z prawdziwą satysfakcją powiadomił nas o tym, że za całokształt wyjąt-
kowo aktywnej współpracy w zakresie upowszechniania kultury teatralnej 
na terenie miasta Powiatowy Dom Kultury 27 marca 1968 r. otrzymał 
nagrodę w postaci Złotej Maski.

Równie dobrze układała się nam współpraca z Przedsiębiorstwem 
Organizacji Imprez Artystycznych „Estrada” w Lublinie i innych miastach 
w Polsce. Na scenie tomaszowskiej wystąpiły zespoły „Estrady” wrocławskiej 
(„Dymek z Papierosa”), łódzkiej („Trubadurzy”), gdańskiej („Czerwone 
Gitary”), szczecińskiej („Czarne Koty”), olsztyńskiej („Zielony Karnawał”), 
poznańskiej („Pan Bogusławski”), zielonogórskiej („Maraton Gwiazd”), 
rzeszowskiej („Wiwat XX wiek”) i lubelskiej („Hallo Rewia”, „Skaldowie”, 
„Bizony”, „Niebiesko-Czarni”). W październiku 1967 r. wystąpił Zespół 
Estradowy z Leningradu i zebrał rzęsiste oklaski za program stojący na 
wysokim poziomie artystycznym. Ogromnym powodzeniem cieszył się 
program Fogorama, w którym wziął udział popularny piosenkarz war-
szawski Mieczysław Fogg oraz zespół muzyczny „Baby Jagi” (22.09.1967).

W latach 1965–1968 „Estrady” z całej Polski zaprezentowały w Tomaszowie 
44 różne programy artystyczne. Wystąpiły na naszej scenie słynne zespoły 
młodzieżowe oraz popularni soliści, tacy jak: Czesław Niemen, Stan Borys, 
Katarzyna Sobczyk, Karin Stanek, Marek Grechuta czy młodziutki wów-
czas, bardzo zdolny muzycznie i wokalnie Ryszard Poznakowski35. Miłe 
wspomnienia pozostawili wrocławscy muzycy z zespołu „Białe Kruki”. 
Trwałym śladem ich pobytu stały się piosenki o Tomaszowie z tekstem 
autorskim Andrzeja Bajkowskiego36 i muzyką Kosińskiego, kierownika 
i aranżera zespołu. Podobały się zwłaszcza walc i tango o miłosnych pery-
petiach młodzieńca, „który przybył z wysokich sfer, z Machowa, z PGR”. 
Tango zostało spopularyzowane w Polsce przez Hankę Bielicką w ramach 
koncertów Podwieczorek przy mikrofonie w kawiarni „Stolica” w Warszawie. 
Andrzej napisał również teksty do „szopki tomaszowskiej”, która jednak 
nigdy nie została wykonana publicznie. Gwoli przypomnienia podaję 
monolog włożony w usta dyrektora Powiatowego Domu Kultury:

35 Ryszard był wtedy jeszcze uczniem Szkoły Muzycznej w Lublinie. Kiedy wysiadał przed 
PDK z autobusu był w krótkich spodenkach, a Jego Mama niosła za nim organy elektronowe 
(były ciężkie!). Później został znakomitym muzykiem i kompozytorem – wspaniała kariera! 
100 lat Panie Ryszardzie!

36 Andrzej Bajkowski, dziennikarz poczytnego tygodnika „Dookoła Świata”; jego żona 
była rodowitą tomaszowianką.
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Być albo nie być, oto pytanie?
Któż mi, ach któż mi odpowie na nie?
Jeden schizofrenię, drugi żonę ma
A ja oprócz tego mam ten PDK!
To wcale nieproste, kochani widzowie:
Gdy żona na karku, kultura na głowie…
Gmaszysko ogromne! Żadnego widoku
By można coś było mieć jeszcze na boku…
A kiedy na boku nic nie ma kochani
To trzeba – nie dziwcie się robić bokami!
Na dole brak kadry, a znowu od góry
Papierki z Lublina śle Wydział Kultury.
Tu trzeba się kłaniać, tam znowu się kłócić
Nie wiedzieć, co wypchnąć, a kogo wyrzucić.
„Rwać” też by się chciało… a przecież już nie to.
Czy zostać w kulturze? Czy zostać atletą?
Jak Hamlet się męczę każdego poranka:
Mickiewicz i Chopin? Czy mata i sztanga?
100 metrów przez płotki – czy opus dwudzieste?
Beethoven czy rower? Ni wefte, ni wefte
Na razie wieczorki. Z tej prostej przyczyny
Że wszystko od dołu poczynać należy
Niech sobie trenują oddolne kończyny!
Brydż – ręczna rozrywka kochanej młodzieży
Gdy nogi i ręce już będą gotowe
Pomyślę, jak można trenować i głowę…
Lecz myślom Hamleta niełatwo dać prztyczka…
Czy Szczerba – czy Kozioł? Holoubek czy tyczka?

Osobny rozdział to koncerty Filharmonii Lubelskiej. Odbywały się one 
w godzinach porannych dla uczniów szkół średnich37, a wieczorem dla osób 
dorosłych. Koncerty bardzo się podobały młodzieży. Prowadził je wzorowo 
Leszek Krajewski. Wydarzeniem bez precedensu w skali województwa 
było rozprowadzenie w sezonie 1965/1966 856 abonamentów na koncerty 
rozrywkowe Filharmonii Lubelskiej (Muzyka łatwa, lekka i przyjemna).

Utrzymywaliśmy także bliskie kontakty z innymi domami kultury. 
W ramach przyjacielskiej współpracy wystąpiły w Tomaszowie zespoły ar-
tystyczne z Biłgoraja: teatralny (Wesele Biłgorajskie) i Chór Ziemi Biłgorajskiej 
pod batutą p. Fornala; z Lubaczowa (Moralność Pani Dulskiej); z Zamościa 
(Igraszki z diabłem); z Jarosławia (Koncert słowa, tańca i piosenki), w tym 
poemat Igora Isajewa Sąd pamięci. Z perspektywy ponad czterdziestu lat 
trzeba obiektywnie przyznać, że wszystkie imprezy, zarówno w wykonaniu 
zespołów profesjonalnych, jak i amatorskich, wniosły cenne cegiełki do 
edukacji kulturalnej mieszkańców miasta i całego powiatu.

37 Muzykami występującymi w programach porannych (godz. 8) dla uczniów bardzo 
serdecznie opiekowała się Pani prof. Płotnicka, nauczycielka języka rosyjskiego w Liceum im. 
Bartosza Głowackiego, która na własny koszt przygotowywała dla nich smaczne śniadania.
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W latach „politycznej i moralnej jedności narodu pod kierownictwem 
partii” odbywało się w tomaszowskim domu kultury mnóstwo akademii, 
spotkań, zjazdów i konferencji, które musieliśmy obsługiwać. Wbrew po-
zorom były to działania pracochłonne i nerwowe, zwłaszcza kiedy organi-
zowaliśmy je dla kacyków partyjnych, apodyktycznych, a czasami nawet 
śmiesznych w swoich żądaniach. Przy organizacji jasełek „z okazji” i „ku 
czci” ze „znawstwem” oceniano dekoracje, mówiąc „wiecie-rozumiecie, 
no może, by to i było, ale za mało tego czerwonego”38.

W czasie przygotowań do balu sylwestrowego (1968) niespodziewa-
nie złożył nam wizytę jeden z takich „uczonych” dygnitarzy i zauważył, 
że sala klubowa jest nieźle udekorowana, ale ten aniołek nad drzwiami 
prowadzącymi do pracowni jest nie do przyjęcia, coś z nim trzeba zrobić 
– jakby mu tak te skrzydełka przyciąć? Staszek Pasieczny, który mi to-
warzyszył w czasie tej inspekcji, podejrzanie się uśmiechnął i powiedział 
krótko: „Panie kierowniku, ja to poprawię!”. Istotnie skrzydełka znikły, ale 
aniołek przeobraził się w pulchniutkiego amorka z takimi genitaliami, że 
niejeden z uczestników balu mógł się nabawić kompleksów.

Cały ciężar przygotowań domu kultury do okolicznościowych imprez 
spoczywał na plastyku Staszku Pasiecznym39 (pomysłowe i funkcjonalne 
dekoracje sceny i sali klubowej), elektryku Waldemarze Kozyrze (kombinacja 
świateł i radiofonizacja), na portierkach (ładnych i eleganckich) Eleonorze 
Bielak i Jadwidze Dominik, energicznej i zapobiegliwej bufetowej kawiarni 
Kazimierze Tytule oraz na kierowniku, który tradycyjnie odpowiadał „za 
wszystko”40. Myślę, że mimo gorzkich pigułek, które musieliśmy połykać 
przy organizacji niektórych imprez, robiliśmy to dobrze, a co najważniej-
sze solidnie i elegancko. To była już oznaka profesjonalizmu, który się 
powoli rodził. W bardzo dużym stopniu do wzrostu naszych umiejętno-
ści jako kierowników przyczyniły się konwersatoria organizowane przez 
Wojewódzki Dom Kultury. Była to inicjatywa i bezdyskusyjna zasługa Pani 
dyrektor Szczepowskiej-Szychowej. W ramach tych spotkań bardzo warto-

38 Trafnie zwróciła na to uwagę Zdzisława Kapica w wydawnictwie okolicznościowym 
z okazji 25-lecia PDK, pisząc na przykład, że akademie „z okazji” i „ku czci” to była potworna 
zmora dla nas wszystkich, tak jak chodzący przy takich okazjach hurmą wszystkowiedzący 
aktyw partyjny, ze znawstwem oceniający okolicznościowe dekoracje, [w:] Tomaszowski Dom 
Kultury 1965-1990; Akademia okolicznościowa, s. 1.

39 Staszek Pasieczny jako etatowy plastyk nie tylko wykonywał dekoracje do wszystkich 
zebrań okolicznościowych w PDK, ale także ważnych uroczystości na terenie powiatu (np. 
Dożynki Rejonowe w Łaszczowie czy Święto Ludowe w Tyszowcach). Zajmował się także 
opracowywaniem scenografii do sztuk wystawianych przez Zespół Teatralny PDK; udzielał 
również fachowych porad w zakresie plastyki terenowym placówkom kultury (zwłaszcza przy 
organizacji okolicznościowych wystaw z okazji dni miejscowości).

40 Na spotkaniach w Lublinie mówiliśmy, „że dyrektor PDK pracuje w przeciągu” – po-
nieważ otrzymywaliśmy często polecenia, by określone zadanie wykonać w przeciągu tylu 
a tylu dni!
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ściowe były wyjazdy do różnych regionów kraju, a nawet za granicę, dla 
poznania działalności innych placówek kultury i wymiany doświadczeń. 
Osobiście bardzo dużo z wyjazdów skorzystałem. Był to prosty, ale genialny 
pomysł.

Powiatowy Dom Kultury był zawsze otwarty i dostępny dla wszystkich, 
ale mimo tej żelaznej zasady byłem zdecydowanie przeciwny zorganizo-
waniu w sali teatralnej pokazowej rozprawy sądowej, której głównymi 
aktorami byli dwaj bracia sądzeni w trybie doraźnym za zabójstwo inka-
senta z Zakładu Energetycznego w Tomaszowie. Do sali obliczonej na 400 
miejsc wepchnęło się wtedy na siłę, tłukąc szyby i forsując drzwi, ponad 
600 osób. Pokazali się w domu kultury ludzie, którzy jako żywo nigdy tu 
nie bywali i bywać nie będą. Pojawili się także okoliczni chłopi, którym 
jakoś wcześniej nie przychodziło do głowy zajść w dniu targowym do 
naszej kawiarni, czytelni czy też sali kinowej. Dominowała prymitywna 
ciekawość zobaczenia „na arenie” skazywanego na śmierć „gladiatora”. 
Kiedy rozprawa zakończyła się spodziewanym, „atrakcyjnym” orzeczeniem 
wyroku śmierci, „z widowni” posypały się oklaski. „Igrzyska” się udały41.

Dobra działalność Powiatowego Domu Kultury w latach 1965–1968 
uzyskała wysokie oceny u ludzi mądrych, życzliwych i dobrze znających 
trudne problemy prowincjonalnej kultury, co znalazło potwierdzenie 
w licznych podziękowaniach i wyróżnieniach ze strony instytucji, z którymi 
wspólnie działaliśmy na niwie upowszechniania kultury. I tak Towarzystwo 
Miłośników Języka Polskiego wyraziło zadowolenie z owocnego przebiegu 
odczytów w PDK, wynikającego, jak napisał prof. dr Paweł Smoczyński, 
„ze sprawnej Waszej organizacji”. Otrzymaliśmy także podziękowania od 
Wydziału Kultury w Lubaczowie za udział naszych zespołów artystycznych 
w imprezach zorganizowanych w ramach „Dni Lubaczowa” i inauguracji 
roku kulturalno-oświatowego w Narolu i Cieszanowie. Kierownik Wydziału 
Kultury Ryszard Moskal napisał wtedy, że „zespoły cieszyły się dużym 
powodzeniem i na długo pozostaną w pamięci mieszkańców, imprezy 
uświetniły nasze obchody, za co składamy gorące wyrazy podziękowania”.

W lipcu 1966 r. ukazała się skromna notatka w „Sztandarze Ludu” 
informująca, że uczestnicy „Sejmiku Kulturalnego” uznali Powiatowy 
Dom Kultury w Tomaszowie pod względem organizacji i działalności 
merytorycznej za najlepszy w województwie lubelskim42. Jak wspomina-
łem już, za upowszechnianie teatru otrzymaliśmy wyróżnienie w postaci 
„Złotej Maski”, co sprawiło mi wielką radość, ponieważ byłem gorącym 
zwolennikiem i propagatorem różnych form teatralnych.

41 B. R u d n i c k i, foto: Jerzy Stefaniak, Chleb–Igrzyska–Kultura, „Za i Przeciw” Tygodnik 
Ilustrowany, nr 22 z 28 maja 1967 r. (dziennikarz wiernie przytoczył moje opowiadanie o tym 
wydarzeniu).

42 „Sztandar Ludu” organ KW PZPR w Lublinie, nr 159 z 7 lipca 1966 r.
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12 maja 1968 r. z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy otrzymałem od 
dyrektora Wojewódzkiego Wydziału Kultury Zbigniewa Frąca serdeczne 
podziękowania za ofiarną i wytrwałą pracę w rozwijaniu i pomnażaniu 
wartości dorobku kulturalnego na Lubelszczyźnie.

W listopadzie 1968 r. gościliśmy w murach PDK uczestników Pierwszego 
Zjazdu Absolwentów43 wszystkich roczników Państwowego Koedukacyj- 
nego Gimnazjum i Liceum im. Wojciecha Bartosza Głowackiego. Zjazd 
przebiegał w podniosłej, koleżeńskiej i serdecznej atmosferze. Śpiewaliśmy 
głośno, że „upływa szybko życie, jak potok płynie czas”44, świadomi tego, 
że na każdym z kolejnych zjazdów będzie nas coraz mniej. I tak istotnie 
było i jest...

Dla mnie osobiście była to ostatnia wielka impreza, którą organizowałem 
jako kierownik PDK, ponieważ 1 grudnia 1968 r. [sic!] otrzymałem zamiast 
nagrody wypowiedzenie pracy i płacy45. Ku wielkiemu zaskoczeniu spraw-
ców tej decyzji 1 kwietnia 1969 r. zostałem dyrektorem Powiatowego Domu 
Kultury w Zamościu, mając moralną satysfakcję, że obejmuję równorzędne 
stanowisko w stolicy Zamojszczyzny, a już sam ten fakt był ewidentnym 
policzkiem dla moich tomaszowskich pracodawców.

43 Początkowo zjazdy odbywały się co dziesięć lat; aktualnie co pięć lat. I słusznie!
44 Słowa i muzyka Franciszek Leśniak, właściwie Jan Borgiasz (1846–1915), profesor semi-

narium duchownego, prałat Kapituły Tarnowskiej, kustosz Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie. 
Współautor Dziejów miasta Tarnowa, [w:] Polskie pieśni historyczne, wyd. Olsztyn 1986, s. 158.

45 Nie zaproponowano mi żadnej innej pracy, nie respektowano też zasady, że w mie-
siącach: grudzień–styczeń–luty nie wypowiada się umów o pracę. W latach II RP wiedzieli 
o tej zasadzie i honorowali ją wszyscy pracodawcy, nawet pogardzani i niszczeni w różny, 
brutalny sposób przez komunistów „obszarnicy” [właściciele ziemscy, których gospodarstwa 
reprezentowały wysoką kulturę rolną – W. W. B.].
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Historia Tomaszowa Lubelskiego, dokumentowana w archiwach od 
założenia miasta w początku XVII w., potwierdzonego przywilejem lo-
kacyjnym z 25 maja 1621 r. wydanym przez Tomasza Zamoyskiego, nie 
jest najstarszym zapisem archiwalnym dotyczącym tego terenu. Zapisy 
z XV–XVI w. zachowane w archiwach dokumentowały powstawanie pa-
rafii rzymskokatolickich w dawnej diecezji chełmskiej, obecnie położonych 
na terenie powiatu tomaszowskiego w Chodywańcach, Dubie, Dzierążni, 
Gródku, Nabrożu, Rzeplinie i Wożuczynie. Również Tyszowce mogą po-
wołać się na zapis archiwalny z poł. XV w. świadczący o istnieniu miasta 
i parafii.

W czasach przedrozbiorowych kancelarie funkcjonujące w miastach, 
przy urzędach, sądach oraz parafiach pełniły także funkcje archiwum.

W okresie Królestwa Polskiego zbiory dawnych ksiąg przejmowały 
sądy pokoju. Część dawnych akt miejskich była nadal przechowywana 
w magistratach. Dotyczyło to m.in. akt Tomaszowa Lubelskiego, które do 
archiwum w Lublinie przejęto po roku 1864. Obecnie akta miasta Tomaszowa 
Lubelskiego z okresu staropolskiego przechowywane są w Archiwum 
Państwowym w Lublinie, natomiast w Archiwum Głównym Akt Dawnych 
w Warszawie przechowywane są akta z lat 1801–18681.

Mało znany jest fakt, iż w latach 1950–1952 funkcjonowało w Tomaszowie 
Lubelskim archiwum powiatowe, utworzone na podstawie Zarządzenia 
Ministra Oświaty z 21 lipca 1950 r. przy Archiwum w Lublinie wraz z ar-
chiwami w Puławach i Zamościu2. Kierownikiem Powiatowego Archiwum 
Państwowego w Tomaszowie Lubelskim był Jan Żarnowiecki3.

 1 Archiwum Państwowe w Lublinie, zespół Akta miasta Tomaszowa Lubelskiego 
1683–1811, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, zespół Komisja Rządowa Spraw 
Wewnętrznych 1795–1868 Sekcja Akta miast Guberni Lubelskiej 1801–1868. 

 2 Dziennik Urzędowy Ministerstwa Oświaty z 1950 r., nr 19, poz. 253. 
 3 Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej APZ), zespół Powiatowe Archiwum Państwowe 

w Zamościu 1950–1976, sygn. 64 Wizytacje składnic akt 1951–1952.

Lucyna Wyszyńska
(Zamość)

TOMASZOWSKIE ARCHIWALIA W ZASOBIE 
ARCHIWUM PAŃSTWOWEGO W ZAMOŚCIU

Ź  R  Ó  D  Ł  A    I    M  A  T  E  R  I  A  Ł  Y
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W aktach Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie z lat 
1950–1953 nie odnaleziono żadnych informacji dotyczących przydzielenia 
lokalu dla archiwum powiatowego, mimo że jednym z głównych zagad-
nień omawianych na posiedzeniach prezydium było zapewnienie lokali dla 
instytucji powiatowych powstających wówczas w Tomaszowie Lubelskim, 
m.in. powiatowych oddziałów banków4.

W roku 1952 dokonano reorganizacji sieci archiwów państwowych. 
Zlikwidowano archiwa, które nie posiadały odpowiednich warunków lo-
kalowych lub zgromadziły zbyt małą ilość akt w okresie dotychczasowej 
działalności5. Powiatowe Archiwum Państwowe w Tomaszowie Lubelskim 
zostało zlikwidowane w okresie luty–kwiecień 1952 r.6.

Na podstawie okólnika Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych 
z 26 lipca 1952 r. Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Lublinie objęło 
teren województwa lubelskiego poprzez oddziały w Zamościu, Chełmie, 
Łukowie i Kraśniku. Teren działania Powiatowego Archiwum Państwowego 
w Zamościu od 1952 r. objął powiaty krasnostawski, tomaszowski i zamojski7.

Działania wojenne, wynikające z nich migracje ludności oraz przemiany 
ustrojowe w istotny sposób wpłynęły na stan zachowania archiwaliów. 
W pierwszych latach działalności archiwów państwowych głównym za-
daniem było rozpoznanie stanu zachowania archiwaliów oraz ich zabez-
pieczenie poprzez przejmowanie akt do zasobu.

Z terenu powiatu tomaszowskiego do Archiwum Państwowego 
w Zamościu najwcześniej trafiły akta z gmin Bełżec, Kotlice, Majdan Górny, 
Lubycza Królewska, Majdan Sopocki, Machnów, Łaszczów, Rachanie, 
Ulhówek, Krynice, Komarów, przyjęte w dniach 12–18 lipca 1955 r. Akta 
gmin w Tyszowcach, Poturzynie, Jarczowie i Tarnawatce przyjęto w dniach 
21 lipca–4 sierpnia 1955 r. W roku 1955 przyjęto także akta gminy Pasieki 
oraz akta Komendy Powiatowej „Służba Polsce” w Tomaszowie Lubelskim8.

W roku 1957 przyjęto akta Starostwa Powiatowego w Tomaszowie 
Lubelskim z lat 1944–1950, które były przechowywane bez ewidencji 
w składnicy akt Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie 

 4 APZ, zespół Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim 1950–1975, 
sygn. 332–336 Protokóły posiedzeń Prezydium, zespół Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 
w Tomaszowie Lubelskim 1950–1972, sygn. 247 Kontrola wykonania uchwał Prezydium MRN 
1950–1953, protokóły posiedzeń Prezydium z lat 1950–1952 nie zachowały się. 

 5 K. B i e l e c k i, Organizacja i działalność terenowych archiwów państwowych w Polsce 1950–1970, 
Warszawa 1975, s. 13.

 6 Kalendarium dziejów Archiwum Państwowego w Lublinie, opr. E. W i e r z b i c k a, [w:]  
Archiwum Państwowe w Lublinie. Dzieje i zasób, red. E. Wierzbicka, L. Zabielski, Warszawa 
2003, s. 192.

 7 G. S o w i ń s k a, Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Zamościu. Informator o zasobie ar-
chiwalnym, Zamość 1980, s. 4.

 8 APZ, Księga nabytków archiwalnych Powiatowego Archiwum Państwowego w Zamościu 
1955–1952.
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Lubelskim. W roku 1959 przyjęto akta Inspektoratu Szkolnego w Tomaszowie 
Lubelskim z lat 1916–19509.

Zbiór akt tomaszowskich w zasobie archiwum w Zamościu systema-
tycznie wzbogacał się o akta różnych instytucji, wydzielone w czasie po-
rządkowania przez pracowników archiwum z akt przyjętych do zasobu, 
oraz o akta wyłączone z wniosków na wybrakowanie makulatury.

W ten sposób do zbiorów archiwum trafiły m.in. akta Powiatowego 
Zarządu Związku Samopomocy Chłopskiej w Tomaszowie Lubelskim 
z lat 1945–1955, część akt Rady Opiekuńczej Powiatowej w Tomaszowie 
Lubelskim z lat 1940–1944, Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej 
w Tomaszowie Lubelskim z lat 1945–1949 oraz 96 teczek akt miasta 
Tomaszowa z lat 1910–195610.

Akta miasta Tomaszowa Lubelskiego z lat 1915–1950 oraz księgi 
ludności miasta Tomaszowa Lubelskiego z lat 1893–1949 przyjęto do ar-
chiwum w Zamościu w październiku 1963 r. W roku 1968 przyjęto akta 
notariuszy w Tomaszowie Lubelskim i Tyszowcach z lat 1810–1934 oraz 
akta Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim 
Wydział Organizacyjno-Prawny i Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 
1950–1957. W roku 1972 przyjęto księgi hipoteczne miasta Tomaszowa 
i powiatu tomaszowskiego11.

Archiwalia tomaszowskie przekazywano także z Wojewódzkiego 
Archiwum Państwowego w Lublinie w ramach scalania zespołów archi-
walnych, np. książki meldunkowe Tomaszowa Lubelskiego, akta gmin, 
akta sądów pokoju powiatu tomaszowskiego z lat 1842–191712.

Reforma administracji państwowej i wprowadzenie dwustopniowego 
podziału administracyjnego od 1 lipca 1975 r. spowodowały zmiany w struk-
turze organizacyjnej archiwów państwowych. Na podstawie Zarządzenia 
nr 4 Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki z 21 stycznia 1976 r. 
powstało Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Zamościu podległe bez-
pośrednio Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie13.

Archiwum Państwowe w Zamościu, jako archiwum wojewódzkie, 
otrzymało nowe statutowe uprawnienia, w tym przyjmowanie do zasobu 
akt stanu cywilnego z terenu właściwości terytorialnej województwa za-
mojskiego. W roku 1977 urzędy stanu cywilnego z Tomaszowa Lubelskiego 
oraz gmin dawnego powiatu tomaszowskiego rozpoczęły przekazywanie 
akt stuletnich od roku 1876, wyznań rzymskokatolickiego, prawosławnego 
oraz mojżeszowego.

 9 Tamże, wykazy za lata 1957–1959.
10 APZ, Księga nabytków archiwalnych Powiatowego Archiwum Państwowego 1962–1990.
11 Tamże, wykazy za lata 1963–1972.
12 Tamże, wykaz z 1975 r. 
13 G. S o w i ń s k a, dz. cyt., s. 4.
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Po zmianie ustroju politycznego Polski, dokonanego po wyborach 
4 czerwca 1989 r., samorządowe gminy powołane na podstawie ustawy 
o samorządzie terytorialnym z 8 marca 1990 r. przekazywały akta admini-
stracji państwowej z Tomaszowa Lubelskiego oraz gminnych rad narodo-
wych i urzędów gmin dawnego powiatu tomaszowskiego z lat 1973–1990.

W ramach działalności statutowej Archiwum Państwowe w Zamościu 
pełni także nadzór nad archiwami zakładowymi działającymi w urzędach 
administracji państwowej i samorządowej, w jednostkach podległych tym 
urzędom oraz w sądach i prokuraturach. Nadzór archiwalny sprawowany 
jest także nad zasobami aktowymi w szkołach ponadgimnazjalnych o do-
robku i znaczeniu regionalnym, w tym w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.

Zasób Archiwum Państwowego w Zamościu tworzą akta w przeważa-
jącej części powstałe w XIX i XX w., nieliczne jednostki aktowe datują się 
na II poł. XVIII w., a jednostkowe dokumenty na XVI–XVII w.

Chronologia archiwaliów tomaszowskich w zbiorach Archiwum 
Państwowego w Zamościu obejmuje lata 1810–1990. Do najstarszych należą 
akta notariuszy w Tomaszowie Lubelskim oraz akta hipoteczne. W księgach 
hipotecznych dóbr ziemskich zakładanych przeważnie w latach 20. XIX w. 
zachowane są oryginalne dokumenty starsze, dotyczące spraw rodzinnych 
właścicieli. Opisy nieruchomości, inwentarze majątkowe, testamenty, 
protokóły rad familijnych z ksiąg hipotecznych i akt notariuszy są świa-
dectwem życia ziemian, a także duchowieństwa, mieszczan, w mniejszym 
stopniu zamożniejszych włościan. Jest to cenne źródło do historii kultury 
materialnej i gospodarczej regionu, umożliwiające poznanie ówczesnych 
stosunków gospodarczych i społecznych.

W aktach notariuszy tomaszowskich można znaleźć także dokumenty 
źródłowe do historii politycznej, m.in. zapis majątkowy na rzecz Wojska 
Polskiego Księstwa Warszawskiego z 1811 r., deklaracje urzędników po-
wiatu tomaszowskiego o przystąpieniu do Konfederacji Generalnej Polski 
w 1812 r.14.

Akta urzędów administracji państwowej i gmin powiatu tomaszowskie-
go dokumentują kształtowanie ustroju politycznego państwa po II wojnie 
światowej, zmiany podziałów terytorialnych, strukturę władz, sprawy 
narodowościowe, przesiedlenia ludności.

Cennym materiałem źródłowym są akta komitetów pomocy społecznej 
działających na terenie powiatu w czasie okupacji i w pierwszych latach 

14 APZ, Akta Bazylego Moczarskiego notariusza w Tomaszowie Lubelskim 1811–1827, 
sygn. 1 akt nr 5 Zapis Jana Tyszyńskiego właściciela dóbr Grodek z 12 lipca 1811 r., sygn. 2 
akty nr 134–138 Deklaracje złożyli m.in. sekretarz powiatu tomaszowskiego, komendant placu 
m. Tomaszowa, podprefekt pow. tomaszowskiego, urzędnicy komory celnej w Tomaszowie 
Lubelskim.
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powojennych. Do tej grupy akt można zaliczyć także zbiór akt dra Janusza 
Petera, długoletniego dyrektora szpitala w Tomaszowie Lubelskim, osobo-
wości łączącej powołanie zawodowe z pasją badacza historii i regionalisty.

Akta stanu cywilnego i mniej licznie zachowane akta parafii są źródłem 
do genealogii rodzin, a także do badań z dziedzin demograficznych.

W zbiorach Archiwum Państwowego w Zamościu materiały dotyczące 
Tomaszowa Lubelskiego znajdują się także w zespołach akt zamojskich. 
Należy wymienić zespoły akt:

– Akta hipoteczne Ordynacji Zamojskiej i dóbr wydzielonych z Ordynacji 
1802–1949,

– Rada Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opiekuńczy w Zamościu 
1940–1944,

– Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Lublinie 
Delegatura w Zamościu 1965–1971,

– Sąd Okręgowy w Zamościu 1918–1950 [1958],
– Prokuratura Sądu Okręgowego w Zamościu 1944–1950 [1954],
– Akta komisji wyborczych województwa zamojskiego 1976–2004,
– Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Zamościu 1990–2002,
– Bank Gospodarki Żywnościowej w Zamościu 1974–1984,
– Urząd Wojewódzki w Zamościu 1975–1998,
– Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Zamościu 1939–1999,
– Wojewódzki Zespół Poselski w Zamościu 1980–1989,
– Polska Zjednoczona Partia Robotnicza Komitet Wojewódzki w Zamościu 

[1929] 1975–1990,
– Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Zamościu [1961] 

1975–1983,
– Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego Rada Wojewódzka 

w Zamościu 1982–1989,
– Federacja Socjalistycznych Związków Młodzieży Polskiej Rada 

Wojewódzka w Zamościu 1975–1981,
– Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Zamościu 1975–1981,
– Porozumienie Samorządowe Zamojszczyzny w Zamościu 1995–2003,
– „Społem” Centralny Związek Spółdzielni Spożywców Biuro Lustracji 

w Lublinie Filia w Zamościu 1983–1990,
– Centralny Związek Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” Terenowy 

Zespół Lustracji Wydział Terenowy w Zamościu 1975–1990,
– Wojewódzki Związek Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” 

w Zamościu 1975–1994,
– Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Zamościu [1946] 1976–1988,
– Wojewódzka Spółdzielnia Ogrodniczo-Pszczelarska w Zamościu 

[1957] 1975–1981,
– Wojewódzki Związek Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskich w Za- 

mościu 1981–1989,
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– Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Zamościu [1957] 
1975–1990,

– Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Za- 
mościu 1975–1990,

– Konkurs Tygodnika Zamojskiego „Kiedy przyszli podpalić dom” 1982,
– Akta Komitetu Redakcyjnego „Teki Zamojskiej” w Zamościu 1937–1939,
– Zbiór afiszów, ogłoszeń, druków ulotnych 1913–2009,
– Zbiór fotografii 1904–2001.
Prezentowany katalog zespołów archiwalnych dotyczących Tomaszowa 

Lubelskiego i powiatu tomaszowskiego zestawiony jest według stanu 
z grudnia 2013 r.

W zestawieniu znajdują się zespoły akt miejscowości według podziału 
terytorialnego powiatu tomaszowskiego obowiązującego do 1975 r. oraz 
zespoły Akta Parafii Rzymskokatolickiej w Uhnowie z lat 1841–1905 i Akta 
gminy Uhnów 1912–1951 [1953].

Gminy Lubycza Królewska, Tarnoszyn i Uhnów z byłego powiatu Rawa 
Ruska w woj. lwowskim zostały włączone do powiatu tomaszowskiego 
w 1944 r. Na podstawie umowy z 15 lutego 1951 r., zawartej pomiędzy 
Polską Rzecząpospolitą Ludową a Związkiem Socjalistycznych Republik 
Radzieckich, dokonano „wymiany odcinków granicznych”, w jej wyniku 
m.in. miejscowość Uhnów została włączona do terytorium ZSRR.

Gmina Lubycza Królewska utrzymała dotychczasowy status, natomiast 
miejscowość Tarnoszyn weszła w skład utworzonej gminy Ulhówek.

WŁADZE POWIATOWE

Zarząd Powiatowy Tomaszowski, 1870–1910, 9 j.a. – 0,06 m.b.
Sprawy dostaw żywności dla aresztów, sprawy osób podejrzanych o przestępstwa celne.
j. rosyjski, spis po skontrum
Starostwo Powiatowe Tomaszowskie, 1928–1937, 2 j.a. – 0,04 m.b.
Sprawy parcelacji Kolonii Boży Dar.
j. polski, spis po skontrum
Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, [1934] 1944–1950 [1954], 1095 j.a. –  

8,53 m.b.
Referat Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia, statut, sprawy organizacyjne, 

protokóły zjazdów i narad, sprawy personalne, sprawy koordynacji działalności administracji, 
sprawozdania sytuacyjne, inspekcje starosty, związki i stowarzyszenia, sprawy podziału ad-
ministracyjnego, sprawozdania z działalności referatów, akcje społeczne, odznaczenia, wykazy 
akt starostwa, listy płac (sygn. 1–91; 1944–1950); Referat Budżetowo-Gospodarczy: przepisy 
i zarządzenia, sprawozdania finansowe, preliminarze budżetowe, sprawozdania z konferen-
cji, budżet elektrowni miejskiej w Tomaszowie Lubelskim (sygn. 92–105; 1944–1950); Referat 
Społeczno-Polityczny: okólniki, instrukcje, stronnictwa polityczne, stowarzyszenia i związki, 
sprawy wyznaniowe, sprawy narodowościowe, cudzoziemcy, działalność organów samorzą-
dowych, akcja przesiedleńcza, wykazy Ukraińców, sprawy graniczne, repatriacja, spisy osób 
przesiedlonych na Ziemie Zachodnie, akcja „W”, rejestry gospodarstw poukraińskich, sprawy 
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wyborów, przestępczość polityczna i kryminalna, opinie i świadectwa moralności, odezwy, 
sprawozdania sytuacyjne, poszukiwania osób, wykazy strat wojennych, zbrodnie wojenne 
(sygn. 105–221; 1944–1950); Referat Administracyjny: podział administracyjny, sprawozdania 
sytuacyjne, poszukiwania osób w kraju i za granicą, poświadczenia, nadanie i utrata oby-
watelstwa, sprawy Urzędów Stanu Cywilnego, zmiana wyznania, sprawy konsularne, spis 
ludności, statystyka, rejestracja szkód wojennych, rejestry spraw karno-administracyjnych 
(sygn. 222–331, 411; 1944–1950); Referat Wojskowy: okólniki, sprawy mobilizacji, aprowiza-
cji, świadczenia rzeczowe na rzecz wojska, nadzór nad prowadzeniem spraw wojskowych 
w gminach, materiały zarekwirowane przez Armię Czerwoną, sprawy inwalidów i sierot 
wojennych, wykazy cmentarzy i mogił wojennych (sygn. 332–346; 1944–1950); Referat Opieki 
Społecznej: zarządzenia, wykazy wychowanków Domu Dziecka w Rogóźnie, sprawy Domu 
Starców w Celestynowie, akta Powiatowego Komitetu Obywatelskiego Premiowej Pożyczki 
Odbudowy Kraju w Tomaszowie Lubelskim, wykazy szkód poczynionych przez Armię Czer-
woną, opieka nad inwalidami wojennymi, pomoc społeczna dla matki i dziecka, zaświadczenia 
o osobach zabitych w obozach, opieka nad repatriacją, opieka nad więźniami i ich rodzina-
mi, sprawozdania gminnych komitetów opiekuńczych, statystyka i sprawozdawczość (sygn. 
347–378; 1944–1950); Referat Zdrowia: sprawy rejestracji personelu lekarskiego i sanitarnego, 
zakłady lecznicze, higiena przemysłowa, higiena więzień, sprawy cmentarzy, choroby zakaźne 
i epidemie, statystyka i sprawozdawczość (sygn. 379–410, 412–415, 1079; 1944–1950); Referat 
Weterynarii: przepisy i zarządzenia, sprawy państwowej lecznicy weterynaryjnej, statut i pro-
tokóły Państwowego Koła Hodowli Koni w Tomaszowie Lubelskim, sprawozdawczość (sygn. 
416–419, 1074–1078; 1947–1948); Referat Przemysłu i Handlu: przepisy i zarządzenia, zgłoszenia 
prowadzenia przemysłu, nadzór nad cechami, sprawozdania, statystyka, sprawy budowy 
i urządzeń zakładów przemysłowych, elektryfikacja wsi, spółdzielczość, karty rzemieślnicze, 
koncesje handlowe, sprawy nielegalnego przemysłu i rzemiosła, szkolenia, ewidencja zakładów 
przemysłu spożywczego, sprawy organizacyjne administracji handlowej, planowanie sieci 
dystrybucyjnej, protokóły Powiatowej Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, Komisarz Rządo-
wy do spraw organizacji gospodarki mięsnej, koncesje, Powiatowa Komisja Notowań Cen, 
normy spożycia ludności (sygn. 420–464, 466–474, 476–477; 1944–1950); Referat Aprowizacji; 
Referat Świadczeń Rzeczowych: ewidencja przedsiębiorstw handlowych, zarządzenia, okólniki, 
organizacja Powiatowego Oddziału Aprowizacji, sprawy personalne i listy płac, dostawy dla 
wojska, dowody strat wojennych, sprawy kontyngentu, związki i stowarzyszenia gospodarcze, 
zarządzenia polustracyjne, sprawy gorzelni i cukrowni (sygn. 465, 475, 478–527; 1944–1950); 
Referat Kultury i Sztuki: przepisy i zarządzenia, Powiatowa Komisja Kultury i Sztuki w Toma-
szowie Lubelskim, statystyka, sprawozdania, sprawy muzeów, zabytków, sztuk plastycznych, 
protokóły przesłuchań w sprawie zbrodni hitlerowskich (sygn. 528–538; 1944–1950); Referat 
Odbudowy: okólniki i instrukcje, sprawy organizacyjne administracji budowlanej, sprawy oso-
bowe i listy płac, plany inwestycyjne, projekty i rysunki techniczne, statystyka i sprawozdania, 
inwentaryzacja szkód wojennych, zatwierdzanie planów, odwołania, zarząd nieruchomości 
pod nadzorem państwowym, budynki użyteczności publicznej, grobownictwo i cmentarze 
wojenne, sprawy budowy szkół, szpitala, ośrodków zdrowia, budynku starostwa, ewidencja 
wytwórni materiałów budowlanych, tabor komunikacyjny (sygn. 539–612; 1944–1950); Referat 
Pomiarów: sprawy organizacyjne, ewidencja stałych punktów pomiarowych, inwentaryzacja 
gruntów państwowych i samorządowych, ewidencja gospodarstw poukraińskich, poniemiec-
kich, pożydowskich, kwestionariusze do planu zagospodarowania powiatu tomaszowskiego, 
wykaz zniszczeń wojennych, sprawy Powiatowego Archiwum Mierniczego (sygn. 613–623; 
1945–1948); Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: korespondencja z Wojewódzkim Urzędem 
Ziemskim w Lublinie, organizacja Powiatowego Biura Rolniczego, plany pracy, organizacja 
gospodarstw wiejskich, opisy gospodarstw indywidualnych, akcje specjalne w rolnictwie, 
nadzór nad hodowlą, protokóły i deklaracje członkowskie Powiatowego Zrzeszenia Hodow-
ców Koni w Tomaszowie Lubelskim, sprawy kontraktacji, spisy użytków rolnych, statystyka 
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rolnicza, sprawozdania, sprawy przebudowy ustroju rolnego, inwentaryzacja nieruchomości 
ziemskich Funduszu Ziemi, parcelacja majątków poniemieckich, poukraińskich, pożydow-
skich, przydziały gospodarstw, mienie opuszczone, wykaz gruntów kościelnych, repatriacja 
i osadnictwo, scalenie gruntów, regulacja hipotek, znoszenia służebności, sprawy Powiatowej 
Komisji Ziemskiej, protokóły zebrań gminnych instruktorów rolnych, odpisy umów dzier-
żawnych, likwidacja odłogów (sygn. 624–755, 786–787; 1944–1950); Powiatowy Inspektorat 
Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego: zarządzenia, sprawozdania, protokóły przyjęć 
ośrodków szkolnych, korespondencja w sprawach oświaty rolniczej, rejestry księgowe ośrod-
ków szkolnych (sygn. 756–785; 1946–1950); Referat Administracji Samorządowej: okólniki 
i zarządzenia, protokóły posiedzeń, regulaminy, sprawy osobowe, administracja majątkiem 
komunalnym, opieka społeczna, szpital, szkoły, sprawy likwidacji Domu Dziecka w Rogóźnie, 
statystyka, sprawozdania, zebrania wójtów, plany inwestycyjne (sygn. 788–832, 1080; 1944–1950); 
Referat Finansowo-Rachunkowy: okólniki, budżety, preliminarze budżetowe, sprawozdania, 
subwencje, rozrachunki, sprawy podatkowe, statystyka (sygn. 833–878; 1945–1949); Referat 
Inspekcji: okólniki, sprawy terytorialne, protokóły lustracji i inspekcji gmin, sprawozdania, 
inwentaryzacja majątku gminnego, skargi na działalność gmin, sprawy osobowe, wybory 
wójtów, burmistrzów, członków zarządów gmin, sprawy dyscyplinarne, ewidencja i sprawy 
osobowe sołtysów, wykazy pracowników gminnych, budżety gmin i miast, budżet szpitala 
w Tomaszowie Lubelskim, roczne sprawozdania rachunkowe gmin i miast, sprawozdania 
z wykonania budżetu, danina narodowa, likwidacja zadłużeń wsi, współzawodnictwo pracy 
w gminach, sprawozdania z działalności gmin, protokóły Powiatowej Rady Narodowej, akcje 
społeczne, ewidencja i sprawozdania Związku Zawodowego Pracowników Państwowych, Liga 
Morska ewidencja, korespondencja, sprawozdania (sygn. 879–1073; 1944–1950).

Wykazy Ukraińców przesiedlonych na tereny zachodnie (1949–1950).
j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Powiatowa Rada Narodowa w Tomaszowie Lubelskim, 1944–1950, 110 j.a. – 0,70 m.b.
Akta normatywne (sygn. 1–4; 1944–1949); sprawy osobowe: ewidencja członków PRN, 

rad gminnych i miejskich, sprawy personalne pracowników samorządowych (sygn. 5–12; 
1944–1950); sprawy ogólnoorganizacyjne (sygn. 13–16; 1945–1949); protokóły posiedzeń, spra-
wozdania z działalności (sygn. 17–22, 30; 1947–1950); akta komisji: Komisja Planowania (sygn. 
23–24; 1944–1948–1950); Komisja Finansowo-Budżetowa (sygn. 25–27; 1947–1950); Komisja 
Oświaty, Kultury i Sztuki (sygn. 28–30; 1945–1948); Komisja Kontroli Społecznej (sygn. 32–35; 
1946–1950); Komisja Rolna i Ziemska (sygn. 36–44; 1944–1950); Komisja Kwalifikacyjna (sygn. 
45–47; 1946–1950); Komisja Podatkowa (sygn. 48–50; 1947–1950); Komisja Drogowa (sygn. 
51–55; 1946–1950); Komisja Opieki Społecznej i Zdrowia (sygn. 56–61; 1945–1950); Komisja 
Dyscyplinarna (sygn. 65; 1945–1947); sprawy społecznoorganizacyjne (sygn. 62–64, 66–70; 
1948–1950); akta rad narodowych (sygn. 71–93; 1948–1950); sprawy ogólnogospodarcze (sygn. 
94–96; 1947–1949); współpraca z Wydziałem Powiatowym (sygn. 97–99; 1947–1950); sprawy 
wniosków i odznaczeń (sygn. 100; 1947–1950); sprawy cmentarzy, zalesienia, radiofonizacja 
powiatu, przydział pomieszczeń, popieranie przemysłu i handlu, sprawy poufne (sygn. 
101–110; 1944–1949).

j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim, [1946–1949] 

1950–1975, 4551 j.a. – 53,43 m.b.
Wydział Organizacyjno-Prawny: zarządzenia, uchwały władz nadrzędnych, sprawy or-

ganizacyjne, sprawy wyborów do Sejmu i rad narodowych, plany sesji rady, protokóły sesji 
Powiatowej Rady Narodowej, realizacja uchwał, protokóły komisji: Budownictwa, Gospodar-
ki Komunalnej i Mieszkaniowej, Drobnej Wytwórczości, Finansów Budżetu i Planu, Handlu, 
Komunikacji, Kontroli, Mandatowa, Oświaty i Kultury, Podatkowa, Porządku i Bezpieczeństwa 
Publicznego, Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki Wodnej, Zaopatrzenia Ludności, Wychowania 
Fizycznego Sportu i Turystyki, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, sprawy komitetów re-
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dakcyjnych radiowęzłów terenowych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, protokóły 
zespołów radnych, realizacja wniosków zgłoszonych przez wyborców, plany pracy, sprawoz-
dania, protokóły Prezydium, realizacja postanowień Prezydium, protokóły narad i odpraw, 
sprawozdania z działalności, sprawy podziału terytorialnego, ewidencja radnych, sprawy 
osobowe, statystyka, ogólne zasady pracy i płac, wnioski odznaczeniowe, współdziałanie, 
analizy i rejestry skarg i wniosków, kontrole, protokóły sesji rad narodowych prezydiów 
niższego stopnia, sprawy nadzoru (sygn. 1–1128; [1949] 1950–1975), protokóły robocze Prezy-
dium Powiatowej Rady Narodowej 1962–1968 (spis zdawczo-odbiorczy); Powiatowa Komisja 
Planowania Gospodarczego: zarządzenia, uchwały, sprawy organizacyjne, plany pracy, pro-
tokóły posiedzeń PKPG, protokóły narad gospodarczych, koordynacja planów, plany wielo-
letnie, plany pięcioletnie powiatu, powiatowe plany gospodarcze, sprawozdania, analizy 
opisowe, statystyka, programy aktywizacji gospodarczej, gromadzkie plany gospodarcze, 
budżety, sprawozdania z realizacji budżetów, sprawy czynów społecznych, ankiety w sprawie 
odbudowy gospodarstw, kontrole i inspekcje, skargi i zażalenia, plany techniczno-przemysło-
we przedsiębiorstw, sprawozdania przedsiębiorstw, plany gospodarcze w zakresie oświaty, 
kultury, służby zdrowia, usług, plany gospodarcze rolnictwa i leśnictwa, spisy rolne, plany 
inwestycji i budownictwa, sprawozdania, bilanse dochodów i wydatków ludności, bilans siły 
roboczej, inwentaryzacja złóż surowcowych, sprawy gospodarki komunalnej, transportu 
i łączności, obrót towarowy (sygn. 1–540; 1952–1974); Wydział Oświaty: okólniki, zarządzenia, 
realizacja uchwał, wniosków i zarządzeń, skargi, zażalenia, krytyka prasowa, organizacja szkół 
podstawowych i specjalnych, organizacja przedszkoli, dziecińców, ogrodów jordanowskich, 
organizacja dokształcania młodocianych, organizacja szkół rolniczych, organizacja szkół za-
wodowych, organizacja liceów ogólnokształcących, sprawy bibliotek szkolnych, statystyka, 
sprawozdania, sprawy osobowe nauczycieli i pracowników oświaty, oceny kwalifikacyjne 
nauczycieli, mianowanie nauczycieli, odpowiedzialność służbowa nauczycieli, plany pracy, 
sprawozdania, protokóły wizytacji, kontroli, inspekcji, wyniki klasyfikacji, sprawozdania in-
struktorów oświaty dorosłych, protokóły konferencji, sprawy doskonalenia kadr nauczycielskich, 
programy nauczania, egzaminy, rekrutacja do szkół, nauczanie religii, likwidacja analfabetyzmu, 
opieka lekarska i higieniczna, sprawy szkolnych kół Polskiego Czerwonego Krzyża, sport 
i turystyka w szkołach, świetlice szkolne, Powiatowy Ośrodek Metodyczny, Powiatowa Bi-
blioteka Pedagogiczna, sprawy inwestycji, budynki i grunty szkolne, budżety, punkty kate-
chetyczne, współpraca z organizacjami i instytucjami, wizytacje szkół, projekty organizacji 
szkół, sprawozdania, rejestry pracowników, oświata dla dorosłych, odznaczenia, wykaz na-
uczycieli, sprawy ogólne (sygn. 1–586; 1950–1975), sprawy organizacji szkół (1952–1975 spis 
zdawczo-odbiorczy); Wydział Spraw Wewnętrznych: przepisy i zarządzenia, sprawy organi-
zacyjne, plany pracy, sprawozdania, współdziałanie, analiza skarg i wniosków, kontrole, re-
jestry i skorowidze spraw karno-administracyjnych, akta spraw Kolegium ds. Wykroczeń, 
statystyka ruchu ludności, sprawy graniczne, wywłaszczenia, nadzór nad USC, odtwarzanie 
i ustalanie treści akt stanu cywilnego, zmiana imion i nazwisk, poszukiwania osób, sprawy 
konsularne, sprawy obywatelstwa, opieka nad repatriantami, sprawy narodowościowe, oczysz-
czanie terenu z niewypałów, ewidencja stowarzyszeń i związków, nadzór nad stowarzysze-
niami: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację Zarząd Oddziału w Tomaszowie, 
Związek Inwalidów Wojennych PRL Oddział w Tomaszowie, Stowarzyszenie Plantatorów 
Przetwórczych Roślin Okopowych „Wożuczyn”, Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe Rada 
Powiatowa w Tomaszowie, Ochotnicze Straże Pożarne pow. tomaszowskiego, Związek Mło-
dzieży Wiejskiej Zarząd Powiatowy w Tomaszowie, Związek Młodzieży Socjalistycznej Ko-
mitet Powiatowy w Tomaszowie, Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tomaszowie, 
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne, Zjednoczony Związek Emerytów w Tomaszowie, 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Tomaszowie, Powiatowe Zrze-
szenie Ludowe Zespoły Sportowe w Tomaszowie Lubelskim (sygn. 1–368; [1948] 1950–1975); 
Wydział Skupu: zarządzenia, okólniki, kontrole, akta spraw karnych, wykazy pracowników 
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(sygn. 1–21; 1952–1959); Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: zarządzenia, instrukcje, sprawy or-
ganizacyjne, plany pracy, sprawozdania, plany kontraktacji, statystyka rolna, konkursy orki, 
sprawy inwestycji, elektryfikacja wsi, budżety, organizacja produkcji rolnej, sprawy państwo-
wych gospodarstw rolnych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych, likwidacja odłogów, dzier-
żawy, sprawy hodowli, spółki wodne, materiały Powiatowego Komitetu Przeciwpowodzio-
wego, sprawy weterynarii, skargi i wnioski (sygn. 1–191; 1950–1973), akta uwłaszczeniowe 
z reformy rolnej m. Tomaszów Lubelski, gminy Bełżec, Jarczów, Krynice, Lubycza Królewska, 
Łaszczów, Rachanie, Susiec, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów Lubelski, Tyszowce, Ulhówek 
1946–1963 (spis zdawczo-odbiorczy); Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: zarządzenia, 
okólniki, współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi, plany pracy, sprawozdania, 
materiały Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej i Zatrudnienia, kontrole, analizy stanu zatrud-
nienia i rynku pracy, statystyka, zatrudnienie absolwentów, skargi i wnioski (sygn. 1–83; 
1953–1973); Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: zarządzenia, sprawy organi-
zacyjne, protokóły narad, plany roczne i wieloletnie, sprawozdania, plany budownictwa 
i remontów, plany rozwoju usług komunalnych, budżety, statystyka, kontrole, ewidencja 
i zagospodarowanie nieruchomości, sprawy mienia opuszczonego, przydziały lokali, sprawy 
cmentarzy, skargi i zażalenia, akta personalne, listy płac (sygn. 1–108; 1955–1973); Wydział 
Handlu Przemysłu i Usług: zarządzenia, sprawy organizacyjne, plany pracy, sprawozdania, 
protokóły narad, sprawy Powiatowej Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia, współpraca, sprawy 
szkolenia, planowanie gospodarcze w usługach, rzemiośle, handlu, gastronomii, analizy eko-
nomiczne, sprawozdawczość statystyczna, kontrole, skargi i wnioski, ewidencja przedsiębiorstw 
i zakładów, plany produkcyjne przemysłu, handlu, spółdzielni, bilanse, koncesje, rejestry kart 
rzemieślniczych i przemysłowych, sprawy nielegalnego przemysłu i rzemiosła, sprawy handlu 
i gastronomii, zaopatrzenie (sygn. 1–350; 1950–1973); Wydział Zdrowia: zarządzenia, plany 
pracy, sprawozdania, statystyka, budżety, sprawy inwestycji, organizacja lecznictwa, sprawy 
aptek, komisje lekarskie, higiena pracy, sprawy cmentarzy, szczepienia ochronne, profilaktyka 
chorób społecznych, zaopatrzenie w sprzęt, sprawy personalne, Zakład Lecznictwa Pracow-
niczego Oddział Obwodowy w Tomaszowie Lubelskim, sprawy opieki nad dziećmi i ochrony 
macierzyństwa (sygn. 1–101; 1950–1953); Referat Pracy i Pomocy Społecznej: zarządzenia, 
sprawy organizacyjne, plany pracy, sprawozdania, sprawy Powiatowej Komisji Pracy i Pomo-
cy Społecznej, wykazy podopiecznych, budżety, pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych, pomoc 
dla byłych więźniów, indywidualna pomoc rzeczowa i finansowa, współpraca, walka z że-
bractwem, włóczęgostwem i nierządem, werbunek pracowników (sygn. 1–36; 1950–1954); 
Wydział Ogólno-Gospodarczy: preliminarze budżetowe, budżety gmin, bilanse (sygn. 1–10; 
1950–1956); Wydział Budżetowo-Gospodarczy: sprawy organizacyjne, ewidencja pieczęci, 
analiza skarg i wniosków, narady pracownicze, budżet, sprawozdania (sygn. 1–17; 1951–1953; 
1967–1971); Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury: zarządzenia, sprawy organiza-
cyjne, plany inwestycyjne, statystyka, sprawozdawczość, inwentaryzacja szkód wojennych, 
akcja osiedleńcza, budowa szkół, kontrole, nadzór budowlany, budżet, sprawozdania finan-
sowe, zezwolenia budowlane, dokumentacja techniczna (sygn. 1–159; 1950–1975); Wydział 
Komunikacji: statystyka (sygn. 1; 1966).

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Urząd Powiatowy i Biuro Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim, 

1973–1975, 264 j.a. – 2,55 m.b.
Zarządzenia, okólniki (sygn. 1–5; 1973–1975); organizacja (sygn. 6–8; 1974–1975); współ-

działanie (sygn. 9–10; 1974–1975); plany pracy (sygn. 11–14; 1974–1975); protokóły sesji Powia-
towej Rady Narodowej (sygn. 15–19; 1973–1975); realizacja uchwał (sygn. 20–22; 1973–1975); 
zespoły radnych, spotkania radnych z wyborcami, realizacja wniosków wyborców (sygn. 
23–31; 1974–1975); interpelacje, wnioski radnych (sygn. 32–34; 1973–1975); protokóły komisji 
(sygn. 35–50; 1974–1975); protokóły Prezydium PRN (sygn. 51–54; 1974–1975); realizacja po-
stanowień Prezydium PRN (sygn. 55–57; 1974–1975); sprawy komitetów blokowych (sygn. 
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58; 1974–1975); nadzór nad radami niższego stopnia (sygn. 59–63; 1974–1975); protokóły sesji 
gminnych rad narodowych (sygn. 64–88; 1974–1975); sprawy osobowe rad narodowych (sygn. 
90–92, 96; 1974–1975); sprawy kadrowe Biura PRN (sygn. 93–95; 1974–1975); Biuro Ogólno-Or-
ganizacyjne (sygn. 97–102; 1974–1975); Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego (sygn. 
1–29; 1974–1975); Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu (sygn. 1–11; 1974–1975); Wydział 
Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (sygn. 1–10; 1974–1975); Wydział Gospodarki Komunalnej, 
Przestrzennej Ochrony Środowiska i Komunikacji (sygn. 1–12; 1974–1975); Wydział Handlu, 
Przemysłu i Usług (sygn. 1–34; 1974–1975); Wydział Oświaty, Wychowania, Kultury Fizycznej 
i Turystyki (sygn. 1–30; 1974–1975); Wydział Spraw Wewnętrznych (sygn. 1–31; 1974–975).

j. polski, inwentarz kartkowy
Urząd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, 1990–1998, 43 j.a. – 0,28 m.b. Akta organi-

zacyjne, plany, statystyka, budżet, kontrole.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy

ADMINISTRACJA SPECJALNA

Inspektorat Szkolny w Tomaszowie Lubelskim, [1906] 1916–1957, 540 j.a. – 3,39 m.b.
Akta ogólne: okólniki, sprawy ogólne, sprawy nauczycieli, nauczanie w okresie okupacji, 

listy płac, szkoły prywatne, szkoły specjalne, sprawy bibliotek, budownictwo szkolne, budżety, 
domy dziecka, bursy, sprawy egzaminów, kursy, grunty szkolne, organizacja szkół, oświata 
dorosłych, pomoc lekarska, przedszkola, statystyka, nauczanie religii, organizacje szkolne, in-
terwencje prasowe (sygn. 1–92, 494–498, 502; [1906] 1916–1950); Akta szkół i przedszkoli (sygn. 
93–116, 503–514; 1930–1950); Akta personalne nauczycieli (sygn. 117–493, 499–501; 1916–1950). 
Grunty i ogrody szkolne, sprawy poufne, kwalifikacje nauczycieli.

j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Lublinie Biuro Obwodowe w Tomaszowie Lubelskim, 

1946–1951 [1961], 75 j.a. – 0,30 m.b.
Sprawy przejęcia majątków poniemieckich i pożydowskich (sygn. 1–75; 1946–1961).
j. polski, inwentarz książkowy
Powiatowy Urząd Ziemski w Tomaszowie Lubelskim, 1944–1947, 111 j.a. – 0,50 m.b.
Dział Administracji: przepisy i zarządzenia, korespondencja w sprawach administracyj-

nych, organizacyjnych, personalnych i gospodarczych (sygn. 1–13; 1944–1947); Dział Kontroli: 
okólniki i korespondencja w sprawach sądowych i finansowych (sygn. 15–18; 1946); Dział 
Finansowy: okólniki, korespondencja w sprawach budżetowych, finansowych, parcelacyjnych, 
Państwowy Fundusz Ziemi, sprawy scaleń, akta odbudowy zniszczonych wsi, grunty i dzier-
żawy poniemieckie, grunty poukraińskie, grunty pobiałoruskie, grunty opuszczone, sprawy 
przesiedleńcze, osadnictwo, zamiana gruntów, sprawy zniesienia służebności, akcje rolnicze, 
sprawy produkcji rolnej, rachunkowość rolna (sygn. 19–69; 1944–1947); Dział Rolny: sprawy 
majątków państwowych i ośrodków kultury rolnej (sygn. 70–76; 1945–1946); Fundusz Ziemi: 
okólniki, korespondencja w sprawach młynów, administracji zakładami przetwórczymi, obwo-
dów rybackich, plantacji roślin przemysłowych, sprawy melioracji, oświata rolnicza, leśnictwo, 
korespondencja komisji ziemskich, gminnych komisji reformy rolnej, Powiatowej Komisji 
Odbudowy, zarządzenia w sprawach Samopomocy Chłopskiej, statystyka i sprawozdawczość 
(sygn. 77–111; 1944–1947).

j. polski, inwentarz książkowy
Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Tomaszowie Lubelskim, 1952–1961, 57 j.a. – 0,85 m.b.
Zarządzenia, organizacja (sygn. 1–4; 1954, 1959–1961); instrukcje, formularze statystyczne 

(sygn. 5–15; 1953–1961); statystyka przemysłu (sygn. 16–22; 1957–1961); statystyka rolnictwa 
(sygn. 23–24; 1957–1961); statystyka inwestycji (sygn. 25; 1957–1958); statystyka dróg, komuni-
kacji (sygn. 26–27; 1955–1961); statystyka handlu (sygn. 28–29; 1958–1961); statystyka zatrud-



154

L. Wyszyńska Rocznik Tomaszowski 3

nienia (sygn. 30–34; 1956–1961); statystyka gospodarki komunalnej (sygn. 35–37; 1957–1961); 
statystyka opieki społecznej, ochrony zdrowia (sygn. 38–40; 1957–1961); statystyka oświaty, 
kultury (sygn. 41–45; 1957–1961); statystka demografii (sygn. 45–54; 1952–1961); statystyka 
czynów społecznych (sygn. 55–57; 1957–1960).

j. polski, inwentarz kartkowy
Kuratorium Oświaty w Zamościu Zamiejscowy Oddział w Tomaszowie Lubelskim, 

1990–1998, 42 j.a. – 0,80 m.b.
Zarządzenia, protokóły narad, plany i sprawozdania, organizacja szkół i placówek oświa-

towo-wychowawczych, kontrole, wyniki nauczania, skargi i wnioski.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy

WŁADZE MIEJSKIE

Akta miasta Tomaszowa Lubelskiego, 1892–1950, 266 j.a. – 8,20 m.b.
Okres zaboru rosyjskiego: statystyka, budżet, rejestry kasy miejskiej, podatki, wybory 

ławników, opieka lekarska, pomoc społeczna, sprawy ewidencji ludności (sygn. 1–31, 200; 
1902–1918).

Okres międzywojenny: protokóły zarządu miejskiego i rady, sprawy organizacyjne, spra-
wozdania, kontrole, majątek, finanse i podatki miejskie, sprawy budowlane, sprawy ludnościowe 
(sygn. 32–89, 185–192, 204–206; 1918–1939 [1944]).

Okres [1944] 1945–1950: księgi kasowe (sygn. 114–167, 179–184; 1945–1950); Dział Gospodarki 
Gminnej: drogi i place, weterynaria (sygn. 168–169; 1946–1950); Dział Administracji Społecznej: 
sprawy oświaty, kultury, sztuki, Szkoła Zawodowa, administracja mienia opuszczonego (sygn. 
170–173; 1944–1950); Dział Administracji Poruczonej: bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
sprawy budowlane (sygn. 174–176; 1945–1949); Księgi ludności miasta Tomaszowa Lubelskiego 
(sygn. 207–266; 1892–1949).

j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta miejskie Tomaszowa Lubelskiego z lat 1683–1811 znajdują się w zasobie Archiwum 

Państwowego w Lublinie.
Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim, 1950–1972 [1973], 

254 j.a. – 3,04 m.b.
Akta normatywne, sprawy organizacyjne (sygn. 1–6, 222; 1956–1973); sprawy osobowe 

(sygn. 7–10; 1956–1968); uchwały, zarządzenia władz nadrzędnych (sygn. 11–19; 1963–1972); 
rejestry uchwał Prezydium MRN (sygn. 20–25, 190; 1962–1972); zarządzenia i uchwały Pre-
zydium MRN (sygn. 26; 1964–1967); plany pracy (sygn. 27–33, 39; 1960–1971); spotkania 
posłów i radnych z wyborcami (sygn. 34–37; 1969–1972); wybory do Sejmu (sygn. 38; 1972); 
przygotowanie sesji MRN (sygn. 40–46, 70; 1960–1968, 1972); protokóły sesji MRN (sygn. 
47–69, 246; 1950–1972); realizacja uchwał (sygn. 71–73, 191–197, 247; 1955–1969); akta komisji 
MRN (sygn. 74–151; 1951–1973); Komitet Frontu Jedności Narodu (sygn. 152–153; 1963–1966); 
przygotowanie posiedzeń Prezydium MRN (sygn. 154–157; 1961–1966); protokóły Prezydium 
MRN (sygn. 158–189; 1953–1972); kontrole (sygn. 198–199; 1968–1973); skargi, wnioski (sygn. 
200–206; 1955–1973); aktywizacja miasta (sygn. 207; 1966); ochrona znaków geodezyjnych (sygn. 
209; 1962–1968); sprawy planowania przestrzennego (sygn. 210; 1965–1966); sprawy inwestycji 
komunalnych (sygn. 211; 1966); realizacja wniosków z kampanii wyborczej do Sejmu i rad 
narodowych (sygn. 212; 1965–1968); sprawozdania statystyczne (sygn. 213–214; 1966 –1969); 
podział administracyjny (sygn. 215; 1971); budżet (sygn. 216–221; 1967–1972); rejestry miesz-
kańców (sygn. 223–229; 1963–1971); książki meldunkowe (sygn. 230–245; 1951–1961); księgi 
biercze podatków (sygn. 248–251; 1950–1952); ewidencja nieruchomości (sygn. 252–253; 1955, 
1972), rejestry mieszkańców 1951–1977, karty ewidencyjno-adresowe 1953–1962.

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
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Miejska Rada Narodowa w Tomaszowie Lubelskim, 1974–1990, 234 j.a. – 1,60 m.b.
Akta organizacyjne, protokóły sesji, prezydium, komisje, sprawozdania, wybory do rad, 

samorząd mieszkańców.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Urząd Miejski w Tomaszowie Lubelskim, 1974–1990, 1017 j.a. – 7,95 m.b.
Organizacja, akta normatywne, uchwały rady narodowej własnej, współdziałanie, narady 

koordynacyjne, plany, sprawozdania, statystyka, budżet, kontrole, skargi i wnioski, czyny 
społeczne, konkurs Mistrz Gospodarności, sprawy oświaty, kultura, opieka nad miejscami 
pamięci narodowej, nadzór nad stowarzyszeniami, zatrudnienie, usługi, sprawy budownictwa, 
planowania przestrzennego, ochrona środowiska, gospodarka komunalna, zmiany użytkowania 
gruntów, przydziały i dzierżawa nieruchomości, rejestry A Kolegium ds. Wykroczeń 1975–1982, 
matryce i mapy nazewnictwa ulic Tomaszowa Lubelskiego 1973.

j. polski, spis zdawczo-odbiorczy

AKTA WŁADZ GMINNYCH

Akta gminy Bełżec, 1944–1954 [1959], 62 j.a. – 0,18 m.b.
Okres 1944–1954: protokóły sesji, protokóły prezydium, protokóły sesji sołtysów, sprawy 

organizacyjne, kontrole, budżet, podatki, sprawozdawczość, rolnictwo, majątek gminy (sygn. 
1–62; 1946–1954).

j. polski, inwentarz książkowy
Akta gminy Czerkasy, 1892–1897, 2 j.a. – 0,02 m.b.
Okres zaboru rosyjskiego: rejestry kancelaryjne (sygn. 1–2; 1892–1897).
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta gminy Jarczów, 1891–1954, 124 j.a. – 1,78 m.b.
Okres zaboru rosyjskiego: książki uchwał zebrań gromadzkich, książka budżetów gminnych, 

sprawy pomocy poszkodowanym w czasie działań wojennych (sygn. 1–6, 81, 82; 1895–1915).
Okres międzywojenny: zarządzenia, podatki, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy 

szkolnictwa, listy płacy, dowody osobiste (sygn. 7–18, 105–111; 1935–1944).
Okres 1944–1954: protokóły sesji, protokóły prezydium, protokóły sesji sołtysów, protokóły 

zebrań wiejskich, budżet, majątek gminy, sprawy osobowe, statystyka, podatki, szkolnictwo, 
opieka społeczna, rolnictwo, sprawy ewidencji ludności, opisy mienia wysiedlonych Ukraińców 
(sygn. 19–80, 83–104, 112–114; 1944–1954).

Księgi ludności stałej (sygn. 115–124; 1891–1934).
j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta gminy Komarów, 1890–1954, 272 j.a. – 2,07 m.b.
Okres międzywojenny: podatki, kontrola zakładów przemysłowych, wykaz żołnierzy 

polskich poległych w 1939 r. (sygn. 1–7; 1924–1944).
Okres 1944–1954: protokóły rady, protokóły prezydium, protokóły komisji, protokóły sesji 

sołtysów, protokóły zebrań wiejskich, sprawy organizacyjne, kontrole, budżet, podatki, majątek 
gminy, sprawy budownictwa, rolnictwo (sygn. 8–256; 1944–1954), książki meldunkowe, rejestry 
przybywających i opuszczających gminę (sygn. 257–263, 265–270; 1947–1952), księgi ludności 
stałej (sygn. 264, 271–272; 1890–1930).

j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta gminy Kotlice, 1912–1954, 136 j.a. – 1,10 m.b.
Okres zaboru rosyjskiego: księga podatków gminnych (sygn. 103; 1912–1913).
Okres międzywojenny: księga uchwał (sygn. 13; 1923–1927).
Okres 1944–1954: protokóły rady, protokóły prezydium, protokóły sesji sołtysów, sprawy 

organizacyjne, budżet, majątek gminy, sprawozdania, podatki, rolnictwo, sprawy ewidencji 
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ludności, opieka społeczna, (sygn. 1–12, 14–102, 104–131; 1944–1954), książki meldunkowe 
(sygn. 132–136; 1944–1951).

j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta gminy Krynice, 1944–1954, 33 j.a. – 0,12 m.b.
Okres 1944–1954: protokóły rady, protokóły prezydium, protokóły sesji sołtysów, budżet, 

podatki (sygn. 1–33; 1944–1954).
j. polski, inwentarz książkowy
Akta gminy Lubycza Królewska, 1945–1954, 122 j.a. – 0,95 m.b.
Okres 1944–1954: protokóły rady, protokóły zebrań wiejskich, protokóły komisji rady, 

protokóły sesji sołtysów, budżet, sprawozdania, podatki, oświata, rolnictwo (sygn. 1–36, 
47–122; 1945–1954); sprawy ewidencji ludności, książka meldunkowa (sygn. 37–46; 1946–1954)

j. polski, inwentarz książkowy
Akta gminy Łaszczów, 1944–1954, 76 j.a. – 0,39 m.b.
Okres 1944–1954: sprawy organizacyjne, protokóły rady, protokóły zebrań wiejskich, 

majątek gminy, budżet, podatki, opisy mienia poukraińskiego, rejestr pomiarowy wsi Zimno 
(sygn. 1–76; 1944–1954).

j. polski, inwentarz książkowy
Akta gminy Machnów, 1945–1954, 122 j.a. – 0,62 m.b.
Okres 1944–1954: protokóły rady, protokóły prezydium, zmiany podziału terytorialnego, 

protokóły sesji sołtysów, budżet, podatki, oświata i kultura, rolnictwo, sprawy przesiedleńcze, 
ewidencja ludności, książki meldunkowe, mienie opuszczone, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego 
(sygn. 1–46, 51–55, 58–59, 62–63, 65–67, 70, 72, 74–122; 1945–1954); sprawy dotyczące gminy 
Uhnów, spisy ludności osady i gromady Uhnów, książki meldunkowe gromady Uhnów (sygn. 
47–50, 56, 57, 60, 61, 64, 68, 69, 71, 73; 1945–1951).

j. polski, inwentarz książkowy
Akta gminy Majdan Górny, 1890–1954, 159 j.a. – 0,96 m.b.
Okres zaboru rosyjskiego: korespondencja w sprawie podatków (sygn. 139; 1913).
Okres międzywojenny: rejestr aresztantów, książka inwentarzowa, sprawy budowy cegielni 

(sygn. 40, 112–113; 1935–1942).
Okres 1944–1954: protokóły rady, protokóły prezydium, protokóły zebrań wiejskich, pro-

tokóły sesji sołtysów, sprawy organizacyjne, sprawozdania, rejestry aresztowanych, podział 
administracyjny, podatki, wykazy gospodarstw (sygn. 1–39, 41–111, 114–138, 140–142; 1944–1954), 
książki meldunkowe (sygn. 143–154; 1951–1953), księgi ludności stałej (sygn. 156–159; 1890–1934).

j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta gminy Majdan Sopocki, 1935–1954 [1955], 147 j.a. – 1,21 m.b.
Okres międzywojenny: sprawozdania rachunkowe, budżet, podatki (sygn. 28, 36, 46; 

1935–1944).
Okres 1944–1954: protokóły rady, protokóły zarządu, protokóły sesji sołtysów, sprawy oso-

bowe, protokóły w sprawie osób poległych w latach 1939–1944, sprawozdania, budżet, podatki, 
oświata, opieka społeczna, rolnictwo, sprawy urzędu stanu cywilnego, sprawy ewidencji ludności 
(sygn. 1–27, 29–35, 37–45, 47–142; 1944–1955), książki meldunkowe (sygn. 143–146; 1951–1955).

j. polski, inwentarz książkowy
Akta gminy Pasieki, 1908–1954, 158 j.a. – 0,79 m.b.
Okres zaboru rosyjskiego: księgi uchwał zebrań gromadzkich (sygn. 147–148; 1912–1915).
Okres 1944–1954: protokóły rady, protokóły prezydium, protokóły komisji rady, protokóły 

sesji sołtysów, budżet, podatki, sprawy odbudowy, rolnictwo (sygn. 1–146, 149–154; 1945–1954), 
księga ludności stałej (sygn. 155; 1908–1934); rejestry mieszkańców, książki meldunkowe (s.z.o.; 
1933, 1952–1954).

j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Akta gminy Poturzyn, 1945–1954 [1955–1959], 67 j.a. – 0,36 m.b.
Okres 1944–1954: protokóły rady, protokóły prezydium, protokóły sesji sołtysów, spra-
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wy organizacyjne, majątek gminy, budżet, podatki, rolnictwo, akta stanu cywilnego, sprawy 
oświaty, wykaz budynków poukraińskich (sygn. 1–63; 1945–1954), książki meldunkowe (sygn. 
64–67; 1953–1959).

j. polski, inwentarz książkowy
Akta gminy Rachanie, 1937–1954, 158 j.a. – 0,74 m.b.
Okres międzywojenny: zarządzenia ogólne, sprawy ubezpieczeń, sprawozdania rachunko-

we, podatki, metryki, rejestry kart rozpoznawczych i dowodów osobistych, spis mieszkańców, 
majątek gminy, sprawy wyznaniowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy rolnictwa 
(sygn. 1–25, 155; 1937–1944).

Okres 1944–1954: protokóły rady, protokóły prezydium, protokóły sesji sołtysów, sprawy 
organizacyjne, budżet, podatki, majątek gminy, sprawy ewidencji ludności, rolnictwo (sygn. 
26–154, 156–158; 1944–1954).

j. polski, j. niemiecki, inwentarz książkowy
Akta gminy Tarnawatka, 1903–1954, 211 j.a. – 1,35 m.b.
Okres międzywojenny: podatki (sygn. 70; 1937–1939).
Okres 1944–1954: protokóły rady, protokóły prezydium, protokóły zebrań wiejskich, 

protokóły sesji sołtysów, majątek gminy, skargi i zażalenia, kontrole, sprawy sądowe, budżet, 
podatki, rolnictwo, opieka społeczna, sprawy ewidencji ludności, opisy mienia poukraińskiego, 
szkody wojenne (sygn. 1–69, 71–199; 1944–1954), księgi ludności stałej (sygn. 200–211; 1903–1943).

j. polski, inwentarz książkowy
Akta gminy Tarnoszyn, –1947–, 1 j.a. – 0,01 m.b.
Wykaz mienia poukraińskiego.
j. polski, spis po skontrum
Akta gminy Telatyn, 1882–1954, 64 j.a. – 0,40 m.b.
Okres zaboru rosyjskiego: księga uchwał zebrania gromadzkiego, zarządzenia w sprawie 

dostarczenia podwód, wykazy poddanych austro-węgierskich i niemieckich posiadających 
własność dziedziczną w gminie Telatyn (sygn. 82–84; 1882–1914).

Okres międzywojenny: budżet (sygn. 19; 1936–1937).
Okres 1944–1954: protokóły rady, zebrania wiejskie, protokóły sesji sołtysów, zmiana 

granic woj. lubelskiego, orzeczenia Powiatowej Komisji Ziemskiej, budżet, podatki, rolnictwo, 
oświata, sprawy budownictwa, ubezpieczenia (sygn. 1–18, 20–81; 1945–1954).

j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta gminy Tomaszów Lubelski, –1913–, 3 j.a. – 0,02 m.b.
Okres zaboru rosyjskiego: zarządzenia podatkowe (sygn. 1–3; 1913).
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta gminy Tyszowce, [1816] 1934–1954, 324 j.a. – 1,56 m.b.
Okres zaboru rosyjskiego: sprawa wyboru plenipotenta dóbr rządowych (sygn. 323; 1816).
Okres międzywojenny: podatki, statystyka, sprawy szkół, Liga Morska i Kolonialna, rejestr 

pomiarowo-szacunkowy wsi Klątwy (sygn. 1–10, 322, 324; 1934–1944).
Okres 1944–1954: protokóły rady, protokóły zarządu, protokóły komisji, zebrania wiejskie, 

kontrole, sprawozdania, majątek gminy, sprawy ewidencji ludności, budżet, podatki, rolnictwo, 
oświata i kultura, sprawy odbudowy wsi (sygn. 11–321; 1944–1954).

j. polski, inwentarz książkowy
Akta gminy Uhnów, 1912–1951 [1953], 95 j.a. – 0,41 m.b.
Okres zaboru austriackiego: protokóły audiencyjne C.K. Sądu Powiatowego w Uhnowie 

(sygn. 6; 1912).
Okres międzywojenny: wykaz zgonów (sygn. 90, 91; 1943–1944).
Okres 1944–1953: okólniki i zarządzenia, protokóły rady, statystyka, budżety, sprawozdania 

rachunkowe, podatki, spisy gospodarstw, sprawy ewidencji ludności, sprawy urzędu stanu 
cywilnego, akta Komisji Likwidacyjnej (sygn. 1–5, 7–89, 92–95; 1944–1953).

j. polski, inwentarz książkowy
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Akta gminy Ulhówek, zesp. nr 56, [1897] 1937–1954, 67 j.a. – 0,37 m.b.
Okres zaboru rosyjskiego: protokół parcelacji gromady Korczmin (sygn. 67; 1897).
Okres międzywojenny: sprawy osobowe (sygn. 9–10; 1938–1939).
Okres 1944–1954: kontrole, protokóły sesji rady, protokóły prezydium, sesje sołtysów, 

majątek gminy, spisy ludności, budżet, podatki, oświata i kultura, sprawy rolnictwa (sygn. 
1–9, 12–86; 1945–1954).

j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bełżcu, 1955–1970, 78 j.a. – 0,47 m.b.
Sprawy organizacyjne, przepisy ogólne (sygn. 1–5, 69, 70; 1966–1970); protokóły sesji 

(sygn. 6–19, 71, 72; 1955–1970); protokóły komisji (sygn. 20–35; 1960–1970); protokóły prezy-
dium (sygn. 36–44; 1956–1967); sesje sołtysów (sygn. 45; 1963–1965); zebrania wiejskie (sygn. 
46–48, 73, 74; 1964–1971); plany gospodarcze (sygn. 49–56; 1961–1966); kontrole (sygn. 57–61, 
75; 1961–1970); budżet (sygn. 62–67; 1962–1968); wykaz gruntów (sygn. 68; 1965); materiały 
komitetu gminnego Frontu Jedności Narodu (sygn. 76; 1966); wykaz mieszkańców (sygn. 77;  
1960).

j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gródkach, 1955–1961, 12 j.a. – 0,10 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1–5; 1955–1961); protokóły prezydium (sygn. 6–9; 1958–1961); zebrania 

wiejskie (sygn. 10; 1958); książka kontroli (sygn. 11; 1960–1961); umowy-zlecenia (sygn. 12; 1961).
j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hrebennem pow. Tomaszów Lubelski, 

1955–1965, 17 j.a. – 0,10 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1–2, 16–17; 1955–1959); protokóły prezydium (sygn. 3–7; 1955–1959); 

plany gospodarcze (sygn. 8–10; 1957–1965); budżet (sygn. 11–15; 1955–1958).
j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jarczowie, 1955–1972 [1973–1982], 167 j.a. 

– 1,38 m.b.
Zarządzenia, sprawy ogólnoadministracyjne (sygn. 1–7, 24, 83–88; 1958–1971); protokóły 

sesji (sygn. 8–20; 1955–1972); spotkania radnych z wyborcami (sygn. 21–23; 1965–1971); proto-
kóły komisji (sygn. 25–56, 89–92; 1965–1972); protokóły prezydium (sygn. 57–70; 1955–1972); 
zebrania wiejskie (sygn. 71–72, 93–95; 1958–1972); kontrole (sygn. 73–75, 107–114; 1958–1972); 
sprawy społeczne (sygn. 76–80, 92, 122; 1967–1972); przemysł i handel (sygn. 81; 1968); budżet 
(sygn. 82, 115–118; 1955–1972); działalność organów kolegialnych (sygn. 89–91; 1965–1972); pla-
ny gospodarcze (sygn. 96–106; 1961–1971); urządzenia komunalne (sygn. 119–121; 1967–1971); 
statystyka (sygn. 123–126; 1965–1969); dokumentacja zadrzewień (sygn. 126–129; 1969–1971); 
książki meldunkowe 1962–1980.

j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Komarowie, 1963–1971, 22 j.a. – 0,15 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1–4; 1963–1967); protokóły prezydium (sygn. 5–9; 1965–1970); pro-

tokóły komisji (sygn. 10–22; 1965–1971).
j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kotlicach, 1956–1968, 21 j.a. – 0,11 m.b.
Sprawy organizacyjne (sygn. 1–2, 8; 1964–1968); protokóły komisji (sygn. 3–4; 1967); 

protokóły prezydium (sygn. 5–7; 1960–1968); statystyka (sygn. 9; 1965); zebrania wiejskie 
(sygn. 10; 1967); kontrole (sygn. 11–12; 1965–1967); budżet (sygn. 13–20; 1958–1967); książka 
meldunkowa (sygn. 21; 1956).

j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krynicach, [1951–1953] 1954–1972 [1973–1979], 

67 j.a. – 0,96 m.b.
Rejestry mieszkańców.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
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Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kunkach, 1955–1957, 3 j.a. – 0,02 m.b.
Budżet (sygn. 1–3; 1955–1957).
j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lubyczy Królewskiej, [1932–1953] 1954–1972 

[1972], 273 j.a. – 2,20 m.b.
Sprawy organizacyjne (sygn. 1–15; 1955–1970); działalność organów kolegialnych (sygn. 

16–21; 1964–1969); protokóły sesji (sygn. 22–29, 31–41; 1955–1970); spotkania radnych z wyborcami 
(sygn. 42–45; 1966–1972); protokóły komisji (sygn. 46–116; 1955–1972); protokóły prezydium 
(sygn. 119–138; 1955–1972); zebrania wiejskie (sygn. 139–158; 1957–1972); plany gospodarcze 
(sygn. 159–173; 1962–1971); kontrole (sygn. 174–187; 1959–1972); budżet, sprawozdania (sygn. 
188–208; 1955–1972); sprawozdania finansowe (sygn. 209–213; 1957–1972); sprawy społeczne 
(sygn. 214–216, 219; 1957–1972); testamenty (sygn. 217–218; 1956–1972); rejestry mieszkańców, 
książki meldunkowe 1932–1969.

j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Machnowie Nowym, 1954–1968, 42 j.a. – 

0,32 m.b.
Przepisy ogólne, działalność organów kolegialnych (sygn. 1–2; 1967–1968); protokóły sesji 

(sygn. 3–5; 1954–1966); spotkania radnych z wyborcami (sygn. 6; 1965); protokóły komisji 
(sygn. 7–10; 1955–1967); sprawy organizacji społecznych (sygn. 11–13; 1955–1968); protokóły 
prezydium (sygn. 14–16, 41; 1955–1966); plany gospodarcze (sygn. 17–18; 1964); kontrole 
(sygn. 19, 42; 1962–1968); budżet (sygn. 20–36; 1955–1968); sprawozdanie finansowe (sygn. 
37; 1956); ochrona znaków geodezyjnych (sygn. 38, 1962); dokumentacja wstępna budowy 
szkoły w Dyniskach (sygn. 39; 1961–1962); uchwały Wojewódzkiej Rady Narodowej (sygn. 40;  
1962).

j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Majdanie Górnym, [1953] 1955–1969, 

90 j.a. – 0,69 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1–17; 1954–1966); spotkania radnych z wyborcami (sygn. 18; 1968); 

protokóły komisji (sygn. 19–38; 1953–1968); protokóły prezydium (sygn. 39–55; 1954–1968); 
zebrania wiejskie (sygn. 56–58; 1961–1968); sprawy gospodarki gromadzkiej (sygn. 59–60; 1960); 
statystyka (sygn. 61; 1964–1965); kontrole (sygn. 62–68, 85; 1961–1969); budżet (sygn. 69–83, 
86–89; 1955–1968); sprawy notarialne (sygn. 84; 1967–1968); sprawy organizacyjne (sygn. 90; 
1967); książki meldunkowe 1953, 1955.

j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Majdanie Sopockim, 1954–1972, 80 j.a. – 

0,50 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1–13; 1954–1970); protokóły komisji (sygn. 13–33; 1962–1972); pro-

tokóły prezydium (sygn. 34–49; 1955–1972); zebrania wiejskie (sygn. 50–60; 1962–1972); plany 
gospodarcze (sygn. 61–69, 75–76; 1955–1971); kontrole (sygn. 70–74; 1962–1971); budżet (sygn. 
77; 1964); statystyka (sygn. 78; 1966).

j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Majdanie Wielkim, 1955–1960, 7 j.a. – 0,05 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1; 1959); budżet (sygn. 2–7; 1955–1960).
j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Niewirkowie, 1955–1972, 41 j.a. – 0,43 m.b.
Uchwały rad wyższego stopnia (sygn. 1; 1970); protokóły sesji (sygn. 2; 1971–1972); zespół 

radnych (sygn. 3; 1969–1970); protokóły komisji (sygn. 4–6; 1969–1972); protokóły prezydium 
(sygn. 7–10; 1962–1972); zebrania wiejskie (sygn. 11–17; 1969–1972); plany gospodarcze (sygn. 
18–20; 1960–1972); kontrole (sygn. 21–24; 1960–1972); statystyka (sygn. 25, 1971); budżet (sygn. 
26–34; 1958–1972); książki meldunkowe (sygn. 35–41; 1955–1972).

j. polski, inwentarz książkowy
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Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rachaniach, 1971–1974, 18 j.a. – 0,20 m.b.
Protokóły sesji, prezydium, komisje, zebrania wiejskie, scalenia gruntów.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzie Wołoskiej, 1954–1959, 24 j.a. – 0,20 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1–5; 1954–1959); protokóły komisji (sygn. 6–9; 1955–1958); protokóły 

prezydium (sygn. 9–16; 1955–1959); zebrania wiejskie (sygn. 17–19; 1956–1959); budżet (sygn. 
20–24; 1955–1959).

j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Suścu, 1961–1972 [1973], 61 j.a. – 0,60 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1–9; 1965–1972); protokóły komisji (sygn. 10–23; 1969–1972); proto-

kóły prezydium (sygn. 24–32; 1965–1972); zebrania wiejskie (sygn. 34–46); plany gospodarcze 
(sygn. 47–60; 1961–1971); sprawozdania o zatrudnieniu (sygn. 61; 1973).

j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim, [1952] 1955–1972, 

208 j.a. – 1,57 m.b.
Sprawy organizacyjne (sygn. 1, 31, 175–178; 1955, 1969); protokóły sesji, realizacja uchwał 

(sygn. 2–22; 1955–1972); spotkania radnych z wyborcami (sygn. 23–30, 179; 1967–1970); proto-
kóły komisji (sygn. 32–64; 1955–1965); protokóły prezydium (sygn. 65–84; 1955–1971); zebrania 
wiejskie (sygn. 85–109, 180; 1959–1971); plany gospodarcze (sygn. 110–121, 181, 183; 1966–1970); 
statystyka (sygn. 123–126; 1967–1971); skargi i wnioski (sygn. 127; 1969); kontrole (sygn. 128–140, 
182; 1959–1971); budżet (sygn. 141–167; 1955–1971); bilans (sygn. 168–169; 1966–1968); sprawy 
Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (sygn. 170; 1971); wywłaszczenia, mienie gromadzkie 
(sygn. 171–174; 1961–1971); książki meldunkowe (s.z.o.; 1954, 1962–1964).

j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tyminie, 1955–1958, 15 j.a. – 0,15 m.b.
Zarządzenia (sygn. 1–3; 1955–1958); protokóły sesji (sygn. 4–8; 1955–1958); protokóły 

prezydium (sygn. 9–11; 1956–1958); protokóły komisji (sygn. 12–14; 1957–1958); wybory do 
rad narodowych (sygn. 15; 1957–1958).

j. polski, inwentarz kartkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Typinie, 1962–1972, 100 j.a. – 0,65 m.b.
Sprawy organizacyjne (sygn. 1, 14–17, 89–90, 94–95; 1965–1971); wybory do Sejmu i rad 

narodowych (sygn. 2–3; 1965–1968); protokóły sesji (sygn. 4–13; 1962–1972); protokóły komisji 
(sygn. 18–40; 1962–1971); protokóły prezydium (sygn. 41–50; 1962–1972); zebrania wiejskie 
(sygn. 61–66; 1965–1972); plany gospodarcze (sygn. 67–70; 1963–1965); statystyka (sygn. 71–73; 
1968–1971); skargi i wnioski (sygn. 74; 1966–1969); materiały FJN (sygn. 75–78; 1966–1969); 
kontrole (sygn. 79–85; 1962–1972); budżet (sygn. 91; 1971); projekty techniczne (sygn. 92–93; 
1964); gospodarka gromadzka (sygn. 96–99; 1960–1967); wykaz gospodarstw (sygn. 100; 1968).

j. polski, inwentarz książkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tyszowcach, 1963–1972, 50 j.a. – 0,59 m.b.
Sprawy organizacyjne (sygn. 1–2, 35; 1967–1969); protokóły sesji (sygn. 3–10; 1965–1972); 

protokóły komisji (sygn. 11–17, 1967–1969); protokóły prezydium (sygn. 18–25; 1965–1972); 
zebrania wiejskie (sygn. 26–30; 1963–1970); plany gospodarcze (sygn. 31; 1963–1964); statystyka 
(sygn. 32; 1968); materiały FJN (sygn. 33; 1969); kontrole (sygn. 34; 1969); urządzenia komunalne 
(sygn. 36; 1968); wojewódzki konkurs czystości, porządku, aktywizacji (sygn. 37–38; 1966–1967).

j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ulhówku, 1971–1973, 2 j.a. – 0,02 m.b.
Protokóły sesji, prezydium.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zubowicach, 1955–1959, 19 j.a. – 0,05 m.b.
Plany pracy (sygn. 1–2; 1958–1959); protokóły sesji (sygn. 3–5; 1957–1959); realizacja 

uchwał (sygn. 6, 11; 1957); protokóły prezydium (sygn. 7–10; 1955–1959); protokóły komisji 
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(sygn. 12–16; 1955–1959); sprawy personalne (sygn. 17; 1955–1958); ewidencja sołtysów (sygn. 
18; 1958); protokóły zdawczo-odbiorcze biura GRN (sygn. 19; 1958–1959).

j. polski, inwentarz kartkowy
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żurawcach, 1955–1957, 2 j.a. – 0,02 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1–2; 1955–1957).
j. polski, inwentarz książkowy
Gminna Rada Narodowa w Jarczowie, 1973–1990, 163 j.a. – 1,78 m.b.
Regulamin GRN (sygn. 1; 1978); protokóły sesji (sygn. 2–34; 1973–1990); realizacja uchwał 

(sygn. 35–40; 1973–1989); protokóły prezydium (sygn. 41–57; 1974–1990); realizacja postanowień 
(sygn. 58–64; 1974–1990); spotkania radnych z wyborcami (sygn. 65–66; 1975–1980); realizacja 
wniosków, interpelacji (sygn. 67–70; 1973–1988); sprawozdania GRN (sygn. 71–73; 1974–1990); 
protokóły komisji (sygn. 74–138; 1974–1990); rejestry wniosków komisji (sygn. 139–142; 1975–1989); 
komisje doraźne (sygn. 143–144; 1985–1988); wybory sołtysów (sygn. 145–148; 1978, 1984–1990); 
zebrania wiejskie (sygn. 148–154; 1973–1981); realizacja planów finansowo-rzeczowych (sygn. 
155–156; 1985,1989); Gminny Komitet Kontroli Społecznej (sygn. 157–163; 1978–1983).

j. polski, inwentarz kartkowy
Gminna Rada Narodowa w Komarowie, 1973–1990, 25 j.a. – 0,75 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1–7; 1973–1990); protokóły prezydium (sygn. 8–12; 1974–1990); 

protokóły komisji (sygn. 13–25; 1974–1990).
j. polski, inwentarz kartkowy
Gminna Rada Narodowa w Krynicach, 1973–1990, 116 j.a. – 0,91 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1–19; 1973–1990); realizacja uchwał (sygn. 20–26; 1978–1990); spra-

wozdania (sygn. 27–28; 1986–1989); protokóły prezydium (sygn. 29–47; 1973–1990); realizacja 
postanowień (sygn. 48–51; 1978–1990); reprezentacja GRN (sygn. 52–53; 1987–1989); protokóły 
komisji (sygn. 54–87; 1974–1989); realizacja wniosków komisji (sygn. 88; 1988–1989), zebrania 
wiejskie 1983–1990.

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Gminna Rada Narodowa w Lubyczy Królewskiej, 1972–1989, 115 j.a. – 1,25 m.b.
Uchwały organów nadrzędnych (sygn. 1; 1982–1984); protokóły sesji (sygn. 2–18; 1973–1989); 

rejestry uchwał (sygn. 19–21; 1973–1988); realizacja uchwał i wniosków (sygn. 22–30; 1974–1985); 
sprawozdania z działalności GRN (sygn. 31–34; 1974–1988); protokóły prezydium (sygn. 35–51; 
1972–1989); realizacja postanowień (sygn. 52, 55–57; 1974); rejestry postanowień (sygn. 53–54; 
1978–1988); ewidencja radnych (sygn. 58–60; 1973–1978); spotkania radnych z wyborcami (sygn. 
61–64; 1978–1985); interpelacje (sygn. 65–69; 1973–1985); wybory sołtysów (sygn. 70–71; 1978, 
1984); zebrania wiejskie (sygn. 72–80; 1973–1984); protokóły komisji (sygn. 81–106; 1974–1987); 
ewidencja wniosków komisji (sygn. 107–108; 1975–1983); kontrole komisji (sygn. 109–113; 
1977–1982); sprawy Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej (sygn. 114–115; 1978–1983).

j. polski, inwentarz kartkowy
Gminna Rada Narodowa w Łaszczowie, 1973–1990, 166 j.a. – 1,35 m.b.
Sprawy organizacyjne (sygn. 1–2, 108–109, 155; 1982–1988); protokóły sesji, realizacja 

uchwał (sygn. 3–83; 1973–1990); protokóły prezydium, realizacja postanowień (sygn. 84–107; 
1976–1990); protokóły komisji, realizacja wniosków (sygn. 110–154; 1978–1990); spotkania rad-
nych z wyborcami (sygn. 156–157; 1984–1989); nadzór nad samorządem (sygn. 158–159, 164; 
1984–1985); zebrania wiejskie (sygn. 160–163; 1984–1986); realizacja planów (sygn. 165; 1986); 
odznaczenia (sygn. 166; 1984–1986).

j. polski, inwentarz książkowy
Gminna Rada Narodowa w Rachaniach, 1973–1990, 85 j.a. – 0,85 m.b.
Sprawy organizacyjne (sygn. 1; 1984); protokóły sesji (sygn. 2–12; 1978–1988); realizacja 

uchwał (sygn. 13–19; 1983–1988); protokóły prezydium (sygn. 20–26; 1983–1989); realizacja po-
stanowień (sygn. 27–30; 1984–1988); rejestr postanowień (sygn. 31; 1984–1988); protokóły komisji 
(sygn. 32–52; 1982–1988); realizacja wniosków komisji (sygn. 53–56; 1982–1988); Gminny Komitet 
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Ocalenia Narodowego (sygn. 57; 1982–1983); sprawy Gminnego Komitetu Kontroli Społecznej 
(sygn. 57–58; 1982–1983); wybory ławników (sygn. 59–61; 1982–1986); zespoły radnych (sygn. 
62–63; 1983–1986); realizacja wniosków komisji (sygn. 64–65; 1982–1986); zebrania wiejskie (sygn. 
66–78; 1984–1988); realizacja uchwał zebrań wiejskich (sygn. 79–80; 1984–1988); korespondencja 
GRN (sygn. 81–84; 1983–1985); protokół Komitetu Gminnego PZPR (sygn. 85; 1975).

j. polski, inwentarz kartkowy
Gminna Rada Narodowa w Suścu, 1973–1990, 115 j.a. – 1,25 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1–21; 1973–1990); realizacja uchwał (sygn. 22–28; 1973–1990); rejestry 

wniosków i interpelacji (sygn. 29–30; 1973–1987); protokóły prezydium (sygn. 31–50; 1973–1990); 
realizacja postanowień (sygn. 51–54; 1977–1990); protokóły komisji (sygn. 55–102; 1973–1990); 
interpelacje i wnioski (sygn. 103–111; 1977–1990); plany finansowo-rzeczowe (sygn. 112–113; 
1985–1990); skargi (sygn. 114–115; 1985–1989).

j. polski, inwentarz książkowy
Gminna Rada Narodowa w Tarnawatce, 1973–1990, 72 j.a. – 0,80 m.b.
Wnioski i postulaty z kampanii wyborczej do rad narodowych (sygn. 1; 1988); protokóły 

sesji (sygn. 2–11; 1973–1976, 1982–1989); realizacja uchwał (sygn. 12–13; 1984–1989); rejestry 
uchwał (sygn. 14–16; 1982–1990); protokóły prezydium (sygn. 17–25; 1974–1976, 1982–1990); 
realizacja postanowień (sygn. 26; 1986–1989); rejestry postanowień (sygn. 27–28; 1984–1989); 
reprezentacja (sygn. 29; 1987–1988); interpelacje, wnioski (sygn. 30; 1985–1988); rejestry 
wniosków i interpelacji (sygn. 31–33; 1984–1989); zebrania wiejskie (sygn. 33–60; 1984–1989); 
rejestry wniosków i postulatów zebrań wiejskich (sygn. 61–62; 1985–1989); realizacja planów 
finansowo-rzeczowych (sygn. 63; 1987–1989); protokóły komisji (sygn. 64; 1984–1989); rejestry 
wniosków komisji (sygn. 71–72; 1984–1990).

j. polski, inwentarz kartkowy
Gminna Rada Narodowa w Telatynie, 1973–1990, 33 j.a. – 0,60 m.b.
Wybory do Sejmu i rad narodowych (sygn. 1; 1978, 1984–1990); protokóły sesji (sygn. 

2–13; 1973–1990); protokóły prezydium (sygn. 14–18; 1978–1990); interpelacje i wnioski (sygn. 
19; 1981–1990); zebrania wiejskie (sygn. 20–22; 1978, 1984–1990); opinie i wnioski rad sołeckich 
(sygn. 23; 1989); protokóły komisji (sygn. 24–30; 1978–1990); opinie i wnioski komisji (sygn. 
1987–1990); Gminny Komitet Kontroli Społecznej (sygn. 32; 1978–1980); sprawy Gminnego 
Komitetu Frontu Jedności Narodu (sygn. 33; 1977–1978).

j. polski, inwentarz kartkowy
Gminna Rada Narodowa w Tomaszowie Lubelskim, 1973–1990, 86 j.a. – 1,00 m.b.
Zarządzenia, uchwały WRN (sygn. 1–5; 1984–1986); wybory do rad narodowych (sygn. 

6; 1973); protokóły sesji (sygn. 7–22; 1973–1986); realizacja uchwał (sygn. 23–25; 1978–1988); 
rejestr uchwał (sygn. 26; 1973–1975); sprawozdania z działalności GRN (sygn. 27–29, 44; 
1973–1986); sprawozdawczość gospodarcza (sygn. 30; 1974–1975); realizacja zaleceń Głównej 
Inspekcji Terenowej (sygn. 31; 1983); protokóły prezydium (sygn. 32–42; 1973–1986); realizacja 
postanowień (sygn. 43; 1982–1984); kwestionariusze radnych (sygn. 45; 1978–1982); spotkania 
radnych z wyborcami (sygn. 46–47; 1977–1982); interpelacje (sygn. 48–51; 1977–1984); ewidencja 
wniosków radnych (sygn. 52; 1973); zespół radnych PZPR (sygn. 53; 1984–1988); statystyka 
samorządu wiejskiego (sygn. 54; 1985); zebrania wiejskie (sygn. 55–58; 19731978); protokóły 
komisji (sygn. 59–85; 1973–1987); sprawy Gminnego Komitetu Frontu Jedności Narodu (sygn. 
86; 1977).

j. polski, inwentarz kartkowy
Gminna Rada Narodowa w Tyszowcach, [1965] 1973–1990, 113 j.a. – 1,10 m.b.
Protokóły sesji (sygn. 1–18; 1973–1990); rejestr uchwał (sygn. 19; 1979–1989); realizacja 

uchwał (sygn. 20–22; 1985–1989); wnioski i interpelacje (sygn. 23–26; 1980–1989); protokóły 
prezydium (sygn. 27–41; 1974–1990); plany pracy prezydium (sygn. 42; 1984–1988); realizacja 
postanowień (sygn. 43–44; 1982–1990); protokóły komisji (sygn. 45–69; 1976–1990); kontrole 
(sygn. 70; 1979–1980); nadzór nad samorządami (sygn. 71; 1985); wybory samorządu miesz-
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kańców (sygn. 72; 1988); plany działania rad sołeckich (sygn. 73; 1989); realizacja wniosków 
samorządu (sygn. 74; 1987); wybory ławników i członków Kolegium ds. Wykroczeń (sygn. 75; 
1986); odznaczenia (sygn. 76–77; 1984–1989); realizacja planów finansowo-rzeczowych (sygn. 
78–79; 1985–1990); sprawozdania GRN (sygn. 80–82; 1974–1979, 1988).

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Gminna Rada Narodowa w Ulhówku, 1973–1990, 32 j.a. – 0,40 m.b.
Wybory do rad narodowych (sygn. 1; 1988); sprawy organizacyjne (sygn. 2; 1985–1986); 

protokóły sesji (sygn. 3–7; 1973–1990); sprawozdania z działalności (sygn. 8; 1988–1990); 
protokóły prezydium (sygn. 9–17; 1974–1990); reprezentacja GRN (sygn. 18; 1978); protokóły 
komisji (sygn. 19–25; 1984–1989); zebrania wiejskie, sołtysi (sygn. 26–30; 1981–1988); wybory 
ławników i członków Kolegium ds. Wykroczeń (sygn. 31; 1982); odznaczenia (sygn. 32; 1983).

j. polski, inwentarz kartkowy
Urząd Gminy w Jarczowie, 1957–1990, 504 j.a. – 3,49 m.b.
Zarządzenia Naczelnika Gminy (sygn. 1–12; 1976–1987); sprawy organizacyjne (sygn. 13–14; 

1979–1983); narady pracowników (sygn. 15–24; 1976–1990); plany pracy, sprawozdania (sygn. 
25–39; 1971–1989); statystyka (sygn. 40–43; 1977–1984); kontrole (sygn. 44–61; 1973–1987); plany 
społeczno-gospodarcze, sprawozdania (sygn. 62–69; 1973–1988); realizacja czynów społecznych 
(sygn. 70, 99–107; 1979–1989); sprawy kultury fizycznej (sygn. 71–73, 108–114; 1976–1987); 
budżet (sygn. 74–80; 1973–1981); bilanse (sygn. 81–98; 1974–1990); nadzór nad stowarzysze-
niami (sygn. 115–120; 1979–1989); sprawozdania z produkcji rolnej (sygn. 121–131; 1974–1987); 
sprawozdania podatkowe (sygn. 132–135; 1986–1990); opieka nad miejscami pamięci (sygn. 
136–174; 1978–1988); ewidencja dróg i mostów (sygn. 148–150; 1976–1979); sprawy inwestycji 
(sygn. 151–153; 1983, 1988–1989); plany zagospodarowania przestrzennego (sygn. 154–155; 1974, 
1988); decyzje lokalizacyjne (sygn. 157–163; 1983–1989); sprawy budownictwa wiejskiego (sygn. 
164–174; 1977–1988); analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej (sygn. 175–180; 1985–1990), 
wywłaszczenia, scalenia, sprawy uregulowania własności gospodarstw rolnych.

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Urząd Gminy w Komarowie, 1975–1989, 39 j.a. – 0,28 m.b.
Protokóły zebrań wiejskich (sygn. 1; 1976, 1980–1984); narady pracowników (sygn. 2; 

1985, 1988–1989); zarządzenia Naczelnika Gminy (sygn. 3–4; 1976–1989); plany pracy (sygn. 
5–10; 1984–1989); analizy skarg i wniosków (sygn. 11; 1980–1989); kontrole (sygn. 12–19, 26; 
1977–1990); szkolenia pracowników (sygn. 20; 1976, 1982, 1987–1988); ewidencja zabytków 
(sygn. 21; 1984–1988); opieka nad miejscami pamięci (sygn. 22; 1978–1979); nadzór nad stowa-
rzyszeniami (sygn. 23; 1984–1989); sprawy obrony cywilnej (sygn. 24–25; 1976–1988).

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Urząd Gminy w Krynicach, 1974–1990, 206 j.a. – 1,27 m.b.
Protokóły zebrań wiejskich (sygn. 1–4; 1974–1984); narady pracowników (sygn. 5–8; 

1983–1986); realizacja uchwał GRN (sygn. 9–11; 1979–1989); zarządzenia Naczelnika Gminy 
(sygn. 12–30; 1974–1989); plany pracy (sygn. 31–38; 1982–1989); analiza skarg i wniosków 
(sygn. 39–46; 1978–1989); kontrole (sygn. 47–65; 1974–1988); szkolenia pracowników (sygn. 
66–68; 1976–1984); sprawy kontraktacji i skupu (sygn. 69–75; 1982–1989).

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Urząd Gminy w Lubyczy Królewskiej, 1973–1990, 347 j.a. – 2,93 m.b.
Uchwały GRN (sygn. 1–3; 1979–1989); rejestry uchwał GRN (sygn. 4–7; 1984–1989); reali-

zacja postanowień prezydium GRN (sygn. 8; 1985–1989); zarządzenia Naczelnika Gminy (sygn. 
9–13; 1973–1989); ewidencja aktów normatywnych (sygn. 14–15; 1982, 1984–1986); regulaminy 
organizacyjne (sygn. 16; 1973–1975); dane statystyczne o pracownikach (sygn. 17; 1976–1988); 
szkolenia pracowników (sygn. 18; 1977, 1981–1989); analiza skarg i wniosków (sygn. 19; 
1976–1989); plany pracy urzędu (sygn. 20–23; 1982–1989); narady pracowników (sygn. 24–26; 
1974, 1978–1988); sprawozdania realizacji planów pracy (sygn. 27–28; 1983–1986); kontrole 
(sygn. 29–31; 1973–1989); sprawy sołtysów (sygn. 32–36; 1973–1975, 1984–1985); zebrania 



164

L. Wyszyńska Rocznik Tomaszowski 3

wiejskie (sygn. 37–38; 1976–1984); ewidencja ruchu budowlanego (sygn. 39–44; 1976–1984); 
sprawy kultury fizycznej i turystyki (sygn. 45–47, 71–73; 1973–1988); sprawy kultury (sygn. 
48–49, 76–79; 1973–1980, 1983–1988); sprawy uregulowania własności gospodarstw rolnych 
(sygn. 50–51; 1975–1976); inwentaryzacja gospodarstw leśnych (sygn. 52; 1978–1986); inwen-
taryzacja złóż i kopalin (sygn. 53; 1976–1980); programy ochrony środowiska (sygn. 54; 1976, 
1984); komunikaty o występowaniu szkodników i chorób roślin (sygn. 55; 1976–1979); sprawy 
zabytków (sygn. 56, 80; 1975–1982); ewidencja cmentarzy wyznaniowych (sygn. 57; 1978–1979); 
opieka nad miejscami pamięci (sygn. 58; 1978–1984); ewidencja i realizacja wniosków komisji 
(sygn. 59–60; 1985–1990); protokóły Społecznej Komisji Pojednawczej (sygn. 61–69; 1979–1986); 
ewidencja pracowników odznaczonych (sygn. 70; 1980–1982); sprawy oświaty i wychowania 
przedszkolnego (sygn. 74–75; 1974–1974); współdziałanie z Frontem Jedności Narodu (sygn. 
81; 1975).

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Urząd Gminy w Łaszczowie, 1973–1989, 234 j.a – 1,70 m.b.
Zarządzenia Naczelnika Gminy (sygn. 1–11; 1973–1988); uchwały GRN (sygn. 12–17; 

1977–1989); narady pracowników (sygn. 18–23; 1977–1988); plany pracy (sygn. 24–30; 1984–1988); 
szkolenia pracowników (sygn. 31–32; 1977–1984); wykazy etatów, statystyka pracowników 
(sygn. 33–35; 1984–1989); ewidencja odznaczeń (sygn. 36; 1978); analizy skarg i wniosków 
(sygn. 37–41; 1976–1987); sprawozdania z działalności Kolegium ds. Wykroczeń (sygn. 42–43; 
1976–1980); sprawozdania z realizacji planów pracy (sygn. 44–48; 1984–1988); kontrole (sygn. 
49–64; 1973–1988); wybory sołtysów (sygn. 65; 1983–1984); zebrania sołtysów (sygn. 66–68; 
1973–1976); zebrania wiejskie (sygn. 69–70; 1973, 1988); budżet (sygn. 71–101; 1977–1988); 
sprawozdania bilansowe (sygn. 102–108; 1977–1983); majątek gminy (sygn. 109; 1974); program 
rozwoju kultury fizycznej (sygn. 110–112; 1978–1979, 1983); sprawy kultury, konkursy (sygn. 
113–115, 121–123; 1983–1985); plany społeczno-gospodarcze (sygn. 116; 1985–1987); opieka nad 
miejscami pamięci (sygn. 117–121; 1982–1989); ewidencja zabytków (sygn. 124; 1985–1989); 
nadzór nad stowarzyszeniami (sygn. 125–126; 1979–1988); sprawy kontraktacji (sygn. 127; 1987); 
komunikaty o występowaniu szkodników roślin (sygn. 128–130; 1986–1988); sprawy obrony 
cywilnej (sygn. 131; 1977); opinie i decyzje lokalizacji (sygn. 132–135; 1986–1988).

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Urząd Gminy w Rachaniach, 1979–1989, 71 j.a. – 0,75 m.b.
Zarządzenia, plany, sprawozdania, kontrole, opieka nad miejscami pamięci, sprawy nie-

ruchomości rolnych, budownictwo wiejskie.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Urząd Gminy w Suścu, 1973–1990, 198 j.a. – 1,65 m.b.
Realizacja wniosków komisji stałych (sygn. 1; 1983–1985); realizacja postanowień prezy-

dium (sygn. 2–3; 1983–1990); wybory sołtysów (sygn. 4; 1978–1984); zebrania wiejskie (sygn. 
5–6; 1979, 1981–1985); narady pracowników (sygn. 7–8; 1983–1988); realizacja uchwał GRN 
(sygn. 9–11; 1979–1990); zarządzenia Naczelnika Gminy (sygn. 12–18; 1975–1986); plany pracy, 
sprawozdania z realizacji (sygn. 19–26; 1983–1987); analizy skarg i wniosków (sygn. 27–31; 
1977–1990); protokóły kontroli (sygn. 32–35; 1977–1989); dane statystyczne o pracownikach 
(sygn. 36–41; 1977–1986); przydziały etatów (sygn. 42; 1977–1979, 1984–1989); programy szko-
lenia pracowników (sygn. 43–46; 1974–1989); budżety zbiorcze (sygn. 47–48; 1985–1987); plany 
społeczno-gospodarcze gminy (sygn. 49–63; 1976–1989); sprawozdania i analizy z realizacji 
planów (sygn. 64–71; 1977–1989); realizacja czynów społecznych (sygn. 72–75; 1979–1989); 
opieka nad miejscami pamięci (sygn. 76; 1978, 1982–1990); nadzór nad stowarzyszeniami (sygn. 
77; 1978–1989); rejonizacja upraw (sygn. 78; 1986–1989); sprawy kontraktacji (sygn. 79–81; 
1979–1988); sprawy ochrony przyrody (sygn. 82; 1981–1982); ewidencja gruntów rolnych (sygn. 
83–89; 1979–1984); ewidencja urządzeń komunalnych (sygn. 90; 1983–1987); opieka nad miej-
scami pamięci (sygn. 91; 1983–1985); opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 
(sygn. 92; 1983–1985); decyzje lokalizacyjne (sygn. 93–100; 1981–1988); analizy i oceny ruchu 
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budowlanego (sygn. 101–105; 1975–1987); ewidencja gruntów i budynków (sygn. 106–115; 
1985–1990); zmiany nazw miejscowości (sygn. 116; 1986–1987).

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Urząd Gminy w Tarnawatce, 1983–1990, 29 j.a. – 0,37 m.b.
Protokóły zebrań wiejskich (sygn. 1–7; 1983–1989); narady pracowników (sygn. 8–10; 

1984–1989); zarządzenia Naczelnika Gminy (sygn. 11; 1983–1989); rejestr zarządzeń (sygn. 12; 
1984–1989); plany pracy, sprawozdania z realizacji (sygn. 13–20; 1983–1989); skargi i wnioski 
(sygn. 21; 1983–1990); protokóły kontroli (sygn. 22–24; 1983–1989); rejestr kontroli (sygn. 25; 
1984–1990); przydziały etatów (sygn. 26; 1986–1987); rejestr odznaczeń (sygn. 27; 1983); reali-
zacja programów szkoleń pracowników (sygn. 28; 1983–1989); rejestr uchwał i postanowień 
(sygn. 29; 1984–1989).

j. polski, inwentarz kartkowy
Urząd Gminy w Telatynie, [1952–1972] 1973–1990, 583 j.a. – 3,65 m.b.
Zarządzenia Naczelnika Gminy (sygn. 1–3, 22–27; 1973–1974, 1976–1984); posiedzenia komisji, 

kolegiów, zespołów (sygn. 4, 15–17; 1977, 1981, 1986–1988); realizacja wniosków komisji GRN 
(sygn. 5; 1984, 1987–1988); Społeczna Komisja Pojednawcza (sygn. 6–9; 1978–1979, 1984–1985); 
wybory sołtysów (sygn. 10; 1988); protokóły zebrań wiejskich (sygn. 11–14; 1980–1984); narady 
pracowników (sygn. 18–21; 1984–1988); plany pracy komisji GRN (sygn. 28–29; 1987); plany 
pracy Urzędu Gminy, sprawozdania z realizacji (sygn. 30–42; 1982–1988); ewidencja pieczęci 
(sygn. 43; 1973); analizy skarg i wniosków (sygn. 44–46; 1975–1988); protokóły kontroli (sygn. 
47–57; 1975–1987); dane statystyczne o pracownikach (sygn. 58–61; 1977, 1984–1987); przydziały 
etatów (sygn. 61; 1988); szkolenia pracowników (sygn. 62–63; 1977, 1983); budżety, zmiany, 
rewizje (sygn. 64–73, 75–76; 1978–1983); plany finansowania remontów (sygn. 74; 1977); plany 
społeczno-gospodarcze, sprawozdania (sygn. 77–83; 1977–1985); realizacja czynów społecznych 
(sygn. 84–87; 1976–1984); statystyka (sygn. 88; 1973–1975); konkursy kulturalne (sygn. 89; 1982); 
opieka nad miejscami pamięci (sygn. 90–92; 1981–1985); sprawy kultury fizycznej i turystyki 
(sygn. 93–94; 1982–1983); sprawy obrony cywilnej (sygn. 95–101; 1979–1987); sprawozdania 
i analizy z kontraktacji (sygn. 102–107; 1980–1986); sprawozdawczość dot. zwalczania szkodników 
i chorób roślin (sygn. 108; 1981–1982); dokumentacja techniczna zadrzewień (sygn. 109–112; 
1979–1983); analizy rynku (sygn. 113; 1985–1987); ewidencja urządzeń komunalnych (sygn. 
114–117; 1984–1985); opieka nad miejscami pamięci (sygn. 118; 1985–1986); zatwierdzanie pla-
nów zagospodarowania przestrzennego (sygn. 119; 1986); decyzje lokalizacyjne (sygn. 120–121; 
1986–1987); programy rozwoju budownictwa wiejskiego (sygn. 122–131; 1981–1987); badania 
i analizy środowiska (sygn. 132; 1984); plan pracy Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej 
(sygn. 133; 1978), rejestry mieszkańców 1952–1978, protokóły kontroli, sprawozdania 1973–1990.

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Urząd Gminy w Tomaszowie Lubelskim, [1954–1970] 1973–1990, 600 j.a. – 4,12 m.b.
Sprawy organizacyjne (sygn. 1–2, 10; 1973); zarządzenia Naczelnika Gminy (sygn. 3–5; 

1973–1974); spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn. 6; 1974); wybory i sesje sołtysów 
(sygn. 7–9; 1974–1976, 1983); plany pracy (sygn. 11–13; 1982, 1984, 1987); ewidencja pieczęci 
(sygn. 14; 1974); kontrole (sygn. 15–20; 1973–1974, 1976, 1981, 1987); przydziały etatów (sygn. 
21; 1976); plan szkoleń (sygn. 22; 1976); budżet (sygn. 23; 1974), zebrania wiejskie 1984–1988, 
materiały dotyczące Obozu Zagłady w Bełżcu 1954–1974.

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Urząd Gminy w Tyszowcach, 1973–1990, 191 j.a. – 1,77 m.b.
Wybory sołtysów (sygn. 1; 1983–1984); zebrania wiejskie (sygn. 2–7; 1979–1986); narady 

pracowników (sygn. 8–14; 1983–1989); narady koordynacyjne (sygn. 15; 1981); zarządzenia 
Naczelnika Gminy (sygn. 16–29; 1973–1989); plany pracy, programy działania (sygn. 30–44, 
1983–1989); sprawozdania z realizacji planów społeczno-gospodarczych (sygn. 45–48; 1980–1989); 
statystyka (sygn. 49–53; 1973–1988); analizy skarg (sygn. 54–59; 1980–1989); wycinki prasowe 
(sygn. 60; 1988); kontrole (sygn. 61–72; 1979–1984); przydziały etatów (sygn. 73; 1988); szkole-
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nia pracowników (sygn. 74–74; 1979–1983); budżet (sygn. 76; 1983); sprawozdania bilansowe 
(sygn. 77–82; 1985–1989); problemowe opracowania monograficzne (sygn. 83; 1981); realizacja 
czynów społecznych (sygn. 84–91; 1979–1989); konkurs „Gmina Mistrz Gospodarności” (sygn. 
92–93; 1987–1990); sprawy Gminnego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki 
i Męczeństwa (sygn. 94; 1986); decyzje lokalizacji (sygn. 95–96; 1987, 1989); analizy ruchu 
budowlanego (sygn. 97–100; 1985–1989).

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Urząd Gminy w Ulhówku, 1974–1990, 196 j.a. – 1,38 m.b.
Zarządzenia, uchwały Gminnej Rady Narodowej, sprawy organizacyjne, protokóły zebrań 

wiejskich, plany, budżety, sprawozdania finansowe, skargi i wnioski, kontrole, czyny społeczne, 
opieka nad miejscami pamięci, sprawy rolnictwa, decyzje lokalizacyjne.

j. polski, spis zdawczo-odbiorczy

WYBORY

Komisje wyborcze powiatu Tomaszów Lubelski, 1958–1973, 8 j.a. – 0,16 m.b.
Sprawy organizacyjne wyborów do GRN (sygn. 1; 1958); obwieszczenia o wynikach 

wyborów do GRN (sygn. 1; 1961); sprawy organizacyjne wyborów, obwieszczenia o wyni-
kach wyborów do rad narodowych (sygn. 1–4; 1969); sprawy organizacyjne wyborów do rad 
narodowych (sygn. 1–2; 1973).

j. polski, inwentarz książkowy

BIURA POSELSKIE

Biuro Senatora RP Stanisława Majdańskiego w Tomaszowie Lubelskim, 1997–2001, 
6 j.a. – 0,25 m.b.

Korespondencja.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy

INSTYTUCJE OCHRONY PRAWA I WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Sąd Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim, 1939–1970, 3742 j.a. – 11,73 m.b.
Akta spraw cywilnych, m.in. o przywrócenie posiadania, eksmisję, alimenty, odszkodo-

wanie, nabycie spadku, zapłatę, ustalenie stosunku prawnego, oraz akta spraw karnych, m.in. 
o rozbój, kradzież.

j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Lubelskim, 1975–1992, 108 j.a – 0,78 m.b.
Wydział Karny: akta w sprawach o m.in. spowodowanie wypadku, budowę bez pozwole-

nia, sprzedaż i kupno dolarów, kradzież, pobicie; Wydział Cywilny: akta w sprawach o m.in. 
przywrócenie do pracy, zapłatę, odszkodowanie, odtworzenie akt stanu cywilnego, ogranicze-
nie władzy rodzicielskiej, zezwolenie na małżeństwo, zabezpieczenie majątku dorobkowego, 
skargi na czynności komornika.

j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Sądy grodzkie powiatu tomaszowskiego – zbiór zespołów szczątkowych, 1901–1951, 

1533 j.a. – 7,07 m.b.
Sąd Grodzki w Bełzie: księga protestów wekslowych, zbiór dokumentów do ksiąg wie-

czystych, fragmenty akt o dział spadku, sprawozdanie Stowarzyszenia Urzędników Sądowej 
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Apelacji Lwowskiej (sygn. 1–5; 1901–1939); Sąd Grodzki w Tomaszowie Lubelskim: akta spraw 
karnych (sygn. 1–9; 1916–1941); Sąd Grodzki w Tyszowcach: akta spraw karnych (sygn. 1–10; 
1929–1939).

j. rosyjski, j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Sąd Pokoju w Łaszczowie, 1922–1929, 167 j.a. – 0,70 m.b.
Akta spraw majątkowych, repertorium.
j. polski, j. rosyjski, spis zdawczo-odbiorczy
Sądy pokoju i gminne powiatu tomaszowskiego – zbiór zespołów szczątkowych, 

1842–1928, 168 j.a. – 0,59 m.b.
Sąd Pokoju w Komarowie: akta sprawy o znieważenie (sygn. 1; 1928); Sąd Pokoju w Kry-

nicach: akta sprawy o wykroczenie przeciw bezpieczeństwu osobistemu (sygn. 1; 1917); Sąd 
Pokoju w Tomaszowie Lubelskim: akta spraw o podział majątku (sygn. 1–67, 70–80, 82, 84–94; 
1917–1929); akta spraw o wyjście z niepodzielności (sygn. 69, 81, 83; 1919–1937); o zakłócenie 
posiadania (sygn. 68; 1921); Sąd Pokoju Powiatu Tomaszowskiego: akta spraw o podział spadku 
(sygn. 1–2; 1842–1850); Sądy Gminne Powiatu Tomaszowskiego: akta spraw karnych (sygn. 
1–3; 1916–1917).

j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy
Prokuratura Powiatowa w Tomaszowie Lubelskim, [1949] 1950–1979, 213 j.a. – 3,39 m.b.
Zarządzenia, uchwały władz nadrzędnych (sygn. 1–11; 1957–1964); sprawy personalne (sygn. 

12; 1964); sprawozdania, analizy działalności prokuratorskiej (sygn. 13–22; 1958–1964); korespon-
dencja (sygn. 23–27; 1958–1964); informacje z działalności (sygn. 28–30; 1958–1964); nadzór służ-
bowy, wystąpienia i zaskarżenia (sygn. 31–34; 1958–1964); akta szczegółowych dochodzeń, m.in. 
wypłacenie należności za pracę, sprzeciw wobec orzeczenia kolegium karno-administracyjnego, 
sprzeciw wobec decyzji administracyjnych Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Prezy-
diów Gromadzkich Rad Narodowych, wypadków przy pracy (sygn. 35–71; 1969); repertoria, 
wykazy, skorowidze (sygn. 77–98; 1949–1957).

Akta ogólne, organizacja, normatywy, analizy przestępstw, planowanie i sprawozdawczość, 
współdziałanie.

j. polski, inwentarz kartkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Lubelskim, 1967–1996, 108 j.a. – 0,70 m.b.
Nadzór nad Milicją Obywatelską, korespondencja, budżet, akta szczegółowych dochodzeń 

o m.in. niegospodarność, nadużycia, spowodowanie wypadku, zabór mienia, sfałszowanie 
dokumentów, nagły zgon.

j. polski, spis zdawczo-odbiorczy

HIPOTEKA, AKTA NOTARIUSZY TOMASZOWSKICH

Hipoteka w Tomaszowie Lubelskim, 1819–1979, 2382 j.a. – 57,38 m.b.
Księgi hipoteczne i zbiory dokumentów wielkiej własności ziemskiej (sygn. 1–90; 1823–1946 

[1969]); akta drobnej własności i nieruchomości miejskich (sygn. 91–273; 1842–1960).
j. polski, j. rosyjski, inwentarze książkowy i kartkowy
Notariusz Daniel Bohaczewski w Tomaszowie Lubelskim, 1940–1942, 5 j.a. – 0,09 m.b.
Akty notarialne.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Notariusz Michał Celejowski w Tomaszowie Lubelskim, 1829–1862, 49 j.a. – 3,31 m.b.
Księgi aktów notarialnych, rejestry, skorowidze.
j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Notariusz Ambroży Hordyński w Tomaszowie Lubelskim, 1810–1828, 20 j.a. – 2,10 m.b.
Księgi aktów notarialnych (sygn. 1–20; 1810–1828); repertorium (sygn. 21; 1821–1828).
j. polski, inwentarz książkowy
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Notariusz Antoni Hornowski w Tomaszowie Lubelskim, 1910–1933, 128 j.a. – 6,07 m.b.
Księgi aktów notarialnych, rejestry, repertoria, skorowidze.
j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Notariusz Wiesław Jaśkiewicz w Tomaszowie Lubelskim, 1945–1952, 15 j.a. – 0,19 m.b.
Akty notarialne.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Notariusz Grzegorz Kozłowiecki w Tomaszowie Lubelskim, 1829–1841, 13 j.a. – 0,63 m.b.
Księgi aktów notarialnych.
j. polski, inwentarz książkowy
Notariusz Adam Kroebl w Tomaszowie Lubelskim, [1920–1932] 1933–1940, 47 j.a. – 2,28 m.b.
Księgi aktów notarialnych, repertoria, skorowidz.
j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Notariusz Antoni Księżopolski w Tomaszowie Lubelskim, 1881–1887, 20 j.a. – 1,15 m.b.
Księgi aktów notarialnych.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Notariusz Bazyli Moczarski w Tomaszowie Lubelskim, 1811–1827, 15 j.a. – 0,71 m.b.
Księgi aktów notarialnych (sygn. 1–14; 1811–1827); skorowidz.
j. polski, inwentarz książkowy
Notariusz Ludwik Pawęczkowski w Tomaszowie Lubelskim, 1863–1881, 55 j.a. – 2,92 m.b.
Księgi aktów notarialnych, skorowidze.
j. rosyjski, j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Notariusz Ludwik Szymański w Tomaszowie Lubelskim, –1909–, 1 j.a. – 0,06 m.b.
Księga aktów notarialnych.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Notariusz Konrad Zaleski w Tomaszowie Lubelskim, [1881–1886] 1887–1909, 103 j.a. – 

7,50 m.b.
Księgi aktów notarialnych, rejestry, skorowidze.
j. rosyjski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy

AKTA NOTARIUSZY TYSZOWIECKICH

Notariusz Wincenty Krajewski w Tyszowcach, 1927–1932, 28 j.a. – 1,41 m.b.
Księgi aktów notarialnych, repertoria, skorowidze.
j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
Notariusz Antoni Księżopolski w Tyszowcach, 1932–1933, 6 j.a. – 0,10 m.b.
Księgi aktów notarialnych, repertoria, skorowidz.
j. polski, inwentarz książkowy
Notariusz Aleksander Redych w Tyszowcach, 1934–1947, 28 j.a. – 1,59 m.b.
Księgi aktów notarialnych, skorowidz.
j. polski, inwentarz książkowy
Notariusz Andrzej Rybnikow w Tyszowcach, 1942–1943, 2 j.a. – 0,02 m.b.
Akty notarialne.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Notariusz Bohdan Zacerkowny w Tyszowcach, 1940–1942, 3 j.a. – 0,03 m.b.
Akty notarialne.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Notariusz Włodzimierz Zakrzewski w Tyszowcach, –1932–, 3 j.a. – 0,30 m.b.
Akty notarialne, repertoria, skorowidze.
j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
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AKTA METRYKALNE I URZĘDÓW STANU CYWILNEGO

Akta Parafii Rzymskokatolickiej w Uhnowie, 1841–1905, 1907, 2 j.a. – 0,02 m.b.
Akta zgonów.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Akta Parafii Prawosławnej w Gródku, 1878, 1880, 1911, 4 j.a., – 0,02 m.b.
Rejestry urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, spis zdawczo-odbiorczy
Akta Parafii Prawosławnej w Majdanie Sopockim, 1878, 1896, 2 j.a. – 0,02 m.b.
Rejestry urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, spis zdawczo-odbiorczy

PARAFIE RZYMSKOKATOLICKIE

Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Chodywańcach, 1876–1890, 1907–1912, 
20 j.a. – 0,23 m.b.

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dubie, 1876–1912, 37 j.a. – 0,56 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Dzierążni, 1876–1912, 37 j.a. – 0,42 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Gródku, 1876–1912, 37 j.a. – 0,56 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego kościoła filialnego w Komarowie Parafii Rzymskokatolickiej 

w Łabuniach, 1868–1912, 43 j.a. – 0,76 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, j. polski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łaszczowie, 1876–1912, 37 j.a. – 0,47 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Nabrożu, 1876–1912, 37 j.a. – 0,62 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rachaniach, 1876–1912, 37 j.a. – 0,47 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Rzeplinie, 1876–1912, 37 j.a. – 0,49 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Suścu, 1910–1912, 3 j.a., 0,03 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, spis zdawczo-odbiorczy
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tomaszowie Lubelskim, 1876–1912, 

37 j.a. – 0,87 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
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Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Tyszowcach, 1876–1908, 33 j.a. –  
0,51 m.b.

Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Wożuczynie, 1876–1912, 37 j.a. – 

0,52 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, inwentarz książkowy

PARAFIE PRAWOSŁAWNE

Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Chodywańcach, 1876–1912, 37 j.a. – 0,34 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Czartowcu, 1876–1897, 27 j.a. – 0,28 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Cześnikach, 1876–1910, 35 j.a. – 0,33 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Dubie, 1876–1912, 37 j.a. – 0,37 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Grodysławicach, 1876–1912, 37 j.a. – 0,39 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Gródku, 1876–1901, 1903–1904, 1906–1911, 

1913, 34 j.a. – 0,28 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, rejestry.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Klątwach, 1876–1909, 34 j.a. – 0,32 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Komarowie, 1876–1912, 37 j.a. – 0,39 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łaszczowie, 1876–1911, 36 j.a. – 0,35 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Łosińcu, 1876–1912, 37 j.a. – 0,43 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Majdanie Sopockim, 1876–1912, 37 j.a. 

– 0,36 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Nabrożu, 1877–1907, 33 j.a. – 0,32 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, rejestr.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
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Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Nowosiółkach, 1876–1911, 35 j.a. – 0,41 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Perespie, 1878–1909, 32 j.a. – 0,31 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Pienianach, 1876–1912, 38 j.a. – 0,38 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Posadowie, 1876–1909, 1911–1912, 37 j.a. 

– 0,38 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Poturzynie, 1876–1911, 36 j.a. – 0,34 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Przeorsku, 1876–1912, 46 j.a. – 0,50 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, rejestry.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Rzeplinie, 1905–1911, 7 j.a. – 0,07 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Steniatynie, 1906–1911, 6 j.a. – 0,06 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Szlatynie, 1876–1912, 37 j.a. – 0,36 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Śniatyczach, 1876–1912, 37 j.a. – 0,37 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tarnawatce, 1876–1910, 36 j.a. – 0,37 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, rejestr.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Telatynie, 1876–1909, 34 j.a. – 0,38 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz kartkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tomaszowie Lubelskim, 1871–1912, 

39 j.a. – 0,52 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, rejestr.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Typinie, 1876–1912, 37 j.a. – 0,44 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Tyszowcach, 1876–1909, 35 j.a. – 0,39 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Wakijowie, 1876–1909, 34 j.a. – 0,41 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
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Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Werechaniach, 1907–1912, 6 j.a., 0,05 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz kartkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Witkowie, 1896–1909, 14 j.a. – 0,14 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Zimnem, 1907–1912, 6 j.a. – 0,06 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz kartkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Zubowicach, 1909, 1 j.a. – 0,01 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz kartkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Żernikach, 1874–1911, 37 j.a. – 0,36 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Parafii Prawosławnej w Żulicach, 1876–1912, 38 j.a. – 0,41 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz kartkowy

OKRĘGI BOŻNICZE

Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Jarczowie, 1876–1912, 37 j.a. – 0,33 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Komarowie, 1873–1903, 1905–1911, 38 j.a. 

– 0,55 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Lubyczy Królewskiej, 1877–1899, 2 j.a. – 

0,03 m.b.
Rejestry urodzeń i zgonów.
j. polski, j. niemiecki, spis zdawczo-odbiorczy
Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Łaszczowie, 1876–1877, 1879–1882, 1884–1889, 

1889–1910, 31 j.a. – 0,33 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tomaszowie Lubelskim, zesp. nr 783, 

1866–1912, 56 j.a. – 0,93 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów, alegata.
j. rosyjski, j. polski, inwentarz książkowy
Akta stanu cywilnego Okręgu Bożniczego w Tyszowcach, 1876–1906, 1909, 32 j.a. – 0,43 m.b.
Akta urodzeń, małżeństw, zgonów.
j. rosyjski, inwentarz książkowy

INSTYTUCJE GOSPODARCZE

Cukrownia „Wożuczyn” w Wożuczynie, 1911–1948, 262 j.a. – 2,20 m.b.
Dział Administracyjno-Gospodarczy: statut, korespondencja, statystyka, wykaz akcjonariuszy, 
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sprawy personalne (sygn. 1–127; 1921–1943); Dział Techniczno-Produkcyjny: rejestr pomiarowy, 
korespondencja, sprawozdania (sygn. 128–140; 1911–1943); Dział Księgowości: bilanse, preliminarze, 
rejestry i kartoteki księgowe, księgi kasowe, sprawozdania Komisji Rewizyjnej, wykaz akcjonariu-
szy, korespondencja, wykazy wynagrodzeń, polisy ubezpieczeniowe (1913–1948); Dział Plantacji: 
okólniki, korespondencja, kartoteki plantatorów (sygn. 242–262; 1937–1943).

j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy
Kombinat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Machnowie, 1949–1964, 137 j.a. –  

3,82 m.b.
Zarządzenia wewnętrzne (sygn. 1–3; 1951–1956); historia powstania PGR ziemi toma-

szowskiej (sygn. 4; 1948–1949); plany, analizy, bilanse, sprawozdania (sygn. 6–45; 1949–1963); 
kontrole (sygn. 46–50; 1952–1960); szkolenia, narady, doskonalenie zawodowe (sygn. 51–54; 
1951–1959); inwestycje i remonty (sygn. 55–88; 1950–1964); rejestry pomiarowe, plany gospodar-
czego urządzenia gospodarstw (sygn. 89–111; 1954–1961); sprawy mechanizacji (sygn. 112–114; 
1951–1961); realizacja planów gospodarczych (sygn. 115–130; 1951–1963); inwentaryzacja (sygn. 
131–137; 1950–1962).

j. polski, inwentarz książkowy
Przedsiębiorstwo Skupu Owoców i Warzyw w Tomaszowie Lubelskim, 1950–1955, 

128 j.a. – 1,20 m.b.
Dział Organizacyjny: zarządzenia i okólniki, sprawozdania, korespondencja (sygn. 1–20; 

1950–1955); Dział Handlowy: zarządzenia i okólniki, plany skupu i kontraktacji, korespon-
dencja (sygn. 21–37; 1950–1954); Dział Finansowy: zarządzenia i okólniki, plany finansowe, 
sprawozdania finansowe, bilanse, listy płac, zestawienia kosztów (sygn. 38–64; 1950–1955); 
Dział Administracyjno-Gospodarczy: zarządzenia i okólniki, akcja socjalna, ochrona mienia, 
sprawozdania, protokóły z narad, sprawy BHP, polisy ubezpieczeniowe, transport, dowody 
zatrudnienia, sprawy związków zawodowych (sygn. 65–109; 1950–1955); Dział Sprawozdaw-
czości i Planowania (sygn. 110; l950–1952); Dział Kadr: zarządzenia i okólniki, zbiorowy układ 
pracy, instrukcja kancelaryjna, sprawozdania opisowo-statystyczne, ankiety personalne, karty 
osobowe (sygn. 111–128; 1950–1955).

j. polski, inwentarz książkowy
Państwowe Klinkiernie Okręgu Zamojskiego – zbiór zespołów szczątkowych, 1924–1949, 

271 j.a. – 3,75 m.b.
Państwowa Klinkiernia w Budach: Dział Finansowy: listy płac, sprawozdania finansowe, 

plany budynków, księga kasowa (sygn. 1–4; 1927–1942); Dział Produkcji: karty wypału, kore-
spondencja, sprawozdania (sygn. 5–9; 1939–1948).

j. polski, inwentarz książkowy

INNE

Akta Cechu Szewców Chałupników w Tyszowcach, 1946–1947, 1 j.a. – 0,01 m.b.
Rejestr członków, korespondencja, opisy techniczne, plany produkcji.
j. polski, spis roboczy

SPÓŁDZIELCZOŚĆ

Związek Rewizyjny Spółdzielni RP Oddział w Tomaszowie Lubelskim, 1930–1949, 
142 j.a. – 0,63 m.b.

Zarządzenia, okólniki, organizacja (sygn. 1–22; 1941–1948); protokóły rewizji (sygn. 23–142; 
1930–1948).

j. polski, inwentarz książkowy
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„Społem” Związek Gospodarczy Spółdzielni RP Oddział w Tomaszowie Lubelskim, 
1940–1950, 137 j.a. – 1,00 m.b.

Dział Ogólny: statuty, zarządzenia, sprawozdania, kontrole, korespondencja (sygn. 1–20, 
46–57; 1943–1949); sprawy personalne (sygn. 21–45; 1945–1948); Dział Sprzedaży: korespondencja, 
sprawozdawczość, rejestry towarowe (sygn. 58–71; 1944–1948); Dział Księgowości: instrukcje 
i zarządzenia, sprawy ubezpieczeń, bilanse, rejestry księgowe, statystyka (sygn. 72–121, 136–137; 
1943–1948); Dział PMS [Państwowy Monopol Spirytusowy]: okólniki i zarządzenia, plany, 
sprawozdania (sygn. 123–135; 1946–1948).

j. polski, inwentarz książkowy
Związek Samopomocy Chłopskiej Zarząd Powiatowy w Tomaszowie Lubelskim, [1943] 

1945–1946, 193 j.a. – 0,70 m.b.
Zarząd: statut, zarządzenia i instrukcje, protokóły walnych zjazdów, protokóły posiedzeń 

zarządu, plany pracy, sprawozdania, skargi i zażalenia, wykazy gminnych spółdzielni, wy-
kazy pracowników, sprawy związkowe, preliminarz budżetowy, sprawozdania rachunkowe 
(sygn. 1–78; 1945–1956); Instruktor Organizacyjny: plany pracy, sprawozdania, wizytacje or-
ganizacyjne gminnych spółdzielni, sprawy gminnych spółdzielni, gminne kasy spółdzielcze, 
wybory komitetów członkowskich (sygn. 79–111; 1945–1952); Instruktor Kulturalno-Oświatowy: 
okólniki i zarządzenia, plany, sprawozdania, arkusze rejestracyjne zespołów artystycznych, 
walka z analfabetyzmem, obchody dni oświaty (sygn. 112–131; 1946–1956); Instruktor Ko-
biecy: protokóły zebrań Ligi Kobiet, sprawozdania, plany pracy (sygn. 132–146; 1947–1954); 
Instruktor Rolny: okólniki, regulaminy plantatorów protokóły kół plantatorów i pszczelarzy, 
sprawozdania z akcji rolnych, sprawy resztówek majątkowych, kontrole, akcja osiedleńcza, 
plany organizacji wsi i gospodarstw, konkurs hodowlany, wykazy zakładów przemysłowych, 
sprawy Komisji Wnioskowo-Budżetowej, Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Doradczej, Komisji 
Rolnictwa i Leśnictwa, Komisji Rewizyjnej (sygn. 147–193; 1945–1956).

j. polski, inwentarz książkowy
Powiatowy Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Tomaszowie Lubelskim, 

1958–1975, 43 j.a. – 0,75 m.b.
Protokóły Rady Nadzorczej (sygn. 1; 1969–1970); protokóły Zarządu (sygn. 2; 1975); 

protokóły komisji Rady Nadzorczej (sygn. 3; 1969–1974); odpisy rejestracji sądowej (sygn. 4; 
1958–1973); rejestr spółdzielni zrzeszonych (sygn. 5; 1975); sprawozdania statystyczne (sygn. 
6–17; 1962–1975); lustracje (sygn. 18; 1962–1974); odznaczenia (sygn. 19; 1970); akta spółdzielni 
zrzeszonych (sygn. 20–45; 1958–1975).

j. polski, inwentarz książkowy
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tomaszowie Lubelskim, 1959–1974, 155 j.a. 

– 1,60 m.b.
Sprawozdania finansowe (sygn. 1–2; 1965–1970); korespondencja, zamówienia (sygn. 3–8; 

1966–1974); materiały jednostek podległych (sygn. 9–155; 1959–1975).
j. polski, inwentarz kartkowy
Księgarnie spółdzielcze w Krasnymstawie, Tomaszowie Lubelskim i Zamościu – zbiór 

zespołów szczątkowych, 1941–1950, 38 j.a. – 0,40 m.b.
Księgarnia Spółdzielcza „Oświata” w Tomaszowie Lub.: akta rejestracji spółdzielni, rejestr 

członków, księga udziałowców, bilanse, rejestry księgowe (sygn. 1–10; 1947–1949).
j. polski, inwentarz książkowy
Spółdzielnie pracy powiatu tomaszowskiego – zbiór zespołów szczątkowych, 1949–1959, 

109 j.a. – 0,80 m.b.
Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Tarnoszynie z siedzibą w Korczowie: 

księga protokółów walnych zebrań i Zarządu, rejestry członków, książka udziałowców, 
protokóły kontroli, sprawozdania, ankieta finansowa, plan bilansowy (sygn. 1–8; 1949–1950).

Powiatowa Spółdzielnia Wielobranżowa w Tomaszowie Lub.: okólniki i zarządzenia, spra-
wy organizacyjne, rejestr członków, protokóły posiedzeń zarządu, Rady Nadzorczej, walnych 
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zgromadzeń, korespondencja, plany pracy, sprawozdania, protokóły kontroli, bilanse, rejestry 
księgowe, książki środków trwałych, sprawy inwestycji, likwidacja Spółdzielni, akta osobowe, 
listy płac (sygn. 1–97; 1955–1959).

Pomocnicza Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa w Tomaszowie Lub.: plany tech-
niczno-przemysłowe i finansowe, inwestycje (sygn. 1–4; 1954–1956).

j. polski, inwentarz książkowy

PARTIE POLITYCZNE

Komitet Miejski PZPR w Tomaszowie Lubelskim, 1975–1989, 27 j.a. – 0,71 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 68–70; 1975–1989); protokóły 

posiedzeń plenarnych (sygn. 71–77; 1975–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 78–86; 1975–1989); 
protokóły Miejskiej Komisji Współdziałania Partii Politycznych (sygn. 87; 1981–1989); materiały 
Miejskiej Komisji Rewizyjnej (sygn. 88–91; 1975–1988); informacje Miejskiej Komisji Kontroli 
Partyjnej (sygn. 92; 1976–1986); ankiety statystyczne (sygn. 93; 1975–1988); rejestr wniosków 
(sygn. 94; 1983–1987).

j. polski, inwentarz kartkowy
Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej PZPR w Tomaszowie Lubelskim, 1975–1989, 4390 j.a. 

– 12,24 m.b.
Uchwały, wytyczne i zalecenia KC i KW PZPR (sygn. 15; 1982–1989); protokóły z narad 

(sygn. 16–18; 1982–1989); materiały ze szkoleń (sygn. 19; 1982–1989); informacje bieżące (sygn. 
20–21; 1982–1989); plany i harmonogramy pracy (sygn. 22; 1982–1989); rejestr wniosków i po-
stulatów (sygn. 23; 1982–1989); akta członkowskie (sygn. 1–4381).

j. polski, inwentarz kartkowy
Komitet Gminny PZPR w Jarczowie, 1973–1989, 28 j.a. – 0,75 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 250–252; 1975–1989); protokó-

ły posiedzeń plenarnych (sygn. 253–259; 1975–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 260–270; 
1975–1989); ankiety statystyczne (sygn. 271–272; 1975–1988); materiały Gminnej Komisji Kon-
troli Partyjnej (sygn. 273; 1981–1982); protokóły Gminnej Komisji Rewizyjnej (sygn. 274–275; 
1975–1988); protokóły Gminnej Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych (sygn. 
276; 1982–1989); rejestr wniosków (sygn. 277; 1983–1989).

j. polski, inwentarz kartkowy
Komitet Gminny PZPR w Komarowie, 1972–1989, 21 j.a. – 0,50 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 353–356; 1972–1989); protokó-

ły posiedzeń plenarnych (sygn. 357–362; 1972–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 363–368; 
1975–1989); ankiety statystyczne (sygn. 369; 1975–1988); materiały Gminnej Komisji Kontroli 
Partyjnej (sygn. 370; 1981–1982); materiały Gminnej Komisji Rewizyjnej (sygn. 371; 1975–1985); 
protokóły Gminnej Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych (sygn. 372; 1984–
1987); rejestr wniosków (sygn. 373; 1983–1987).

j. polski, inwentarz kartkowy
Komitet Gminny PZPR w Krynicach, 1973–1989, 22 j.a. – 0,50 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 374–376; 1974–1989); protokó-

ły posiedzeń plenarnych (sygn. 377–382; 1973–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 383–389; 
1975–1989); ankiety statystyczne (sygn. 390; 1975–1988); protokóły Gminnej Komisji Współ-
działania Partii i Stronnictw Politycznych (sygn. 391; 1981–1988); protokóły Gminnej Komisji 
Rewizyjnej (sygn. 392–393; 1975–1986); protokóły Gminnej Komisji Kontroli Partyjnej (sygn. 
394; 1983–1989); rejestr wniosków (sygn. 395; 1983–1989).

j. polski, inwentarz kartkowy
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Komitet Gminny PZPR w Lubyczy Królewskiej, 1972–1989, 28 j.a. – 0,55 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 396–400; 1974–1989); protokó-

ły posiedzeń plenarnych (sygn. 401–406; 1975–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 407–418; 
1973–1989); ankiety statystyczne (sygn. 419–420; 1975–1986); protokóły Gminnej Komisji Współ-
działania Partii Politycznych (sygn. 421; 1981–1989); protokóły Gminnej Komisji Rewizyjnej 
(sygn. 422; 1977–1978, 1984); rejestr wniosków (sygn. 423; 1983–1988).

j. polski, inwentarz kartkowy
Komitet Gminny PZPR w Łaszczowie, 1973–1989, 25 j.a. – 0,80 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 446–449; 1974–1989); protokóły 

posiedzeń plenarnych (sygn. 450–456; 1973–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 457–466; 1975–
1989); ankiety statystyczne (sygn. 467; 1975–1986); protokóły Gminnej Komisji Współdziałania 
Partii i Stronnictw Politycznych (sygn. 468; 1982–1986); protokóły Gminnej Komisji Rewizyjnej 
(sygn. 469; 1975–1986); rejestr wniosków (sygn. 470; 1983–1985).

j. polski, inwentarz kartkowy
Komitet Gminny PZPR w Rachaniach, 1972–1985, 24 j.a. – 0,45 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 585–588; 1972–1985); protokó-

ły posiedzeń plenarnych (sygn. 589–594; 1974–1985); protokóły egzekutywy (sygn. 595–604; 
1973–1985); ankiety statystyczne (sygn. 605; 1975–1982); protokóły Gminnej Komisji Kontroli 
Partyjnej (sygn. 606; 1981–1982); materiały Gminnej Komisji Rewizyjnej (sygn. 697; 1976–1981); 
protokóły Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych (sygn. 608; 1980–1985).

j. polski, inwentarz kartkowy
Komitet Gminny PZPR w Suścu, 1972–1989, 30 j.a. – 0,75 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 754–757; 1972–1989); protokó-

ły posiedzeń plenarnych (sygn. 758–765; 1973–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 766–776; 
1973–1989); ankiety statystyczne (sygn. 777–778; 1975–1986); protokóły Gminnej Komisji Kontroli 
Partyjnej i Gminnej Komisji Rewizyjnej (sygn. 779–781; 1975–1989); protokóły Gminnej Komi-
sji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych (sygn. 782; 1983–1988); rejestr wniosków 
(sygn. 783; 1984–1989).

j. polski, inwentarz książkowy
Komitet Gminny PZPR w Tarnawatce, 1975–1989, 8 j.a. – 0,15 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 1116; 1975–1989); protokóły 

posiedzeń plenarnych (sygn. 1117; 1982–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 1118–1119; 
1982–1989); ankiety statystyczne (sygn. 1120; 1982–1986); protokóły Gminnej Komisji Kontroli 
Partyjnej (sygn. 1121; 1983); protokóły Gminnej Komisji Rewizyjnej (sygn. 1122; 1984); proto-
kóły Gminnej Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych (sygn. 1123; 1983–1986).

j. polski, inwentarz książkowy
Komitet Gminny PZPR w Telatynie, 1972–1989, 19 j.a. – 0,25 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 812–815; 1972–1989); protokó-

ły posiedzeń plenarnych (sygn. 816–821; 1973–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 822–826; 
1975–1989); ankiety statystyczne (sygn. 827; 1975–1988); protokóły Gminnej Komisji Rewizyjnej 
(sygn. 828; 1977–1984); rejestr wniosków (sygn. 829; 1983–1984); protokóły Gminnej Komisji 
Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych (sygn. 830; 1987–1989).

j. polski, inwentarz książkowy
Komitet Gminny PZPR w Tomaszowie Lubelskim, 1972–1989, 27 j.a. – 0,70 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 831–834; 1972–1989); protokó-

ły posiedzeń plenarnych (sygn. 835–841; 1973–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 842–852; 
1973–1989); ankiety statystyczne (sygn. 853; 1975–1986); protokóły Gminnej Komisji Kontroli 
Partyjnej (sygn. 854; 1981–1986); protokóły Gminnej Komisji Rewizyjnej (sygn. 855; 1975–1984); 
protokóły Gminnej Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych (sygn. 856; 1981–
1989); rejestr wniosków (sygn. 857; 1983–1989).

j. polski, inwentarz książkowy
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Komitet Gminny PZPR w Tyszowcach, 1974–1989, 20 j.a. – 0,52 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 901–903; 1974–1989); protokóły 

posiedzeń plenarnych (sygn. 904–909; 1974–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 910–915; 1975–
1989); ankiety statystyczne (sygn. 916; 1976–1986); protokóły Gminnej Komisji Współdziałania 
Partii i Stronnictw Politycznych (sygn. 917; 1984–1989); protokóły Gminnej Komisji Rewizyjnej 
(sygn. 918; 1977–1983); materiały Gminnej Komisji Kontroli Partyjnej (sygn. 919; 1982); rejestr 
wniosków (sygn. 920; 1983–1986).

j. polski, inwentarz książkowy
Komitet Gminny PZPR w Ulhówku, 1972–1989, 20 j.a. – 0,50 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 944–946; 1972–1989); protokó-

ły posiedzeń plenarnych (sygn. 947–951; 1973–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 952–958; 
1975–1989); ankiety statystyczne (sygn. 959; 1975–1988); protokóły Gminnej Komisji Kontroli 
Partyjnej (sygn. 960; 1982); protokóły Gminnej Komisji Rewizyjnej (sygn. 961; 1976–1986); pro-
tokóły Gminnej Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych (sygn. 962; 1982–1989); 
rejestr wniosków (sygn. 963; 1983–1985).

j. polski, inwentarz książkowy
Komitet Zakładowy PZPR w Kombinacie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Mach-

nowie, 1975–1987, 7 j.a. – 0,14 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 82; 1977–1986); protokóły posiedzeń 

plenarnych (sygn. 83–85; 1975–1987); protokóły egzekutywy (sygn. 86; 1984–1987); ankiety 
statystyczne (sygn. 87; 1978); protokóły zebrań ogólnych (sygn. 88; 1984–1986).

j. polski, inwentarz książkowy
Komitet Zakładowy PZPR w Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego w Tomaszowie 

Lubelskim, 1975–1980, 2 j.a. – 0,02 m.b.
Protokół konferencji sprawozdawczo-wyborczej (sygn. 107; 1979); protokóły egzekutywy 

(sygn. 108; 1975–1980).
j. polski, inwentarz książkowy
Komitet Zakładowy PZPR w Stacji Hodowli Roślin w Ulhówku, 1974–1988, 6 j.a. – 0,04 m.b.
Protokóły konferencji sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 101; 1974–1981); protokóły posie-

dzeń plenarnych (sygn. 102; 1976); ankiety statystyczne (sygn. 103; 1976); protokóły zebrań 
ogólnych (sygn. 104–105; 1979–1988); ankiety statystyczne (sygn. 106; 1982–1988).

j. polski, inwentarz książkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Budyninie (Komitet Gminny Ulhówek), 

1973–1989, 3 j.a. – 0,01 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 52; 1973–1986); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 53; 1973–1989); ankiety statystyczne (sygn. 54; 1973–1988).
j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Chyżach (Komitet Gminny Tomaszów Lubel-

ski), 1973–1980, 7 j.a. – 0,02 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 72–73; 1974–1977); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 74–77; 1973–1980); ankieta statystyczna (sygn. 78; 1975).
j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Dzierążni (Komitet Gminny Krynice), 1975–1988, 

3 j.a. – 0,01 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 87; 1975–1988); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 88; 1975–1988); ankiety statystyczne (sygn. 89; 1976–1988).
j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Jarczowie Osadzie (Komitet Gminny Jarczów), 

1975–1989, 4 j.a. – 0,02 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 202; 1977–1988); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 203–204; 1975–1989); ankiety statystyczne (sygn. 205; 1975–1988).
j. polski, inwentarz kartkowy
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Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Komarowie, 1974–1989, 5 j.a. – 0,03 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 212; 1974–1988); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 213–215; 1974–1989); ankiety statystyczne (sygn. 216; 1975–1986).
j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Łasz-

czowie, 1972–1986, 12 j.a. – 0,05 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 261–262; 1972–1986); protokóły ze-

brań ogólnych (sygn. 263–266; 1973–1986); protokóły egzekutywy (sygn. 267–269; 1973–1977); 
ankiety statystyczne (sygn. 270–272; 1967–1984).

j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Spółdzielni Produkcyjnej w Łazowej (Komitet 

Gminny Lubycza Królewska), 1973–1989, 6 j.a. – 0,03 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 273; 1974–1986); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 274–276; 1975–1989); protokóły posiedzeń egzekutywy (sygn. 277; 1975); an-
kiety statystyczne (sygn. 278; 1975–1986).

j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Oseredku (Komitet Gminny Susiec), 1973–1989, 

6 j.a. – 0,02 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 337; 1974–1983); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 338–341; 1973–1989); ankiety statystyczne (sygn. 342; 1975–1988).
j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Poturzynie Wsi (Komitet Gminny Telatyn), 

1973–1986, 5 j.a. – 0,02 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 372; 1974–1981); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 373–375; 1973–1986); ankiety statystyczne (sygn. 376; 1973–1984).
j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Stacji Hodowli Roślin w Poturzynie (Komitet 

Gminny Telatyn), 1973–1986, 6 j.a. – 0,02 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 377; 1974–1981); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 378–380; 1973–1986); protokóły egzekutywy (sygn. 381; 1976–1977); ankiety 
statystyczne (sygn. 382; 1973–1984).

j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 

w Rachaniach, 1973–1984, 6 j.a. – 0,02 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 383; 1977–1983); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 384–387; 1973–1984); ankieta statystyczna (sygn. 388; 1973–1982).
j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Rudzie Wołoskiej (Komitet Gminny Toma-

szów), 1973–1989, 4 j.a. – 0,02 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 403; 1974–1983); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 404–405; 1973–1989); ankiety statystyczne (sygn. 406; 1975–1986).
j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Suścu, 

1976–1989, 3 j.a. – 0,03 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 451; 1977–1986); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 452; 1976–1989); ankiety statystyczne (sygn. 453; 1976–1988).
j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Śniatyczach (Komitet Gminny Komarów), 

1973–1989, 6 j.a. – 0,03 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 413; 1974–1988); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 414–417; 1973–1989); ankiety statystyczne (sygn. 418; 1975–1986).
j. polski, inwentarz kartkowy



Tomaszowskie archiwalia...

179

Rocznik Tomaszowski 3

Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Gospodarstwie Hodowli Zarodowej w Tar-
nawatce (Komitet Gminny Krynice), 1968–1989, 3 j.a. – 0,01 m.b.

Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 495; 1968–1983); protokóły zebrań 
ogólnych (sygn. 496; 1973–1989); ankiety statystyczne (sygn. 497; 1976–1986).

j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie 

Lubelskim, 1972–1989, 10 j.a. – 0,06 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 507–508; 1972–1986); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 509–513; 1972–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 514; 1970–1977); ankiety 
statystyczne (sygn. 515; 1973–1986).

j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Przedsiębiorstwie Upowszechniania Prasy 

i Książki „Ruch” w Tomaszowie Lubelskim, 1973–1989, 6 j.a. – 0,03 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 516; 1974–1986); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 517–520; 1973–1989); ankiety statystyczne (sygn. 521; 1973–1986).
j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Szpitalu Miejskim w Tomaszowie Lubelskim, 

1955–1989, 10 j.a. – 0,14 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 522–523; 1960–1986); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 524–529; 1955–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 530; 1968–1982); ankiety 
statystyczne (sygn. 531; 1960–1988).

j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Urzędzie Telekomunikacyjnym w Tomaszowie 

Lubelskim, 1970–1989, 5 j.a. – 0,03 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 532; 1972–1986); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 533–534; 1970–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 535; 1973); ankiety staty-
styczne (sygn. 536; 1975–1988).

j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Wojewódzkim Związku Kółek Rolniczych 

w Tomaszowie Lubelskim, 1975–1989, 4 j.a. – 0,03 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 537; 1977–1986); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 538; 1975–1989); protokóły egzekutywy (sygn. 539; 1975–1977); ankiety staty-
styczne (sygn. 540; 1975–1988).

j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” 

w Tomaszowie Lubelskim, 1973–1989, 8 j.a. – 0,04 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 541–542; 1973–1983); protokóły 

zebrań ogólnych (sygn. 545–546; 1973–1989); protokół egzekutywy (sygn. 547; 1973); ankiety 
statystyczne (sygn. 548; 1975–1988).

j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Liceum Ogólnokształcącym w Tyszowcach, 

1970–1989, 4 j.a. – 0,02 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 555; 1970–1983); protokóły zebrań 

ogólnych (sygn. 556–557; 1970–1989); ankiety statystyczne (sygn. 558; 1978–1984).
j. polski, inwentarz kartkowy
Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR w Cukrowni Wożuczyn (Komitet Gminny Racha-

nie), 1966–1984, 30 j.a. – 0,22 m.b.
Protokóły zebrań sprawozdawczo-wyborczych (sygn. 589–595; 1966–1983); protokóły ze-

brań ogólnych (sygn. 596–607; 1966–1984); protokóły egzekutywy (sygn. 608–617; 1966–1983); 
ankiety statystyczne (sygn. 618; 1968–1982).

j. polski, inwentarz kartkowy
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ORGANIZACJE SPOŁECZNE, STOWARZYSZENIA,  
ZWIĄZKI ZAWODOWE

Rada Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opiekuńczy w Tomaszowie Lubelskim, 
1940–1944 [1945], 24 j.a. – 0,10 m.b.

Dział Ogólno-Administracyjny: regulamin, zarządzenia i okólniki, sprawozdania, kore-
spondencja, wykazy pracowników (sygn. 1–11; 1940–1945); Dział Finansowo-Gospodarczy: 
preliminarze budżetowe, sprawozdania rachunkowe, księga towarowa (sygn. 12–20; 1941–1943); 
Dział Opieki: lista uciekinierów z gm. Tomaszów, lista rodzin, których członkowie zostali 
wywiezieni do Niemiec, wykaz podopiecznych, korespondencja (sygn. 21–24; 1943–1945).

j. polski, inwentarz książkowy
Stowarzyszenia kredytowe, społeczne, oświatowe, kulturalne powiatu krasnostawskiego, 

tomaszowskiego, zamojskiego, 1904–1959, 13 j.a. – 0,16 m.b.
Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Tomaszowie Lubelskim (korespondencja; 1912–1913); 

Liga Morska i Kolonialna Oddział w Tyszowcach (ewidencja składek członkowskich; 1938–1939).
j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy
Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Tomaszowie Lubelskim, [1944] 1945–1949, 

96 j.a. – 0,45 m.b.
Dział Organizacyjno-Inspekcyjny: zarządzenia i okólniki, sprawy likwidacji komitetu, 

protokóły posiedzeń zarządu, lustracje, sprawozdania, sprawy personalne, sprawy gminnych 
komitetów opieki społecznej (sygn. 1–60; 1944–1949); Dział Finansowo-Gospodarczy: instruk-
cje, raporty kuchni ludowych, preliminarze budżetowe, sprawozdania księgowe (sygn. 61–75; 
1945–1949); Dział Opieki Społecznej: wykazy podopiecznych, korespondencja, sprawozdania, 
Akcja Pomocy Zimowej (sygn. 76–96; 1944–1949).

j. polski, inwentarz książkowy
Komendy Powiatowe „Służba Polsce” – zbiór zespołów szczątkowych, 1948–1955, 75 j.a. 

– 0,70 m.b.
Komenda Powiatowa Powszechnej Organizacji „Służba Polsce” Tomaszów Lubelski: rozkazy 

dzienne, plany pracy, sprawozdania, listy skierowań junaków, korespondencja w sprawach 
werbunku, sprawy personalne, korespondencja (sygn. 63–76; 1953–1955).

j. polski, inwentarz książkowy
Związki zawodowe powiatu tomaszowskiego, zamojskiego – zbiór zespołów szczątkowych, 

1918–1953, 9 j.a. – 0,05 m.b.
Związek Zawodowy Pracowników Państwowych w Tomaszowie Lubelskim (protokóły 

zebrań; 1950–1951)
j. polski, inwentarz książkowy

INSTYTUCJE OŚWIATY

Liceum Ogólnokształcące im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie, 1927–1985, 258 j.a. 
– 5,82 m.b.

Protokóły Rady Pedagogicznej, narad produkcyjnych i konferencji rejonowych, Komitetu 
Rodzicielskiego, internatu (sygn. 1–27; 1927–1977); ogłoszenia dyrektora, sprawy organizacyjne 
szkoły (sygn. 28–31; 1949–1971); wyniki nauczania (sygn. 32–34; 1954–1977); plany pracy i pro-
gramy działania (sygn. 35–40; 1959–1976); protokóły kontroli i zalecenia pokontrolne (sygn. 41; 
1951–1970); preliminarze budżetowe, sprawozdania finansowe – bilanse, opracowania staty-
styczne (sygn. 42–56; 1953–1977); katalogi główne, okresowe arkusze ocen, protokóły egzaminu 
i świadectwa dojrzałości (sygn. 57–158; 1930–1977); protokóły z zebrań, kronika ogniska ZNP 
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(sygn. 159–160; 1969–1976); gospodarstwo rolne (sygn. 161–171; 1955–1972), organizacja roku 
szkolnego, arkusze ocen, protokóły egzaminów dojrzałości 1978–1985

j. polski, inwentarz książkowy, spis zdawczo-odbiorczy
II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Karola Świerczewskiego w Tomaszowie Lubelskim, 

1972–1977, 13 j.a. – 0,16 m.b.
Orzeczenie o otwarciu II Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Lubelskim (sygn. 1; 

1972); plany dydaktyczno-wychowawcze (sygn. 2–3; 1972–1977); arkusze ocen, protokóły eg-
zaminów dojrzałości (sygn. 4–13; 1972–1977).

j. polski, inwentarz książkowy
Szkoła Podstawowa w Chodywańcach, 1949–1983, 38 j.a. – 0,40 m.b.
Organizacja, protokóły Rady Pedagogicznej, kroniki szkoły, arkusze ocen, księgi uczniów.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Szkoła Podstawowa w Gródku, 1946–1979, 29 j.a. – 0,26 m.b.
Organizacja szkoły, zarządzenia, protokóły Rady Pedagogicznej, sprawozdania roczne, 

sprawozdania powizytacyjne, arkusze ocen.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Szkoła Podstawowa w Jarczowie, 1944–1978, 41 j.a. – 0,70 m.b.
Metryka szkolna, protokóły Rady Pedagogicznej, kronika, korespondencja, księgi uczniów, 

księgi ocen, arkusze ocen.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Szkoła Podstawowa w Łubczu, 1946–2001, 38 j.a. – 0,60 m.b.
Statut i regulaminy szkoły, protokóły Rady Pedagogicznej, projekty organizacyjne, staty-

styka, kontrole, księgi ewidencji uczniów, arkusze ocen.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Szkoła Filialna w Nedeżowie, 1931–1992, 27 j.a. – 0,45 m.b.
Organizacja szkoły, protokóły rady pedagogicznej, sprawozdania, księgi ocen.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Szkoła Podstawowa w Przewalu, 1910–1975, 21 j.a. – 0,35 m.b.
Metryka szkolna, projekty organizacji szkoły, kroniki, protokóły Rady Pedagogicznej, 

arkusze sprawozdawcze, księgi ocen.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Zbiorcza Szkoła Gminna w Suścu, 1975–1980, 13 j.a. – 0,10 m.b.
Sprawy organizacyjne, statystyka, odznaczenia i przeniesienia nauczycieli, plany pracy, 

kontrole, budżet (sygn. 1–13; 1975–1980).
j. polski, inwentarz kartkowy
Szkoła Filialna w Wierszczycy, 1944–1974, 3 j.a. – 0,06 m.b.
Arkusze ocen.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Akta szkół powiatu tomaszowskiego – zbiór zespołów szczątkowych, [1911] 1925–1951, 

195 j.a. – 1,65 m.b.
Państwowa Szkoła Praktyków Specjalistów Chowu Bydła w Tarnawatce 1944–1951: 

organizacja szkoły, protokóły Rady Pedagogicznej, sprawozdania, sprawy personalne, księgi 
gospodarcze.

Państwowa Szkoła Spółdzielcza dla Dorosłych w Krynicach: zarządzenia i okólniki, kształ-
cenie nauczycieli, sprawy finansowe, organizacja szkoły, uroczystości szkolne, statystyka, spisy 
uczniów, budżet, rejestry kasowe, księga protokółów Spółdzielni Uczniów przy Państwowej 
Szkole Spółdzielczej (sygn. 1–27; 1945–1951).

Siedmioklasowa Szkoła Powszechna im. H. Sienkiewicza w Komarowie: dzienniki lekcyjne 
(sygn. 1–5; 1925–1931).

Jednoklasowa Szkoła Początkowa w Perespie: dziennik lekcyjny (sygn. 1; 1911).
j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy
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INSTYTUCJE FINANSOWE
Komunalna Kasa Oszczędności pow. tomaszowskiego w Tomaszowie, 1926–1949, 42 j.a. 

– 0,15 m.b.
Akta zarządu (sygn. 1–12, 38; 1926–1948); bilanse, sprawozdania (sygn. 13–39, 41; 1926–1949); 

akta klientów (sygn. 40–41; 1934–1948).
j. polski, inwentarz książkowy
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Oddział w Tomaszowie Lubelskim, 

1961–1981, 16 j.a. – 0,50 m.b.
Bilanse roczne banku.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy
Gminne Kasy Pożyczkowo-Oszczędnościowe powiatu tomaszowskiego – zbiór zespołów 

szczątkowych, 1907–1942, 429 j.a. – 0,70 m.b.
Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Jarczowie: księgi pożyczek i poręczycieli 

(sygn. 1–3; 1907–1915); akta pożyczkobiorców ze wsi Gródek (sygn. 4–38; 1907–1915); akta 
pożyczkobiorców ze wsi Chodywańce (sygn. 39–110; 1908–1915); akta pożyczkobiorców ze 
wsi Jarczów (sygn. 111–166; 1907–1915); akta pożyczkobiorców ze wsi Jurów (sygn. 167–209; 
1910–1915); akta pożyczkobiorców ze wsi Korhynie (sygn. 210–251; 1908–1915); akta pożyczko-
biorców ze wsi Łubcze (sygn. 252–281; 1907–1915); akta pożyczkobiorców ze wsi Szlatyn (sygn. 
282–319; 1909–1915); akta pożyczkobiorców ze wsi Wierszczyca (sygn. 320–369; 1907–1915); 
akta pożyczkobiorców ze wsi Zawady (sygn. 370–400; 1907–1914); akta pożyczkobiorców ze 
wsi Żyłka (sygn. 401–407; 1907–1914); księgi wkładów (sygn. 408–413; 1907–1914).

Gminna Kasa Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Kotlicach: ewidencja członków zarządu 
kasy (sygn. 1; 1935–1939); księga wierzycieli (sygn. 2; 1927–1942); książki kasowe (sygn. 3, 16; 
1938–1942); książki wkładów (sygn. 4–11; 1937–1941); księgi pożyczek (sygn. 12–15; 1937–1941).

j. polski, j. rosyjski, inwentarz książkowy
Kasy Stefczyka pow. zamojskiego i tomaszowskiego – zbiór zespołów szczątkowych, 

1927–1952, 55 j.a. – 0,90 m.b.
Kasa Stefczyka w Łaszczowie: rejestr członków, księga wkładów, księga kasowa (sygn. 

1–5; 1928–1943); Kasa Stefczyka w Podhorcach: protokóły walnych zgromadzeń, protokóły 
rady nadzorczej, rejestr członków, rejestr wkładów, księga udziałów i pożyczek, księga lokat 
papierów wartościowych, księga kasowa, bilans, rejestr księgowy (sygn. 1–11; 1928–1949); Kasa 
Stefczyka w Ruszczyźnie: zarządzenia i korespondencja, księga wkładów, księgi pożyczek, 
księga kasowa, rejestry księgowe, dziennik korespondencyjny (sygn. 1–14; 1930–1950); Kasa 
Stefczyka w Udryczach: protokóły walnego zgromadzenia, protokóły rady nadzorczej, rejestr 
członków, księgi wkładów, księgi udziałów i pożyczek, księgi kasowe, rejestr księgowy (sygn. 
1–11; 1927–1952); Kasa Stefczyka w Wierzbie: protokóły walnych zgromadzeń, rejestr członków, 
księgi wkładów, księgi pożyczek, rejestry księgowe (sygn. 1–12; 1928–1952).

j. polski, inwentarz książkowy, spis

KARTOGRAFIA
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Lublinie Zakład Terenowy 

w Zamościu Pracownia w Tomaszowie Lubelskim, –1975–, 191 j.a. – 0,30 m.b.
Miasto Tomaszów Lubelski, mapa sytuacyjno-wysokościowa, matryce 1:500.
j. polski, spis zdawczo-odbiorczy

SPUŚCIZNY, ZBIORY
Zbiór akt dra Janusza Petera 1891–1963 lekarza i regionalisty, 1926–1963, 72 j.a. – 0,98 m.b.
Materiały zebrane przez dyrektora szpitala w Tomaszowie Lubelskim dotyczące miasta, 

szpitala, muzeum, ruchu oporu, fotografie, dokumenty osobiste.
j. polski, spis
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SŁOWO WSTĘPNE

Mam przed sobą wspomnienia spisane przez Jana Turzynieckiego o nieco 
ponurym pseudonimie „Mogiłka”, przepisane pracowicie przez Jerzego Hłaskę 
na maszynie z rękopisu zapisanego ołówkiem, obejmującego dwa grube zeszyty, 
z zachowaniem oryginalnej pisowni, stylu i formy. Szczególne uznanie należy 
się Jerzemu za rozszyfrowanie bardzo niewyraźnego pisma autora wspomnień.

Wspomnienia te prawdopodobnie pisane były w końcu lat 60., czyli już po 
wyjściu „Mogiłki” na wolność po wieloletnim więzieniu. „Mogiłkę” aresztowano 
w roku 1953, a z więzienia wyszedł dopiero w 1964 r. Jak sam wyjaśnia w swoich 
wspomnieniach na stronie 80 maszynopisu, nie miał żadnego wykształcenia, a je-
dynie pięć klas szkoły powszechnej, tak że mógł zaledwie czytać książki i jako tako 
pisać, i to z błędami. Z zawodu był ślusarzem-hydraulikiem, wyuczonym przez 
tomaszowskich i lwowskich rzemieślników. „Mogiłka” urodził się w roku 1919, 
czyli w burzliwym okresie młodej, nieopierzonej jeszcze Polski. Wspomnienia te 
spisał tak, jak potrafił. Najważniejsze natomiast jest to, że w ogóle je spisał i chwała 
mu za to. Pomimo licznych nieporadności pisarskich z opowieści „Mogiłki” wy-
łania się wyraźny obraz tamtych czasów, a przede wszystkim stosunek ówczesnej 
władzy, mieniącej się „ludową”, do chłopców podobnych jemu, wywodzących się 
z ludu. Ponadto wspomnienia te częściowo tłumaczą, dlaczego podziemie akowskie 
w PRL trwało tak długo (co najmniej do połowy lat 50.).

Uważam, że „Mogiłka”, spisując te wspomnienia, miał ukrytą nadzieję, że 
ktoś kiedyś zainteresuje się nimi, przeczyta je i opracuje tak, aby można je było 
czytać. Jako że nikt dotychczas nie pokusił się o to, aby zadać sobie trud, by 
wspomnienia te zaadaptować do czytania, zdecydowałem się podjąć to wyzwanie, 
czyli opracować je strona po stronie, nadać im odpowiednią formę, przekazując 

* Opracowano na podstawie zapisków pozostawionych przez Jana Turzynieckiego u Jego 
siostry w Tomaszowie Lubelskim.

Jan Turzyniecki ps. „Mogiłka”
(Tomaszów Lubelski)

WSPOMNIENIA Z POWOJENNYCH CZASÓW*
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jednocześnie treści w nich zawarte, nie burząc sposobu narracji, zachowując du-
cha opowieści nadanego przez Jana Turzynieckiego. Podejmując się tego zadania, 
zdawałem sobie sprawę z trudności, jakie napotkam, tym bardziej że nie jestem 
zawodowcem w pisaniu, a jedynie amatorem.

Zygmunt Wiśniarski ps. „Anglik”1

*

Był rok 1944, wyzwolenie Polski od Niemców. Wszystkie oddziały 
partyzanckie wyszły na wolność i ciągnęły na punkt zborny pod Zamość, 
aby stamtąd ruszyć do Warszawy na pomoc w powstaniu. Tymczasem 
Sowieci chcieli rozbroić oddziały, zabrać broń, rozpędzić ludzi, a dowód-
ców aresztować. Ledwie udało się tym oddziałom wymknąć z pułapki pod 
Zamościem. Wtedy komendant „Drugak”2 wydał rozkaz, aby rozpuścić 
wszystkie oddziały, broń schować i zakonspirować się do pewnego czasu. 
Ja, Jan Turzyniecki, pseudonim „Mogiłka”, należałem od przeszło dwu lat 
do piątki egzekucyjnej w Obwodzie Tomaszowskim.

[Uzupełniając te wspomnienia o fakty historyczne, należy dodać, że już 20 lipca 
1944 r. oddziały Armii Krajowej rozpoczęły realizację „Planu Burza”. Gdy front 
ustabilizował się na Wiśle, a w Warszawie wybuchło powstanie (1.08.1944), Sowieci 
chcieli nas na tej koncentracji pod Zamościem rozbroić i rozpędzić, a dowódców 
aresztować. Pomimo to że byliśmy okrążeni przez Sowietów, większości oddzia-
łów udało się wymknąć bez walki. Oczywiście, nie nastąpiło wtedy wyzwolenie 
Polski od Niemców, a jedynie skrawka Lubelszczyzny, bo wojna trwała jeszcze 
prawie cały rok, aż do 9 maja 1945 r. Następnie „Mogiłka” opisuje losy swojej 
rodziny i pierwsze wrażenia z zaznanej swobody, z jaką mógł się teraz poruszać 
po mieście. – Z. W.].

Przyjechałem do domu. Już nie zastałem matki i brata. Brat młodszy 
ode mnie został zamordowany przez Niemów na zamojskiej Rotundzie3. 
Matka po paru tygodniach [po stracie syna] zmarła na serce. Zastałem 
natomiast trzech starszych braci, dwie siostry i ojca. Z wielką radością 
witaliśmy się, a na intencję szczęśliwego doczekania się tego spotkania 
i uratowania się przed zagładą wypiliśmy prawie litr spirytusu. Po dwóch 
tygodniach rozpoczęła się rejestracja do wojska, na którą zjeżdżali koledzy 
z całego powiatu. Teraz mogłem widywać kolegów na mieście, bo nie mu-

 1 Wspomnienia Jana Turzynieckiego „Mogiłki” Zygmunt Wiśniarski na kilka miesięcy 
przed swoją śmiercią przesłał do Janusza Brodowskiego, prezesa Tomaszowskiego Towarzy-
stwa Regionalnego im. doktora Janusza Petera.

 2 Wilhelm Szczepankiewicz „Drugak” – komendant obwodu tomaszowskiego AK.
 3 Rotunda zamojska – budowla na planie koła, gdzie Niemcy urządzili mordownię pol-

skich patriotów.
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siałem się ukrywać. Pogadaliśmy szczerze między sobą i postanowiliśmy, 
że zamiast zarejestrować się i iść do sowieckiego wojska lepiej pozostać 
nadal w konspiracji. Po mieście krążyły rozmaite pogłoski: że podobno 
Sowieci chcą stworzyć komunistyczny rząd, że nie pozwalają iść na pomoc 
powstańcom warszawskim, że generała Berlinga aresztowali, bo usiłował 
pomagać powstańcom, a na jego miejsce mianowano Rolę-Żymierskiego4. 
Tak to kręciło się jeszcze przez pewien czas, aż zaczęły się naprawdę 
aresztowania, przede wszystkim akowców. Najpierw dowódców, a potem 
i prostych żołnierzy. Ze wszystkich stron, z miasteczek i wiosek, zwozili 
aresztowanych do tomaszowskiego Urzędu Bezpieczeństwa, a wśród nich 
było sporo kolegów i znajomych.

[Tutaj „Mogiłka” przechodzi od tematów ogólnych do bardziej osobistych 
przeżyć – Z. W.]

Kiedyś nocowałem razem ze Stefkiem [Kobos] w mieszkaniu u znajomej 
kobiety. W nocy przyszli ruscy enkawudziści i jeden z nich usiadł obok 
łóżka, na którym leżałem, i wsadził swoją wstrętną sowiecką rękę do mojej 
piersi (pewnie szukał broni) i krzyknął: „Dwóch majem”. Ja zerwałem się, 
wyjąłem z kieszeni świstek papieru z pieczątką milicji i rzekłem do tego 
enkawudzisty: „Tawariszcz nas nie lzia tragat, bo my zdies milicja, nada doku-
menta”. Sowiet odparł: „No da, was nie lzia tragat”. Na tym zakończyła się ta 
przygoda, ale szybko ubraliśmy się i uciekliśmy z tego domu. Ten świstek 
papieru dał nam niedawno Kozak Józef, komendant milicji z Dobużka, bo 
dowiedział się, że Sowieci wywożą na Sybir. Powiedział też, że może się 
nam to przydać w razie niebezpieczeństwa.

[Urywek opowieści przytoczony powyżej nie jest wystarczająco zrozumiały, 
ale nie wiedziałem, jak to zmienić, aby nie naruszyć stylu i maniery stosowa-
nej przez autora. I tak rozpoczęły się przygody „Mogiłki” z władzą ludową 
i Sowietami, a trwały dosyć długo, jak to wynika z treści tego opowiadania  
– Z. W.]

Od tego czasu zacząłem się ukrywać na dobre. Chodziłem z kąta w kąt, 
a tak naprawdę to nie było bezpiecznego miejsca ani w mieście, ani w wio-
skach. Zacząłem z tych nerwów coraz częściej upijać się. Na wódkę jakoś 
mi wystarczało. Brałem wtedy pensję z AK (1800 zł miesięcznie, jak i cała 
piątka egzekucyjna, do której należałem). Ponadto dostałem zapomogę od 
„Wiktora”5 w postaci metra pszenicy. Parę złotych wpadało mi czasami 
również z domu, bo ojciec z bratem prowadzili piekarnię w Tomaszowie. 
Ja to wszystko dokumentnie przepijałem.

 4 Rola-Żymierski, przedwojenny generał, posądzony o defraudację, uciekł do Sowietów 
i teraz ujawnił się.

 5 Zenon Jachymek „Wiktor” – porucznik, komendant Oddziałów Dywersji Bojowej w ob-
wodzie tomaszowskim AK – Z. W. 
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Pewnego razu byłem w knajpie Prusa [Prusińskiego?] i jeszcze dobrze 
nie usiadłem za stolikiem, jak weszli kapitan enkawudzista z Ukraińcem 
Władysławem Zawalskim. Gdy mnie spostrzegli za stolikiem, przysiedli 
się do mnie. Zawalski kazał podać ćwiartkę wódki, zakąskę i trzy kieliszki. 
Zaczęliśmy pić. Zawalski cały czas prowadził rozmowę z kapitanem i opo-
wiadał mu o mnie, mówiąc: „Towarzyszu, oto jest »Mogiłka«, ten partyzant, 
co to strzelał Ukraińców i Niemców”. Przeszedł mnie na wylot dreszcz 
zgrozy, bo zrozumiałem, po co przyszli za mną do knajpy. Jednemu i dru-
giemu wyczytałem z oczu, że chcą mnie aresztować. Udawałem, że wcale 
nie obchodzi mnie to, co Zawalski opowiada kapitanowi. Poprosiłem pana 
Prusińskiego, aby podał litr wódki, kilo zakąski i trzy piwa. Zaczęliśmy 
popijać na fest. Widziałem, że kapitan ma już dość, ale nie spuszczał ze 
mnie wzroku. Tak popijając, dużo paliliśmy i wkrótce zabrakło papierosów. 
Skorzystałem z tego, aby się wymknąć, bo w knajpie papierosów nie było. 
Powiedziałem Zawalskiemu, że wiem, gdzie można kupić papierosy, to 
pójdę i przyniosę. Oczywiście do towarzystwa nie wróciłem, tylko obser-
wowałem ich z bezpiecznej kryjówki. Posiedzieli przez jakiś czas, czekając 
na mnie, lecz w końcu wyszli na ulicę, pożegnali się i rozeszli. Po chwili 
wróciłem do knajpy, aby zapłacić rachunek. Dowiedziałem się przy oka-
zji, że Zawalski z kapitanem rozmawiali o tym, jak to „Mogiłka” sprytnie 
z rąk im umknął. Zapłaciłem i wyszedłem na boczną uliczkę. Zresztą ja 
zawsze chodziłem bocznymi ulicami, tak z przyzwyczajenia. Na jednej 
z nich spotkałem kolegów z Łaszczowa. Przyjechali furą [wozem konnym], 
aby załatwić sobie odroczenie od wojska. Było ich pięciu. Chłopy jak dęby, 
koledzy jeszcze z partyzantki. „Czołem Franek, czołem Janek” – przywita-
liśmy się serdecznie. Franek zaproponował – „Może byśmy coś wypili?”. 
Odpowiedziałem, że na dzisiaj mam dosyć wódki. Dodałem również, że 
ganiają mnie tacy różni donosiciele, a przeważnie jeden szpicel ukraiński, 
który chodzi za mną, gdzie tylko się obrócę. „To nie wiesz co zrobić? – 
odezwał się Franek. – W łeb i po szpiclu”. Odpowiedziałem, że to byłoby 
najprostsze, ale na razie nie ma rozkazu, aby strzelać szpiclów. „No to 
pokaż, który to jest, a sprawimy mu takie lanie, że odechce mu się tego 
szpiclowania na dobre”. Wypiliśmy litr samogonu, który chłopcy mieli na 
wozie pod siedzeniem, i poszliśmy spacerkiem ulicą Lwowską. Spotkaliśmy 
Zawalskiego przy knajpie Prusińskiego. Podeszliśmy do niego. Ja odezwałem 
się pierwszy i mówię do Zawalskiego: „Co ty ode mnie chcesz ukraińska 
mordo, sowiecki parobku, coś ty do kapitana mówił o mnie?”. Po chwili 
pięciu zuchów złapało go między siebie. Franek od razu wyrżnął go w łeb 
półcegłówką, ale Zawalski tylko lekko się przygiął. Pomyślałem, że musi 
być cholernie zdrowy ten ukraiński drab. Pozostali chłopcy też mu nie 
żałowali cegiełek. Dopiero gdy Janek K. wyrżnął go całą cegłą w głowę, 
Zawalski runął jak długi na ziemię i krew go zalała. Jednak długo nie 
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leżał – zerwał się i uciekł. Widzieliśmy, jak wieje pomiędzy chłopskimi 
wozami, taki wielki i ciężki. Ważył pewnie ze 120 kilogramów. „Od pół-
cegłówki nie chciał się zwalić – wspominaliśmy przygodę – dopiero gdy 
Janek przyłożył mu całą cegłą, to go zamroczyło”. Mając sporo w czubie, 
uśmieliśmy się serdecznie z tej ucieczki Zawalskiego.

Koledzy zaproponowali mi, abym pojechał z nimi do Łaszczowa. Od 
razu zgodziłem się. Podeszliśmy wszyscy do fury i jazda w kierunku 
Łaszczowa. Po drodze spotkaliśmy milicję i fuknęliśmy na nich z góry. 
Milicjanci uciekali tak, że pogubili karabiny. Ich komendant próbował 
uciekać przez płot, ale zawisł na nim. Wtedy dopadł go Franek, odebrał 
mu karabin i dawaj okładać go kolbą, jednocześnie wymyślając mu od 
sowieckich parobków, co to pomagają wywozić swoich braci na Sybir. 
Rozpędziliśmy ich na cztery wiatry i pojechaliśmy dalej do Łaszczowa. 
Gdy przyjechaliśmy na miejsce, była już noc. Poszedłem do Stefana K.6 
i tam przenocowałem. Gdy rano wstałem i wyszedłem na miasto, znowu 
spotkałem tych czterech zuchów. Poczęliśmy wspominać, jaką to grandę 
wczoraj zrobiliśmy po pijanemu z tym Zawalskim, a potem jeszcze z mi-
licją. Ale szybko doszliśmy do wniosku, że granda grandą, jednak niech 
psubraty wiedzą, że nie wszyscy są zdrajcami polskiego narodu. „Jak tak 
ładnie gadasz »Mogiłka«, to chodźmy wypić na to konto” – zaproponowali 
chłopcy. Zaraz poszliśmy do knajpy i dawaj w gaz. I tak mi zeszło parę 
dni po łaszczowieckich knajpach. Gdy wróciłem do Tomaszowa, dowie-
działem się, że Zawalski ze strachu uciekł do sowieckiego wojska. Byłem 
trochę spokojniejszy, że nie będę miał go już na karku. Bezczynność zaczęła 
mi doskwierać, dlatego chodziłem ulicami zły. Wychodziłem przeważnie 
wieczorami, czując się wtedy nieco bezpieczniej, gdyż miałem przy sobie 
pistolet Mauser – „ósemkę”. To dodawało mi otuchy, bo gdyby chciał 
mnie zatrzymać jakiś kapitan NKWD albo Żebrun7, palnąłbym mu w łeb, 
nie namyślając się wiele. Jednak do tego nie doszło.

Jak słyszałem, Stefek Adamus, pseudonim „Żandarm”, miał zamiar żenić 
się z Wiktą Bamburską, córką ogrodnika z Rogóźna. Wikta była bardzo 
ładną dziewczyną, o czarnych, dużych oczach i głębokim spojrzeniu. Stefan 
natomiast nie był zbyt piękny, był za to miłym i przyjemnym chłopakiem, 
jak przystało na wilnianina. Stefek obiecywał Wikcie złote góry i opowiadał 
jej, że jest słynnym malarzem, że pochodzi z zamożnej wileńskiej rodziny. 
Panna Wikta wlepiała swoje czarne, wielkie ślepia w Stefka jak kot w żabę, 
usilnie dążąc do tego, aby jak najprędzej urządzić wesele.

[Dalsze trzy kartki wydarte z rękopisu – Z. W.]
Po pewnym czasie spotkałem Stefana na ulicy Rogozińskiej. Wtedy 

Stefan powiedział mi, że jego ślub jest za dwa dni i zaprosił mnie na we-
 6 Prawdopodobnie brata „Czarnego Jasia” – Z. W.
 7 Szef Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa.
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sele. Odpowiedziałem: „Dobrze Stefan, ale przyjdę późnym wieczorem, bo 
wiesz, jak ze mną jest”. Pożegnaliśmy się i każdy poszedł w swoją stronę. 
Za dwa dni byłem u pp. Bamburskich na weselu, ale tak jak zapowie-
działem – samym wieczorem. Widziałem na tym weselu jak jeden oficer 
z armii Berlinga upił się, strzelał na wiwat z visa i wykrzykiwał – „Niech 
żyje Polska radziecka”. Ubrany był w drelichowy załojony mundur, a na 
nogach miał brezentowe buty. Wyglądał na Ukraińca, bo zaciągał ruskim 
akcentem. Wtedy zrozumiałem dokładnie, jaka ta Polska ma być. Polska 
– radziecko-sowiecka i żydowska, bo Żydzi dobrali się do rozmaitych 
ważniejszych urzędów. Tak sobie rozmyślałem na tym weselu, ale w koń-
cu machnąłem ręką, dochodząc do wniosku, że „bez wodki nie rozbieriosz”. 
Wyszedłem do drugiego pokoju, gdzie zastałem Stefana z Wiktą. Złożyłem 
młodej parze serdeczne życzenia szczęścia w małżeństwie i pięcioraczków. 
Po tych słowach wszyscy roześmieli się. Pani Wikta zaprosiła mnie do stołu. 
Usiadłem naprzeciwko młodej pary. Przyglądając się im tak, pomyślałem, 
że Stefan ma dobry gust, bo Wikta była naprawdę bardzo ładna, miała 
białą cerę, duże, czarne oczy, którymi z anielskim uśmiechem patrzyła na 
Stefana. Na weselu spędziłem całą noc.

Pewnego dnia powrócił z podróży do Warszawy pan Pastylewicz 
i opowiadał, jak to z wybrzeża praskiego oglądał zburzoną Warszawę. 
Urządził w Tomaszowie „mityng”, czyli wiec. Gdy zeszło się sporo ludzi 
pod Sejmik8, pan Pastylewicz9 wszedł na balkon i rozpoczął przemówienie, 
zaczynając słowami: „Towarzysze i towarzyszki – k…a go mać – byłem 
w Warszawie – k…a – i widziałem zgliszcza i popioły – k…a – krew się 
lała po murach – niech to szlag trafi”.

Zamiast wznieść okrzyk zgodnie z nowymi obyczajami – „Niech żyje 
Józef Stalin”, pan Pastylewicz krzyknął – „Niech żyje Józef Piłsudski”. 
Z wielkiego żalu zapłakał i zaczął sam sobie bić brawo. Publiczność, słysząc 
taką piękną mowę pana Pastylewicza, obdarzyła go hucznymi oklaskami 
i salwami śmiechu, pomału rozchodząc się do domów.

Jakiś Sowiet [ruski oficer], widząc to, wyskoczył na balkon, krzycząc: 
„Tawariszcze, zjednoczyć się nada w kupu”, ale już nikt go nie słuchał. Wtedy 
ten Sowiet w wielkim zdenerwowaniu wykrzyknął: „Towariszcze, kto się 
nie ochoczy zjednoczyć, to idy w kibieni mater”. Wystąpienie to również pu-
bliczność przyjęła gromkim śmiechem i rozeszła się tym razem na dobre, 
we wszystkie strony.

Ja stałem po drugiej stronie ulicy, przysłuchując się temu mityngowi 
i pomyślałem, że nie potrafią niczego zorganizować ani przemówić do 
ludzi, tylko się ośmieszają.

 8 Budynek dawnego, przedwojennego Sejmiku Obywatelskiego.
 9 Nie wiadomo, o kogo chodzi, bo w Tomaszowie nikt takiego nazwiska nie pamięta. 

Również nikt nie pamięta knajpy Prusińskiego i takiego nazwiska.
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[W tym miejscu korci mnie, aby wspomnienia „Mogiłki” uzupełnić własnymi 
wspomnieniami. Gdy przebrzmiały brawa po przemówieniu pana Pastylewicza, 
na słupek ogrodzenia wskoczył Piotr Woźnicki ps. „Czarny Piotruś” i wrzasnął: 
„Panowie”, a my ponurymi głosami odpowiadamy mu: „K…a wasza mać”, Piotr 
dalej wykrzykuje swoją mowę: „Pany nas gnębią”, a chór głosów: „K…a ich 
mać”, a Piotruś dalej: „Nie damy się”, a chór odpowiada: „K…a twoja mać”. 
Piotr otrzymał nie mniej rzęsiste brawa niż pan Pastylewicz. Ale wracajmy do 
wspomnień „Mogiłki” – Z. W.]

Tak zeszło mi w Tomaszowie dwa i pół miesiąca. Zacząłem zdawać 
sobie sprawę, że tak w mieście, jak i w wioskach nie utrzymam się bez 
dokumentów, gdyż coraz bardziej zaczęli ganiać za mną i czułem się zagro-
żony. Postanowiłem pojechać do Zamościa, aby zarejestrować się w RKU, 
gdyż w Tomaszowie już nie rejestrowali. Chciałem mieć jakieś dokumenty 
i wyjechać do Lublina, skąd napisał do mnie mój kolega Zygmunt Doroba10. 
Zygmunt mieszkał u swojego wujka i pisał, że mogę do niego przyjechać.

Gdy w Zamościu poszedłem do tego RKU, spotkałem tam na korytarzu 
„Czarnego Jasia”11. Jasio również przyjechał do Zamościa, aby zarejestrować 
się w RKU, ale miał poważny zamiar wstąpić do wojska jako ochotnik, 
aby mieć przez to jakieś „fory” (przywileje). Zaczął mnie namawiać, abym 
uczynił to samo, bo dłużej na tym terenie nie utrzymamy się i mogą nas 
wywieźć na Sybir. W tym czasie nadszedł jakiś oficer, zerknął na nas 
i zapytał w jakiej sprawie. „Czarny Jasio” od razu odparł, że chce wstąpić 
do wojska jako ochotnik.

Oficer jeszcze raz popatrzył na nas. Powiedział – „Dobrze” i znikł 
w kancelarii. Po chwili wyszedł, ale już z dwoma żołnierzami, którym 
wydał rozkaz, aby tych dwóch, czyli mnie i Jasia, doprowadzić do koszar 
numer 278. Żołnierze, z bagnetami na karabinach, prowadzili nas przez 
cały Zamość do koszar. Idę i klnę „Czarnego Jasia” na czym świat stoi, 
za ten ochotniczy werbunek do wojska. Przyprowadzono nas do koszar 
i wprowadzono do kancelarii. Jeden z pilnujących nas żołnierzy zasaluto-
wał sowieckiemu majorowi, meldując, że od porucznika Sliskowa. Jeszcze 
raz zasalutował i obaj żołnierze wyszli, zostawiając nas w kancelarii. Po 
chwili przyszedł jakiś oficer, tym razem Polak. Zapytał o nasze nazwiska, 
skąd pochodzimy i czy mamy jakieś dokumenty. Ja miałem dokument, 
ale lewy [fałszywy], na inne nazwisko. Oficer spisał z tego dokumentu 
personalia, schował go do szuflady. Z kolegą postąpił tak samo. Wkrótce 
zaprowadzono nas do dużej sali, gdzie było już nałapanych około dwu-
stu „ochotników”, z różnych stron województwa, z miasteczek i wiosek. 
W tych koszarach trzymano nas około 10 dni pod czujną strażą. Potem 
przewieziono nas do Opola nad Wisłę. Tutaj nas umundurowali, wydali 

10 Pseudonim „Nowina”, zginął w 1945 r. – Z. W.
11 Jan Kozaczyński z Łaszczowa – Z. W.
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broń i łopaty z długimi trzonkami. Myślałem, że tymi łopatami będziemy 
kopali okopy lub jakieś schrony. Tymczasem zapędzono nas do kopania 
buraków cukrowych, nad samą Wisłą. Każdemu żołnierzowi przydzie-
lono po dwa rzędy buraków i naprzód. Dozorców mieliśmy aż trzech: 
dwóch Żydów i jednego Sowieta z pistoletem w ręku. Tak pracowaliśmy 
przy tych burakach około połowy dniówki, czyli do czasu, jak zauważyli 
nas z drugiej strony rzeki Niemcy i zaczęli rąbać w nas z dział i ciężkich 
karabinów maszynowych. Gdy padło z piętnastu żołnierzy, zaczęliśmy 
się cofać. Wtedy ci oficerowie, co nas pilnowali, zaczęli strzelać do nas 
z pistoletów i ranili dwu żołnierzy. Ale i to nie pomogło, bo niemiecka 
artyleria coraz celniej biła po nas. Najgorsze jednak zaczęło się dopiero, 
gdy nadleciały samoloty niemieckie, zrzucając na nas coś podobnego do 
balonów, bo wolno opadały na ziemię, przeraźliwie gwiżdżąc, zgrzytając 
i jęcząc. Ze strachu uciekliśmy ze trzy kilometry, aż nas zatrzymali enka-
wudziści pełniący służbę z tyłu frontu, jak to w bolszewickim zwyczaju 
bywało. Ci pilnujący nas oficerowie również uciekali razem z nami, a dwóch 
Żydów spośród tych oficerów coś ze sobą szwargotali po żydowsku, ale 
w końcu powiedzieli po polsku, że to pewnie latające bomby. Wtedy po-
wstał jeszcze większy popłoch wśród żołnierzy. Enkawudziści zaczęli nas 
cofać na to samo miejsce, gdzie spadły te bomby. Podchodziliśmy ostrożnie 
tyralierą, a wszyscy byliśmy porządnie przestraszeni – najbardziej jednak 
przestraszeni byli ci dwaj Żydkowie, co nas pilnowali i szwargotali między 
sobą, że to pewnie koniec świata. Gdy podeszliśmy na jakieś sto metrów 
do miejsca, gdzie spadły bomby, jeden Żyd – oficer, krzyknął: „Kto na 
ochotnika pójdzie zobaczyć, co to jest?”. Zebrało się nas pewnie piętnastu 
najciekawszych ochotników. Gdy podeszliśmy do tych bomb, zobaczyliśmy, 
że to zwykłe, blaszane beczki po benzynie, tylko z dziurami ze wszystkich 
stron i dlatego pewnie wydawały takie przeraźliwe dźwięki, jęki i zgrzyty, 
bo powietrze, wdzierając się przez otwory, gwizdało z powodu wytwo-
rzonego ciśnienia. Gdy obejrzeliśmy to dokładnie, zaczęliśmy się głośno 
śmiać. Natychmiast podbiegło tych dwu żydowskich oficerów, wrzeszcząc 
na nas: „Co to za śmiechy na froncie, kto będzie sobie lekceważył, pójdzie 
pod trybunał wojenny!”. Ale gdy sami to obejrzeli, nie mogli się nadzi-
wić, dlaczego to tak przeraźliwie wyło i piszczało. „Pewnie jakiś nowy 
niemiecki wynalazek” – mówili. W końcu zadecydowali, że trzeba będzie 
te beczki odesłać do sztabu, aby tam dokładnie je zbadano. A nas znowu 
rozstawiono na burakach, dając każdemu po dwa rzędy i dawaj kopać 
dalej. Jednak długo tego kopania nie było, bo Niemcy znowu sprawili 
nam lanie, ostrzeliwując z artylerii tak, że wreszcie naszym odechciało się 
buraków. Tym razem znowu padło pięciu żołnierzy, a co gorsze zrobił się 
bunt wśród żołnierzy. Klęli na czym świat stoi, a przeważnie na Żydów. 
Większość żołnierzy porzuciła łopaty. Oficerowie, widząc, co się dzieje 
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i słysząc rozmowy żołnierzy, wpakowali nas do okopów na stanowiska 
i trzymali tak ze trzy dni. Potem ci dwaj żydowscy oficerowie chodzili 
po okopach wśród żołnierzy, spisując nazwiska opornych. Ja się wtedy 
nazywałem – według tego lewego dokumentu – Tarmiński Jan z powia-
tu Zaleszczyki, województwo tarnopolskie, z miejscowości Klemensowo, 
a zamieszkały czasowo w Komarowie w województwie lubelskim. Gdy już 
spisali sobie tych opornych, na razie dali nam spokój. Jednak już za dwa 
dni wezwano nas wieczorem do ziemianki, a dwu żydowskich oficerów 
przedstawiło nas majorowi jako tych opornych. Było nas dwunastu. Major 
popatrzył na nas, kazał nam wyjść i zaczekać przed ziemianką, a sami 
zaczęli radzić między sobą, co z nami zrobić. Gdy naradzili się, wyszli 
wszyscy przed ziemiankę i jeden Żyd oznajmił nam, że towarzysz major 
wysyła nas za karę na patrol za Wisłę, na trzy dni, abyśmy podpatrzyli, 
gdzie jest ustawiona niemiecka artyleria, co to do nas strzelała, i gdzie 
są rozmieszczone niemieckie umocnienia. „Rozkaz musicie wykonać do-
kładnie – powiedział – dostaniecie prowiant na trzy dni i litr spirytusu, 
a waszym dowódcą będzie plutonowy z oddziału majora. Zrozumieliście 
co macie wykonać?” – zapytał na koniec. „Tak jest” – odwrzasnęliśmy. 
Za pół godziny przyszedł plutonowy i była już nas pechowa trzynastka. 
Wyfasowaliśmy amunicję, prowiant i litr spirytusu. Była godzina siódma 
wieczorem, 5 listopada 1944 roku. Gdy ustawiliśmy się w dwuszeregu, 
plutonowy wydał rozkaz: „Kierunek za mną, marsz!”. Po drodze ten plu-
tonowy powiedział, że idziemy na pewną śmierć, bo już nieraz taki patrol 
wysyłano na drugi brzeg Wisły, ale żaden nie wrócił. „Niemcy, jak złapią 
taką małą grupkę, od razu rozstrzeliwują” – zakończył.

Gdy dotarliśmy nad Wisłę, stał tam już sprzęt blaszany [taki ponton 
mieszczący około dwudziestu żołnierzy]. Ulokowaliśmy się w pontonie 
i zaraz popłynęliśmy w kierunku drugiego brzegu. Płynąc tak do nierozpo-
znanego brzegu, zastanawiałem się nad sensem tego patrolu i powiedziałem 
głośno: „Jak idziemy na śmierć, to przynajmniej wypijmy przed śmiercią”. 
Propozycja moja została przyjęta z ochotą. Dla każdego wystarczyło po 
łyku, ale kto był większy pijak, to pociągnął więcej. Gdy tak sobie popija-
liśmy, woda unosiła ponton z prądem ku niemieckiej stronie. Wisła w tym 
miejscu była szeroka na jakieś 700 metrów. Gdy przepłynęliśmy połowę 
rzeki, Niemcy pewnie nas usłyszeli, bo przy wódce trwała głośna rozmowa 
o tym, jak to nas wysyłają na pewną śmierć. Zaraz Niemcy oświetlili nas 
rakietami, otworzyli ogień z karabinów maszynowych i artylerii. Wtedy 
zrobiło się nam jakby za ciasno na tym pontonie, a gdy kule poczęły go 
dziurawić, jak na komendę porzuciliśmy broń, płaszcze i buty, a sami 
wpław rzuciliśmy się do rzeki. Ja wyskoczyłem jako jeden z pierwszych 
i zacząłem płynąć początkowo pod prąd, a później z prądem rzeki, tak że 
udało mi się dotrzeć do brzegu. Na brzegu leżałem jeszcze ze dwadzieścia 
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minut, zanim wykaszlałem z siebie zmęczenie. Potem wstałem, wyłowiłem 
z wody płaszcz i powlokłem się w stronę ziemianki. Nagle usłyszałem głos 
wartownika: „Stój, kto idzie, padnij”. Padłem na ziemię tak jak kazał, bo 
z takim przestraszonym wartownikiem nic nie wiadomo, czy zaraz nie 
wystrzeli do mnie. Mówię do niego, że jestem z rozbitego patrolu, który 
przeprawiał się przez rzekę, a teraz wróciłem sam i niech mnie długo nie 
trzyma na ziemi, bo zmarznę na kość. Rzeczywiście trząsłem się z zimna 
jak ryba. Żołnierz poszedł meldować majorowi. Major kazał zaprowadzić 
mnie do drugiej ziemianki, gdzie znalazłem dwa koce i trochę słomy na 
ziemi. Rozebrałem się do naga z mokrego ubrania, podścieliłem sobie 
jeden koc na słomie, a drugim przykryłem się. Gdy zacząłem usypiać, 
wprowadzono jeszcze dwóch rozbitków z tego cholernego patrolu. Tak 
przekimaliśmy zmarznięci do rana. W dzień dowiedziałem się, że na ten 
brzeg nie powróciło dziesięciu żołnierzy z tej naszej pechowej trzynastki. 
Mnie natomiast zaczęła telepać gorączka. Leżałem w ziemiance prawie 
nieprzytomny, aż przyszedł sowiecki lekarz, zbadał mnie i stwierdził, że 
mam zapalenie płuc. Dał mi zaraz skierowanie do szpitala w Lublinie. 
Przydzielono mi sanitariusza, który miał mnie odstawić do tego szpita-
la. Drelichowy mundur i bielizna już wyschły, płaszcz jednak był nadal 
mokry. Wydano mi porwane kamasze i owijacze, pas i puszkę amerykań-
skich konserw z kawałkiem chleba. Do Lublina pojechaliśmy frontowym, 
rozklekotanym samochodem. Gdy przyjechaliśmy do szpitala, okazało się, 
że szpital jest przepełniony i trzeba czekać w długiej kolejce do rejestracji. 
Sanitariusz jednak nie chciał czekać w kolejce, oddał mi papiery, a sam, 
jak powiedział, pryska na samodzielny urlop i dodał, że może za pięć dni 
mnie odwiedzi. Pomyślałem, że dobrze by było, abym i ja zrobił sobie 
taki samodzielny urlop. Jak pomyślałem, tak i zrobiłem. Pojechałem do 
Tomaszowa jak żebrak, a nie żołnierz, w porwanych butach, owijaczach 
i w mokrym jeszcze płaszczu.

W tym dziadowskim umundurowaniu przesiedziałem w Tomaszowie, 
u ojca, prawie dwa tygodnie. Jednak ojciec i bracia zaczęli prosić, abym 
z powrotem zgłosił się do szpitala w Lublinie, bo zburzą dom, zabiorą pie-
karnię albo i pozamykają do więzienia. Ojciec powiedział, że nie ukryję się 
ani w Tomaszowie, ani w okolicy, bo wszędzie pełno ubowców i Sowietów. 
Postanowiłem więc na powrót pojechać do Lublina. Gdy zgłosiłem się 
w szpitalu i pokazałem papiery kapitanowi lekarzowi, ten kazał mi się 
rozebrać i dokładnie zbadał. Potem zaczął się śmiać, mówiąc, że dobry 
ze mnie markierant wojenny. Wtedy ja opowiedziałem mu całą prawdę 
o tym kopaniu buraków pod artyleryjskim obstrzałem, o karnym patrolu 
blaszanym pontonem przez Wisłę na niemiecką stronę, o tej ziemiance 
i kilkudniowej gorączce. Kapitan chwilę pomyślał, wyjął z szuflady biur-
ka jakiś druczek i napisał na nim, że jestem przeniesiony do 4. Batalionu 
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Eksploatacji Dróg, czyli do samodzielnego batalionu w Zamościu. Bardzo 
mnie to ucieszyło, gdyż to były moje rodzinne strony. Podziękowałem 
kapitanowi, zasalutowałem i wyszedłem.

Gdy przyjechałem do Zamościa, zaraz zgłosiłem się w 4. Batalionie 
Eksploatacji Dróg. Tutaj powtórnie przekonałem się, co to za wojsko: 
pułkownik Woroniew, major Turginiew, kapitan Piotrowicz i jeszcze paru 
sowieckich poruczników. Oni wszyscy byli Sowietami, poprzebieranymi 
w polskie mundury. W tym batalionie było sporo sowieckich Żydów, tak 
samo przebranych w polskie mundury. Najwyższy rangą wśród Polaków 
był sierżant. Było też trzynaście dziewcząt i ze czterdziestu chłopaków na-
leżących do tej samej grupy co ja. Chodziłem razem z nimi na wykłady dla 
„regulowszczyków”. Wśród tych dziewcząt sporo było z Tarnopolskiego, 
zabranych do wojska przemocą. Wszystkie były młode, miały od 14 do 20 
lat. Kiedyś rozmawiałem z jedną taką najmłodszą dziewczyną i zapytałem, 
jak się zachowują wobec napastliwości sowieckich oficerów. Ta młoda 
dziewczyna powiedziała mi wtedy całą prawdę, że oficerowie prawie co 
noc przychodzą na ich kwatery, upijają dziewczęta i śpią z nimi do rana. 
Czasami przychodzi ich aż dwunastu, sami kapitanowie, majorowie, 
czyli sama szarża. Przynoszą ze sobą wódkę, a jak się popiją, to używają 
nieprzyzwoitych słów i ordynarnie przeklinają. Każdy śpi ze swoją w tej 
zbiorowej kwaterze, kompletnie nie wstydząc się i nie krępując obecno-
ścią innych ludzi. Jednym słowem, oficerowie ci tworzą ordynarny burdel 
z wojskowej kwatery. „A Ty, Marysiu, jak się zachowujesz wobec tych 
nachalnych oficerów?” – zapytałem kiedyś jedną z najmłodszych dziew-
cząt. – „Ja jestem jeszcze za młoda, to do mnie jeszcze nie przychodzą. 
Raz był taki jeden, co wykłada na sali, i namawiał mnie, abym się z nim 
przespała, to dostanę ładny mundur i stopień na porucznika. Ja jednak 
nie chciałam się zgodzić. Wytłumaczyłam mu, że jestem jeszcze za młoda 
do takich spraw”.

Po sześciu tygodniach przeniesiono nas do Lublina, gdzie poroz-
stawiano nas na skrzyżowaniach ważniejszych ulic. Na każdym takim 
posterunku było pięciu żołnierzy albo pięć dziewcząt. Na posterunku 
w tym samym miejscu nie przebywaliśmy dłużej jak tydzień lub dwa, a to 
dlatego, żeby nie zwąchać się z cywilami, bo w tym czasie bardzo dużo 
żołnierzy dezerterowało. Ja stałem przez dłuższy czas na skrzyżowaniu 
ulic Szopena i Krakowskiej [Krakowskie Przedmieście]. To był posteru-
nek jakby reprezentacyjny, bo przy ulicy Szopena znajdował się sztab 
główny. Każdy „regulowszczyk” musiał znać hasło, tak jak żandarmeria  
wojskowa.

Któregoś dnia spotkałem na mieście kolegę z Tomaszowa, Zygmunta 
Dorobę [„Nowina”]. „Czołem Zygmunt” – przywitałem go, bo pewnie nie 
rozpoznałby mnie w tym mundurze. „Co porabiasz w Lublinie?” – pytam. 
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„A, tak siedzę u mojego wuja jak jakiś więzień” – odparł. „Chodź do mnie, 
to wypijemy po dawnemu” – dodał. Poszliśmy na ulicę Ogrodową do tego 
wuja. Jeszcze dobrze nie zaczęliśmy popijać, gdy wpadł do mieszkania jakiś 
mężczyzna w średnim wieku. Usiadł przy nas i zapytał Zygmunta: „Kto 
to jest ten żołnierz?” – wskazując na mnie. „A, to kolega z Tomaszowa, 
»Mogiłka«, z naszej piątki egzekucyjnej, to ten, o którym ci tyle naopowia-
dałem, ma Krzyż Walecznych” – odpowiedział Zygmunt. Ten pan zaraz 
wstał, podał mi rękę i serdecznie przywitaliśmy się, no i zaczęliśmy popi-
jać na wesoło. Po paru kieliszkach ten pan, już bez ogródek, powiedział, 
że tutaj, w Lublinie, na zamku, siedzi „Adam”12, pułkownik, dowódca 
wszystkich partyzantek w lasach biłgorajskich. „Dostał wyrok śmierci – 
ciągnął dalej – trzeba go koniecznie uwolnić, a do tego potrzeba czternastu 
żołnierzy w mundurach i trzech szoferów z samochodami, a resztę to ja 
załatwię, bo mam w Lublinie zorganizowaną grupę, a najważniejsze to 
znać hasło na dzień akcji”. „Proszę pana – odezwałem się – hasło to ja 
znam, bo codziennie nam je podają na nocną zmianę. A co do szoferów – 
mówiłem dalej – to znam dwóch z Tomaszowa. Jeden to Lolek K., a drugi 
to Jan D.13, są tutaj w Lublinie w wojsku, tylko nie w mojej formacji. Sądzę, 
że można będzie z nimi porozmawiać na ten temat. Co do tych żołnierzy, 
to znam siedmiu pewnych, pochodzą z Wilna, Lwowa i Tarnopolskiego”. 
„Trochę mało” – odezwał się ten pan. „Tylko z tymi mogę gadać o takich 
sprawach – odrzekłem – więcej w mojej kompanii nie znajdę”. „Dobra, 
niech to pan organizuje, tylko ostrożnie, ma pan półtora miesiąca. Daję 
panu również cztery tysiące na opijanie sprawy, bo bez wódki nie da się 
pewnie załatwić. Acha, jeszcze jedno – rzucił na odchodnym – jak z bro-
nią?”. „Każdy z nas na posterunku ma broń przy sobie i jak pójdziemy, 
to oczywiście z bronią” – rzekłem. „Jeśli to ludzie pewni, to niech pan od 
razu im powie, o co chodzi – mówił dalej – bo to żołnierze i do koszar 
już wrócić nie mogą, tylko jak wywieziemy »Adama« i innych więźniów 
za Lublin, do lasu, to i oni razem z nami muszą iść. A teraz do widzenia 
panu, zobaczymy się 25 marca, czołem” – i wyszedł. Zostaliśmy sami. 
Jeszcze chwilę pogadaliśmy o tej szykowanej akcji, ale i ja musiałem już 
iść, ponieważ zbliżała się godzina 6, a o tej porze spodziewałem się oficera 
inspekcyjnego, bo zwykle o tej godzinie przychodził. Najpierw omówiłem 
sprawę z szoferami. Edward K. od razu się zgodził, drugi zaś, Jan D., 
obiecał, ale już z mniejszą ochotą. Z tymi siedmioma żołnierzami poszło 
łatwo. Każdy z nich chętnie się zgadzał. Gdy całą organizację miałem 
gotową, poprosiłem Zygmunta, aby powiadomił tego pana, i to szybko, 
bo z początkiem kwietnia mieli całą kompanię przerzucić do Warszawy, 

12 Stanisław Prus „Adam”, komendant obwodu Zamość, później inspektor na 4 obwody.
13 Prawdopodobnie Dragan, dawny kierowca ze starostwa lub jego syn – Z. W.
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tak że całą robotę trzeba wykonać już teraz. Kończył się marzec, a tego 
pana nie widać.

W pierwszych dniach kwietnia przeniesiono nas do Warszawy, a mnie 
i jeszcze kilku do Piastowa. W Piastowie byłem około dwu tygodni. Któregoś 
dnia wysłano mnie do Włoch pod Warszawą, gdzie mieścił się nasz sztab. 
We Włochach spotkałem jednego z tych siedmiu żołnierzy. Dowiedziałem 
się od niego, że aresztowano Wacka, tego z Wilna, i że Wacek mnie wsypał. 
Ten żołnierz powiedział mi jeszcze, iż dowiedział się od szefa kompanii, 
że mają przyjechać po mnie do Piastowa. Do Piastowa już nie wróciłem, 
ale pojechałem prosto do Warszawy. Od razu poszedłem na Kiercelak, 
aby przebrać się w cywilne ubranie. Tam spotkałem handlarza z łacha-
mi. „Panie, może byśmy pozamieniali ubranka – mówię do niego – dam 
panu płaszcz i mundur, a pan da mi kurtkę, spodnie i czapkę kolejarską”. 
Handlarz chwilę pomyślał, ale szybko się zdecydował. „Dobra” – powie-
dział. Poszliśmy wtedy między gruzy, do jakiejś piwnicy, gdzie szybko 
przebrałem się. Podziękowałem mu za tę przysługę, a on dał mi jeszcze 
500 złotych, mówiąc, że może mi się w drodze przydać. Jeszcze raz mu 
podziękowałem. Gdy dostałem się na Pragę, był już wieczór. Przenocowałem 
u kuzynów szwagierki. Rano kobieta kupiła mi bilet i przeprowadziła 
przez tunel, na sam peron. Gdy usiadłem w wagonie, pociąg za jakieś 
20 minut ruszył. W Lublinie pociąg stał prawie pół godziny. Wyglądając 
przez okno, zauważyłem wielki ruch na peronie, na którym naliczyłem 
z dziesięciu enkawudzistów, pięciu milicjantów i ze trzech po cywilne-
mu. Wchodzili kolejno do wagonów i legitymowali podróżnych. Oblał 
mnie zimny pot, bo pomyślałem, że tym razem wpadłem na dobre. Ale 
w tej chwili pojawił się lemoniadziarz z koszałką butelek. „Daj tu jedną 
lemoniadę chłopak” – zawołałem. Gdy już piłem lemoniadę, błysnęła mi 
myśl, aby kupić tę koszałkę z butelkami. Wyjąłem 800 złotych, mrugnąłem 
na chłopaka, dałem mu pieniądze i po cichu powiedziałem, że chcę to 
wszystko kupić razem z koszałką. Chłopiec się ucieszył, widząc całą garść 
pieniędzy. Chętnie oddał mi cały ten swój interes, wyskoczył na peron 
i, wesoło pogwizdując, pobiegł peronem do wyjścia. Ja również wysko-
czyłem na peron i zacząłem wołać: „Lemoniada, lemoniada”. Pokręciłem 
się tak z pół godziny pomiędzy enkawudzistami, ubekami i milicją. Gdy 
pociąg ruszył, wskoczyłem do wagonu. Gdy poczułem, że w tej chwili nic 
mi nie zagraża, pomyślałem sobie, jak to prostym sposobem udało mi się 
wywinąć z prawie beznadziejnej sytuacji.

I tak, szczęśliwie, już bez żadnych przygód dojechałem do Zamościa. 
W Zamościu przenocowałem u jednego szofera, a rano wziąłem jakiś klucz 
i obcęgi, a ten szofer przeprowadził mnie przez miasto. Gdy szedłem szosą 
w kierunku Tomaszowa, spotkałem znajomych chłopaków z Muratyna. 
Jechali na targ do Zamościa. Wróciłem z nimi na ten targ. Po targu poje-
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chałem z nimi do Muratyna. Gdy dojechaliśmy na miejsce, był już późny 
wieczór. Zatrzymałem się na parę dni u jednego z tych chłopaków. Potem 
zameldowałem się u por. „Wiktora” [Zenon Jachymek]. „Wiktor” mnie 
przesłuchał, czy przypadkiem nie jestem nasłany przez UB na przeszpie-
gi. Gdy mu wszystko szczerze opowiedziałem, bardzo chętnie przyjął 
mnie do tworzonej przez siebie grupy. Wyznaczył mi kwaterę u pp. K. 
Potem dowiedziałem się, że takich dezerterów jak ja jest z piętnastu, któ-
rzy pouciekali z wojska na piechotę z Chełma, Zamościa, Hrubieszowa, 
Warszawy i jeszcze z dalszych stron. Za parę dni „Wiktor” wezwał nas do 
siebie na kwaterę i powiedział, że teraz będziemy jego strażą przyboczną. 
Wtedy poznałem kolegów, którzy byli przeważnie z Tomaszowa, między 
innymi: Janusz Kadet [Michocki], Kazik [Guzowski], Staszek [Minor], 
Kazik [Kudlicki], Zbysio [Jarmuszyński] i Tadzio [z Gdyni]. Tych siedmiu 
chłopców „Wiktor” trzymał przy sobie. Przez pewien czas chodziliśmy po 
różnych wsiach, a jak się nieco uspokoiło, to znowu „Wiktor” rozlokował 
nas na kwaterach. Czuliśmy się tutaj jak w prawdziwie wolnej Polsce, 
ponieważ na tym terenie nie pokazywali się na razie ani Sowieci, ani 
ubowcy, a milicja siedziała cicho.

Czasami chodziłem do panny Kazi B.14 na kolonię muratyńską, ponieważ 
spotykali się tam chłopcy od „Wiktora”. Kazia grała na gitarze i pięknie 
śpiewała, a była przy tym ładna, zgrabna, inteligentna i miła oraz stupro-
centowa blondynka. Pochodziła z Gdyni, a mieszkała u swojego brata na 
tej kolonii. Od czasu tak zwanego wyzwolenia pracowała w łaszczowieckiej 
Gminie. W tej Gminie pracował również pan Czesław Oktaba, który ostro 
zalecał się do Kazi, mówiąc do niej zdrobniale: „Panno Ziutko”. Ponadto 
wygadywał rozmaite głupstwa, jak na przykład: „Panno Ziutko, ja do pani 
czuję satysfakcję i jestem absolutnie wzajemny”. Kazia z tego się śmiała, 
robiąc słodkie minki, i mówiła mu, że jest również absolutna. Chodziłem 
prawie co wieczór do panny Kazi, ponieważ była to moja sympatia, a nawet 
pierwsza miłość jeszcze z czasów okupacji niemieckiej. W tamtym okresie, 
gdy leżałem w szpitalu na szkorbut, wykorzystał to Kazik G., mówiąc 
Kazi, że jestem do niczego, bo przez ten szkorbut wyleciały mi prawie 
wszystkie zęby. Nieco później kolega Kazik zaręczył się z panną Kazią. 
Jak się o tym dowiedziałem, napisałem do Kazi pożegnalny list, mniej 
więcej tej treści: „już nigdy nie zobaczę Twych włosów jak len, odeszłaś  
jak sen...”.

Po tych zaręczynach pani O. zaprasza Kazię na oględziny i namawia 
syna, aby zerwał z Kazią, bo jest biedna i mało wykształcona, a Kazio ma 
jeszcze czas i najpierw musi się uczyć. Kazik po paru tygodniach zrywa 
zaręczyny z Kazią i Kazia zostaje na lodzie, aż do czasu kiedy to ja ucie-

14 Prawdopodobnie Kazia Marszalec, która eskortowała ciężko rannego Kamila Sokołow-
skiego do tomaszowskiego szpitala, później wyjechała ponoć do Francji – Z. W.
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kłem z wojska i znowu jestem blisko Kazi, jak dawniej. Pewnego razu, 
wieczorem, siedzieliśmy na ławeczce przed domem tak blisko siebie, że 
mogłem objąć Kazię i szepnąć jej do ucha „Kocham” i próbować poca-
łunków. Kazia wprawdzie nie broniła mi tego, ale powiedziała: „Wiesz 
Jasiu, ja jestem względem ciebie przychylna, stuprocentowo i stanowczo”, 
a mnie przypomniał się wtedy pan Oktaba i odezwałem się: „Ja jestem 
absolutnie wzajemny” – po czym zaczęliśmy się serdecznie śmiać. Teraz 
zaczęliśmy mówić o przyszłości. „Wybacz Jasiu – mówiła Kazia – ale ja 
muszę wracać do Gdyni i kończyć szkołę, może kiedyś się spotkamy, to 
porozmawiamy na ten temat, a ty też nie jesteś wolny, ukrywasz się, a to 
może jeszcze długo potrwać, dobranoc Jasiu, trzeba iść spać, bo jest już 
późno”. „Dobranoc Kaziu – odparłem – przyśnisz mi się pewnie tej nocy. 
Dobranoc”. Szedłem na kwaterę taki smutny jak na żadnym froncie i po-
myślałem, że Kazia już nigdy nie będzie moja. Po drodze klnę na Stalina 
i jego pobratymców, na czym świat stoi, za to wszystko, co nam urządzili. 
Za tydzień Kazia rzuciła posadę w Gminie w Łaszczowie i wyjechała do 
Gdyni, tak jak zapowiedziała.

Przez jakiś czas kolegowałem się z „Czarnym Jasiem”. Trzeba wyjaśnić, 
że było na tym terenie dwóch „Czarnych Jasiów”, co często się upijali, 
urządzając różne grandy, tak że bała się ich cała okolica. Pewnego dnia 
powrócił z Niemiec pewien Ukrainiec, który wymordował siekierą całą 
polską rodzinę, a bojąc się zemsty, uciekł do Niemiec na roboty. Kiedy 
powrócił, „Mogiłka” i „Czarny Jasio” tak go schowali, że do dnia dzisiej-
szego nie można go odszukać.

Pewnego razu przyjechało do Muratyna paru Ukraińców z Niemiec 
i zaczęli od razu organizować zebrania i tworzyć partię PPR. Kiedyś podpi-
łem sobie solidnie i poszedłem na wieś, gdzie spotkałem Kubę – Ukraińca, 
specjalistę od tych partyjnych zebrań. Wyjąłem pistolet, przyłożyłem mu 
lufę pod nos i powiedziałem, że jak nie wyjedzie do Rosji ze swoimi to-
warzyszami w przeciągu trzech dni, to wystrzelam wszystkich jak psów. 
Przyłożyłem mu rękojeścią po zębach i odszedłem. Już za dwa dni dwunastu 
Ukraińców szykowało się do drogi. Dla własnego bezpieczeństwa zaprosili 
sobie z Czartowca kozaków, aby ich ktoś nie obrabował. Przyjechało około 
dwudziestu kozaków z kapitanem na czele. Ten kapitan pytał ludzi: „Co to 
za jeden ten »Mogiłka«, czy to nie komisarz wysiedleńczy?”. W przeciągu 
tygodnia Ukraińcy wyjechali do Rosji.

Za parę dni znowu spotkałem „Czarnego Jasia” i poszliśmy coś wy-
pić do narzeczonej Jasia, pani Reginy, na kolonię muratyńską. Ta panna 
Regina, babsko z dwojgiem dzieci, zakochana była w Jasiu i chodziła koło 
niego jak szabla. Wiedziała, że Jasio lubi sobie wypić, dlatego postawiła 
zaraz na stole litr samogonu i zakąskę, a sama również usiadła obok 
Jasia. Zaczęliśmy popijać, a gdy Jasio już sobie dobrze wypił, to posadził 
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Reginę na swoich kolanach i zaczął jej śpiewać frywolne piosenki, jak na 
przykład: „Ty jesteś tęczowa, wyglądasz jak krowa, namiętna, sercowa jak 
byk”. Jasio znał takich i podobnych piosenek bez liku, tak że hałasowali-
śmy bez umiaru, aż nadjechali kozacy15. Musieliśmy wtedy wyrywać co 
prędzej przez okno, w stronę Michalowa. W Michalowie kwaterowałem 
razem z Bolkiem S. Pewnego razu poszliśmy do Grodysławic, do panny 
Tośki, przystojnej damy, u której również popiliśmy. Wtedy to napadł 
nas Michał Onyszczuk ze swoimi kolegami, pięcioma drabami, z pałami. 
Musieliśmy uciekać na łąki. Mnie dopędził Onyszczuk i zdzielił od tyłu 
pałą po głowie. Runąłem jak długi. Wtedy jeszcze raz poprawił wzdłuż 
twarzy, tak że od razu wyrósł mi gruby bas na gębie, a na dodatek 
Onyszczuk zadziobał mnie pistoletem pod brodę. Zaprowadzili mnie do 
stodoły i przetrzymali tam do wieczora. Wieczorem jeszcze mnie bili ha-
czykiem. Potem Onyszczuk razem z Charajewiczem wzięli mnie pod ręce 
i poprowadzili do piwnicy. Gdy podeszliśmy pod piwnicę, Onyszczuk 
sięgnął do kieszeni po klucz, ale go nie znalazł i kazał Charajewiczowi 
skoczyć do domu, przynieść klucz i łopatę. Zrozumiałem, że mają za-
miar mnie zamordować i zakopać w tej piwnicy. Onyszczuk cały czas 
trzymał w ręku pistolet, skierowany w moją głowę. Palił papierosa. „Jak 
sobie posiedzisz z tydzień, to ci się odechce Grodysławic” – powiedział.  
Ja również wyjąłem jakiegoś pogniecionego papierosa i powiadam: „Daj 
pan przypalić”. Kiedy on podawał mi ogień, ja złożyłem w pięść prawą 
dłoń i wyrżnąłem go z całej siły w nos. Gdy się przewalił, kopnąłem 
pistolet i uciekłem aż do Celestynowa, do pewnej sanitariuszki. Tam 
umyłem się z krwi, a sanitariuszka pozaklejała plastrem głębsze rany. 
Z Celestynowa udałem się do Czartowca, do swojego wuja. W Czartowcu 
leżałem prawie tydzień, zanim się jako tako podleczyłem, ale w głowie 
huczało jak w młynie, a czterdzieści dziur od haczyków na plecach też mi 
dokuczało. 

Ten Michał Onyszczuk to był pospolity bandyta i morderca. Brat jego 
był sołtysem, a kiedy ludzie powracali z Niemiec do domu, czasami trafiał 
się jakiś człowiek, który wstępował do sołtysa, prosząc o nocleg. Wtedy 
sołtys kierował takiego powracającego do swojego brata – bandyty, ten 
mordował nieświadomą ofiarę i zakopywał w piwnicy lub na polu, a wa-
lizkę i inny dobytek zabierał. Jednak sąsiedzi spostrzegli te poczynania 
i zameldowali w organizacji, która wydała na Onyszczuka wyrok śmierci. 
Kiedy byliśmy z kolegą u panny Tośki, ktoś powiedział Onyszczukowi, 
że „Mogiłka” przyszedł go zabić. Dlatego Onyszczuk zorganizował sobie 
pięciu drabów i napadł na nas. Nieco później UB dowiedziało się o tym 

15 W tamtym okresie, aby zlikwidować podziemie poakowskie, rozmieszczono wszędzie, 
nawet w najmniejszych wioskach i przysiółkach, oddziały kozaków, częściowo zmotoryzowane, 
a częściowo na koniach – Z. W.
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niecnym procederze uprawianym przez Onyszczuka i przyjechali go aresz-
tować. On zaczął uciekać, dostał cztery kule w plecy i ubowcy zabrali go 
do Tomaszowa. A ja dalej wałęsałem się po wioskach, aż do całkowitej 
likwidacji wszelkich tajnych organizacji poakowskich. W końcu pomyśla-
łem, że trzeba jakoś ułożyć sobie życie i zająć się pracą.

Jak już wspomniałem wcześniej, bracia prowadzili w Tomaszowie 
piekarnię, wobec tego mieszkałem i ja w Tomaszowie, a w tej piekarni 
sprzedawałem chleb. W listopadzie [14–15.11.1945] oddział por. „Kostka” 
miał się ujawnić w tym dniu, ale zamiast ujawnić się napadli na urząd UB, 
spalili pocztę, wypuścili więźniów i bez strat wycofali się16. W związku 
z tym napadem za dwa dni mnie aresztowano. Byłem akurat z „Czarnym 
Jasiem” w restauracji, gdy weszło czterech ubeków. Jeden z nich skoczył 
do mnie, wrzeszcząc: „Coście narobili bandyci, pocztę spaliliście, człowieka 
zabiliście”. Taki był zły, że wyjął pistolet i strzelił do mnie. Szczęście, że 
miałem wtedy długie włosy, bo kula tylko je musnęła, przelatując górą. 
Widząc to, jeden Żydek skoczył do ubeków z pyskiem, krzycząc: „To tak 
demokracja robi?” – i zaczął ubekom wymyślać. Ale to nic nie pomogło, 
bo i tak zabrali nas do UB, do lochu, to znaczy mnie, „Czarnego Jasia”, 
tego Żydka i plutonowego Żuka. „Czarny Jasio” za tydzień uciekł podczas 
spaceru. Żydka wypuścili. Ja natomiast posiedziałem trzy tygodnie w lochu 
willi dr. Cybulskiego. Brat jednak starał się, aby mnie jakoś stąd wydostać, 
przedstawiał świadków, że byłem w tym czasie w domu. Nawet niektórzy 
komuniści też starali się, aby mnie wypuszczono. Gdy wychodziłem, to 
pomyślałem: „Niech psy siedzą, nie ludzie w tych ciemnościach”. Gdy 
jeszcze siedziałem w lochu, co drugi dzień wzywano mnie na przesłucha-
nie, a każde kończyło się laniem. Pytali o prawie każdego akowca, o tych, 
których znałem, i o tych, których nie znałem, a nawet o niektórych dawno 
zabitych. A ja im wciąż odpowiadałem, że to mnie nic nie obchodzi, że 
„Moja chata z kraja, niczewo nie znaja”. Nawet udawałem wariata i kiedyś 
urządziłem siedzącym w tej samej celi „bulbowcom”17 ćwiczenia i kazałem 
śpiewać: „Akowce to są królowie wszelkiej broni”. Wtedy to pewnie szlag 
ich trafiał, ale przez kilka dni nie wzywali mnie na przesłuchania, a przez 
to unikałem lania. Zaraz po wyjściu na wolność wyjechałem „na zachód”, 
jak to się wtedy mówiło. Jedni na zachód, inni na wschód [Sybir]. Dobrze 
zrobiłem, bo w dwa dni po moim zwolnieniu już byli po mnie w domu, 
pewnie po to, aby mnie znowu aresztować.

Na zachodzie zatrzymałem się u pana Armatyńskiego Adama w Sopocie. 
Miasto Sopot bardzo mi się podobało. Prawie każdy dom otoczony był 
parkanem i drzewami, wyglądał jak willa. Jednym słowem, to nadmorskie 
miasto wydało mi się prawie rajem. Mieszkałem jakieś sto metrów od morza, 

16 Por. Karol Kostecki „Kostek” – d-ca kompanii narolskiej w rejonie V Polakowskiego.
17 „Bulbowcy” – popularna nazwa UPA.
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tak że w nocy, gdy było cicho, słyszałem szum fal uderzających o brzeg. 
Niedługo po tym, jak zamieszkałem u pana Armatyńskiego, założyłem 
warsztat ślusarsko-monterski, a że znałem również zawód hydraulika, to 
ten warsztat dawał mi niezłe dochody. Pan Adam powiedział mi, że jeżeli 
myślę dłużej tutaj mieszkać, to muszę zameldować się w administracji 
na tej ulicy i w magistracie. Powiedziałem panu Adamowi, że nie mam 
dokumentów na swoje nazwisko, tylko na jakieś zmyślone. Pan Adam 
odparł, że to nie szkodzi, że da się to zrobić, że ta administratorka to 
swoja kobieta, że pochodzi również z lubelskiego, a nazywa się Jadwiga 
Grochowska. Więc zaraz na drugi dzień poszliśmy z panem Adamem do 
tej panny Jadzi.

„Przyprowadziłem pani ładnego chłopca, krajana, z Lubelskiego, tam, 
gdzie kwitną akacje” – powiedział pan Adam. Przywitaliśmy się z panną 
Jadzią. Panna Jadzia wskazała nam krzesła, poprosiła, żeby usiąść i zapy-
tała w jakiej sprawie. „Proszę objąć tego młodzieńca swoją administracją” 
– odezwał się pan Adam, na co Jadzia wybuchnęła śmiechem. „To pan 
chce się zameldować na naszej ulicy?” – zapytała Jadzia. „Tak proszę pani” 
– odparłem grzecznie. „Proszę zatem podać swoje dane osobowe, gdzie 
pan urodzony i kiedy, gdzie pan dotychczas mieszkał”. „W Tomaszowie 
Lubelskim” – odezwałem się. „To proszę o wymeldowanie z Tomaszowa” 
– rzekła Jadzia. „Nie mam proszę pani” – odparłem. „To trochę gorzej, 
ale może uda się załatwić ten meldunek i bez tego. Pójdzie pan z tą wy-
pełnioną ankietą do magistratu, do pokoju 47, tam pana przyjmie młoda 
pani, powoła się pan na mnie, a gdy pan to załatwi, to proszę jeszcze raz 
przyjść do mnie, to wpiszę panu do dokumentów ulicę i numer domu”. 
Gdy powróciłem z magistratu do panny Jadzi, podałem dokładny adres. 
„To pan tak blisko mnie mieszka” – ucieszyła się Jadzia. „Przeważnie to 
mieszkają tutaj sami Kaszubi, tak że właściwie nie ma z kim porozmawiać” 
– mówiła Jadzia. „Od dzisiaj będzie miała pani we mnie przyjaciela, będę 
panią często odwiedzał, bo i ja czuję się trochę samotny” – powiedziałem. 
„Ależ proszę bardzo” – odparła Jadzia. Zaraz przyniosła herbatę i ciastka, 
prosząc mnie do stolika. I tak przy herbatce i ciastkach spędziliśmy ze 
trzy godziny, cały czas rozmawiając. Panna Jadzia była bardzo miłą osobą, 
a przy tym ładną, średniego wzrostu, opalona na brązowo, z czarnymi, 
dużymi oczami wyglądała trochę jak Azjatka. Kiedy już się pożegnałem 
i wychodziłem, panna Jadzia rzekła, abym nie zapominał, że tutaj mieszka 
krajanka z Lubelskiego. „Na pewno nie zapomnę – odparłem – w każdą 
niedzielę będę panią odwiedzał”. Gdy szedłem do domu, pomyślałem 
sobie, że panna Jadzia może się podobać i jest w moim guście.

Za jakiś tydzień pojechałem do Gdyni, do Kazi. Kazia mieszkała przy 
ulicy Leśnej. Gdy wszedłem do mieszkania, zastałem całe towarzystwo 
koleżanek i kolegów Kazi ze szkoły. „Dzień dobry Kaziu” – mówię, ale 
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widzę, że Kazia mocno zarumieniła się i jest nieco stremowana, jakby 
wstydząc się, że jakiś pan tak prosto z mostu zwraca się do niej. Po chwili 
jednak zapoznała mnie z koleżankami i kolegami, mówiąc, że jestem jej 
kuzynem. Nieco później wpadł Tadzio, ten żołnierz – dezerter, z którym 
razem byłem w wojsku. „Czołem Jasiu – odezwał się Tadzio – co cię do 
nas przyniosło, pewnie panna Kazia wlazła ci do serca”. Po tych słowach 
Kazia jeszcze bardziej się zaczerwieniła. Wkrótce towarzystwo się roze-
szło i pozostała nas tylko trójka: Kazia, Tadzio i ja. „Co słychać u ciebie 
Kaziu?” – pytam. „Nic specjalnego Jasiu, kończę szkołę i tyle” – odparła. 
„Ale Ty wyszczuplałaś w tej Gdyni” – mówię. A na to Tadzio: „To ty nie 
wiesz, że Kazia ma narzeczonego, to tak z miłości wyszczuplała, to ten, co 
tutaj był przed chwilą, taki blondyn” – rozgadał się Tadzio. Posiedzieliśmy 
jeszcze z pół godziny, pożegnaliśmy się i wyszliśmy. Gdy wróciłem do 
Sopotu, u Adama byli jacyś panowie. Siedzieli przy stole i popijali wodę 
mineralną. Czekali na mnie. Gdy powiedziałem „Dobry wieczór”, Adam 
wywołał mnie na bok, mówiąc, że ci panowie to oficerowie, jeden Leszek 
z Poznania, drugi Zbyszek, jego brat, trzeci porucznik z Wilna, a czwarty 
to urzędnik z Zamościa. „Wszyscy to swoi ludzie” – dodał. Gdy usiadłem 
obok nich, pan Leszek powiedział od razu, że ma robotę na dwa miliony 
złotych, że ryzyko niewielkie, a pieniądze potrzebne są dla organizacji, że 
trzeba wykupić niektórych aresztowanych, a pana tutaj nie znają i dlate-
go pan najlepiej nadaje się do tej roboty. Będzie miał pan z tego 10% od 
tych dwu milionów. Pomyślałem wtedy, że przydałoby się parę groszy, 
bo jestem goły jak bęben, a w tym swoim warsztacie to i za parę lat nie 
zarobię tyle pieniędzy. Po krótkim namyśle, powiedziałem: „Dobrze, 
zgadzam się”.

Akurat w tych dniach przyjechał Julek Hok z Tomaszowa, a wcześniej 
poznałem jednego szofera – Kaszuba. Zdecydowałem, że we trzech zro-
bimy te dwa miliony. Ten pan z Zamościa dał nam dokładny wywiad. 
Z Julkiem Hokiem i szoferem zaraz jutro omówię całą akcję w szczegółach. 
Broń dostaniemy – trzy „tetetki”. Ja miałem być całym dowódcą. Pouczono 
nas, że w pierwszym rzędzie trzeba uszkodzić telefony, urzędników nie 
wypuszczać, tylko spędzić do jednej sali i zamknąć na klucz. Wycofać się 
mamy bocznymi ulicami do Adama. Zastrzegłem tylko, aby broń była 
pewna i amunicja również. W dniu akcji [30.11.1946], gdy podeszliśmy 
pod gmach Urzędu Ziemskiego w Sopocie przy ulicy Sobieskiego, na uli-
cach był ożywiony ruch, jak to w mieście. Jedni z domu, inni do domu. 
Weszliśmy na pierwsze piętro, gdzie znajdowała się kasa. Ja wszedłem 
pierwszy do pokoju, gdzie była kasa, a za mną dwu kolegów. Wyjąłem 
pistolet i powiedziałem: „Ręce do góry”. Wszystkich urzędników spędzi-
liśmy do jednego pomieszczenia i po pobieżnej rewizji, czy któryś z nich 
nie posiada broni, ustawiliśmy ich pod ścianą z rękami podniesionymi do 
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góry, zamknęliśmy wszystkich w przyległym pokoju. Kasjerowi natomiast 
kazałem otworzyć kasę i pod groźbą pistoletu wydać nam wszystkie pie-
niądze. Po 15 minutach byliśmy gotowi i zaraz wyszliśmy spokojnie na 
ulicę Rokossowskiego, aby po 10 minutach być już na miejscu u Adama. 
Wieczorem przyszedł pan Leszek, przeliczył pieniądze, wypłacił nam na-
leżne procenty, a resztę zabrał ze sobą. My natomiast zapiliśmy u Adama 
solidnie prawie całą noc. Za te pieniądze kazałem zrobić sobie długie buty, 
oficerki, porządny garnitur, parę koszul. Kupiłem również parę drobiazgów 
dla Jadzi i dla siebie. Nadal kręciłem się po tym swoim warsztacie. Do 
panny Jadzi chodziłem częściej, bo miałem się przynajmniej w co ubrać.

Pewnego dnia „Wiktor” wezwał mnie do Gdyni na ulicę Leszno 20, 
proponując mi, abym zgodził się z nim wybrać do Ameryki, a potem 
do Chin, bić się z komunistami. „To było i jest moim marzeniem, pa-
nie kapitanie – odrzekłem – wyrwać się stąd za granicę”. „To posłuchaj 
Jasiu – powiada »Wiktor« – tu, w Gdyni, jest około 20 chłopaków, którzy 
wybierają się pod moim dowództwem, na razie ściągam broń, pistolety 
i »szmajsery« i wysyłam to do Jeleniej Góry, a stamtąd idziemy piechotą 
przez Czechy, ale dopiero po wyborach. Więc Jasiu staraj się o broń i po-
daj mi swój dokładny adres, bo co prawda ja wiem, gdzie ty mieszkasz, 
tylko nie wiem, czy tam nie mieści się również posterunek milicji albo 
UB” – zażartował. „Nie, panie kapitanie, jest tylko dom Roli-Żymirskiego 
z dwudziestoma żołnierzami, których nie ma powodu się obawiać”. Często 
„Wiktor” przebywał u mnie, nawet dwa razy w tygodniu. W tym czasie 
załatwiałem „Wiktorowi” różne sprawy i przewoziłem mu rozmaite pa-
piery do Gdyni i z powrotem.

Na Święto Morza przyjechali do mnie „Wiktor”, „Pogoń”, „Azja”, 
„Maryśka”, „Norbert” i jakiś nieznajomy. U mnie przenocowali, a rano 
rozeszli się. Słyszałem, jak rozmawiali, że wybory będą na pewno sfałszo-
wane, że nie ma na co liczyć, a wojna Amerykanów z Sowietami może być 
nieprędko, może za cztery, pięć lat – tak mówił „Norbert”18. Wieczorami 
chodziłem z Jadzią na spacery do parku, a czasami do lasku, nad morze, 
skąd oglądaliśmy piękne krajobrazy i podziwialiśmy wspaniałe widoki 
z nadmorskich pagórków. Wyglądało to wszystko przecudnie i wydawało 
mi się nieraz, że widzę cały świat w jego pełnej krasie. Stawaliśmy wtedy 
z Jadzią na najwyższym wzniesieniu, obserwując morze i słuchając plusku 
jego fal. W tym czasie już całkiem „oswoiłem” się do Jadzi i nie zważałem 
na to, że ona to wykształcona dama, po dużej maturze, że jest samodziel-
na i zaradna. A ja właściwie nie miałem żadnego wykształcenia, bo tylko 
pięć klas szkoły powszechnej, tak że mogłem czytać książki i jako tako 
pisać, i to z błędami. Tak się składało, że nigdy na temat wykształcenia 

18 Oficer z obwodu zamojskiego AK.
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z Jadzią nie rozmawiałem, bo ona o to nie pytała. Kiedyś tylko raz mnie 
zapytała, co ja studiowałem, to odparłem jej, że międzynarodowe lenistwo. 
W rzeczywistości to dużo czytałem różnych książek, pamięć miałem dobrą, 
tak że mogłem Jadzi opowiadać o położeniu gór i mórz na całym prawie 
świecie i o innych podobnych sprawach. Dlatego Jadzia nie mogła pojąć, 
jaką to ja mam rzeczywiście szkołę.

Pewnego razu wybrałem się z Jadzią na najwyższe wzniesienie oko-
licznych wzgórz, pomiędzy Sopotem a Orłowem. Byliśmy sami. Nikogo 
wokół. Usiedliśmy na samym wierzchołku dużego pagórka, obok dzikiej 
róży. Zbliżał się wieczór i gdzieniegdzie pokazywały się już gwiazdy. 
Wziąłem wtedy rękę Jadzi i przyłożyłem do swojego serca, mówiąc szep-
tem: „Słuchaj Jadziu, jak mocno i szybko bije moje serce”, jednocześnie 
zacząłem całować tę małą, kształtną rączkę, a potem jej czarne oczy, któ-
re błyszczały jak gwiazdy nad nami. Zacząłem jej cicho mówić: „Jesteś 
moim skarbem na tym górskim szczycie i jak gwiazda wieczorna w moim 
sercu” – chciałem jeszcze mówić, ale Jadzia zarzuciła swoje ręce na moją 
szyję i szepnęła: „Kocham cię, Jasiu”. Wtedy ogarnął mnie jakiś szał i już 
śmiało całowałem jej usta, oczy i piersi, jakby tracąc świadomość tego, 
co robię. Gdy wracaliśmy, już prawie świtało. Po drodze wstąpiliśmy do 
altany, spod której wypływały źródełka krystalicznej wody. Usiedliśmy 
na ławeczce i czytaliśmy imiona zakochanych niemal z całej Polski wy-
cieczkowiczów. Ja również wyjąłem ołówek i napisałem „15 lipca – Janek 
i Jadzia”. Jadzi to się bardzo podobało. Podeszła do mnie i znowu zarzuciła 
swoje ręce na moją szyję, całując namiętnie, a potem rzekła: „Jasiu zapi-
sałeś swoje imię w moim sercu”. Gdy zbliżaliśmy się do domu, był już 
dzień. Nic do siebie nie mówiliśmy i tak jakoś dziwnie, w ciszy, rozstałem  
się z Jadzią.

Pewnego dnia przyjechał do mnie znowu „Wiktor”, prosząc, abym 
jakoś zameldował go w magistracie. Dał mi wypełnione druki i kazał pójść 
do administratorki, aby wpisała numer domu i ulicę. U Jadzi załatwiłem 
to bardzo szybko, ale gdy poszedłem do magistratu, powstały pewne 
trudności, bo ten kuzyn musi sam tutaj przyjść i własnoręcznie podpisać 
papiery. Gdy powiedziałem to „Wiktorowi”, początkowo nie zgadzał się 
tam pójść, ale jakoś przekonałem go, że to swoja kobieta i chodzi jedynie 
o własnoręczny podpis. Poszliśmy więc do magistratu i szybko, bez pro-
blemów sprawę załatwiliśmy. „Wiktor” zaraz pożegnał mnie i odjechał.

Nieraz siedząc sam w domu, dużo myślałem o Jadzi, która jakby 
oczarowała mnie swoimi oczami. Pomyślałem, że muszę odgrywać dżen-
telmena, aby uchodzić w oczach Jadzi co najmniej za handlowca, bo jak 
się dowie, że pracuję w warsztacie przy naprawianiu wodociągów i innej 
brudnej robocie, to może zerwać ze mną wszelką znajomość. Postanowiłem 
zatem zamknąć warsztat. Nawiązałem kontakt z Julkiem i z tym znajomym 
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szoferakiem z poprzedniej roboty. Miałem wtedy już swoje dwa pistole-
ty, ruskie tetetki i dwa szmajsery. Przeprowadziłem wywiad na temat 
sanatorium w Jelitkowie. Pojechaliśmy zaraz do Jelitkowa i zabraliśmy 
bez problemów 200 tysięcy złotych [7.09.1946]. Pieniądze podzieliłem na 
czterech, bo i Adamowi musiałem coś odpalić, gdyż u niego mieszka-
łem, a bałem się, żeby nie wygadał się przed Jadzią. Tym razem akcję 
przeprowadziliśmy na własną rękę. Po tej robocie postanowiłem z tym 
skończyć, a zająć się handlem. Jeździłem na poniemieckie tereny, sku-
powałem odbiorniki radiowe i inne podobne rzeczy. I tak mi czas leciał 
na tym handlowaniu, chociaż zarobku na tym nie miałem wielkiego, ale 
mówiło się, że prowadzę handel na większą skalę i cała ulica znała mnie 
jako handlowca. Wieczorami wypuszczałem się na zabawy do Gdyni, cza-
sami do Wrzeszcza, ale przeważnie bawiłem się w Sopocie w „Ermitażu” 
z panną Irką, którą poznałem w lecie na plaży w Sopocie. Panna Irka była 
poetką i pisała wiersze o Warszawie, czytając mi je często wtedy na plaży. 
Poza tym że lubiła wiersze, lubiła również zabawę i wódę. A że mnie nie 
brakowało forsy na te zachcianki, to często wypuszczałem się z panną 
Irką do rozmaitych lokali. Panna Irka, widząc, że ja często płacę rachunki 
w tych knajpach po pięć, a nawet po osiem tysięcy złotych, chętnie cho-
dziła ze mną na zabawy, robiąc do mnie słodkie minki, tym bardziej że 
uchodziłem wtedy za ładnego chłopca. Po każdej zabawie odprowadzałem 
pannę Irkę do domu. Kiedyś zaprosiła mnie do siebie, proponując, abym 
u niej przenocował. Widząc w pokoju u panny Irki jedno łóżko, cztery 
krzesła i fortepian (taki skromny, panieński pokoik), pytam ją: „A gdzie 
ja będę spał?”. „Na łóżku” – odparła. „A pani gdzie?” – zapytałem. „Też 
na łóżku” – odpowiedziała z szelmowska minką. „No to dobrze, jestem 
pani sługą” – powiedziałem. Panna Irka szybko pościeliła to jedyne łóżko 
i przy mnie rozebrała się do naga, wskakując pod kołdrę. „Niech się pan 
nie krępuje, tylko rozbiera i kładzie obok mnie” – zaproponowała. Gdy 
już leżałem obok panny Irki, poczułem jak ona drży i cała jest rozpalona. 
Ja raczej byłem nieśmiały do dziewczyn, no a teraz zaskoczyła mnie tą 
swoją bezceremonialnością. Widocznie zniecierpliwiło ją moje niezdecy-
dowanie, bo po chwili rzekła: „Proszę pana, ja jeszcze coś chcę, nie tylko 
spać, a jeszcze coś”. Na takie słowa, nic mi nie pozostało, jak dziarsko 
zabrać się do cnoty panny Irki. Gdy rano obudziłem się, byłem taki zmę-
czony, jakbym przetańczył co najmniej piętnaście oberków. Panna Irka 
była już ubrana, siedziała przy fortepianie, grając poloneza. Od tamtego 
czasu prawie unikałem panny Irki, bo bałem się, że kiedy Jadzia dowie się 
o moich wybrykach, to będzie po wszystkim. Panna Irka pracowała jako 
kasjerka w przemyśle konserwowym w Sopocie przy ulicy Grunwaldzkiej. 
Widząc mnie nieraz z Jadzią na spacerze, zapytała kiedyś: „Co to za dama, 
z którą pan często chodzi?”. „A, to moja kuzynka – odparłem – chodzimy 
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nieraz do kina, do teatru i na spacery”. Wtedy również musiałem od-
prowadzić pannę Irkę do jej domu i u niej nocować. Dała mi do wiwatu 
jeszcze lepiej niż za pierwszym razem, a znała takie sztuczki, o jakich mi  
się nie śniło.

Któregoś dnia przyszedł do mnie ten szofer Kazik i mówi, że cho-
lernie potrzebna mu forsa i ma nagraną robotę na 100 tysięcy złotych. 
Zaproponował, abyśmy zrobili ten wypad we dwóch. Pomyślałem, że to 
dobra myśl, przydałoby się trochę pieniędzy, bo i u mnie było już krucho. 
Po zapoznaniu się z sytuacją i możliwościami bezpiecznego odwrotu, 
poszliśmy do tej kasy [20.12.1946]. Gdy weszliśmy, w drzwiach stanął 
jakiś facet. Kiedy wyjąłem pistolet i wymierzyłem w niego, on złapał za 
mój pistolet, usiłując go wyrwać. Wtedy, bez namysłu, palnąłem go drugą 
ręką w pysk, a szofer rękojeścią swojego pistoletu wyrżnął go w łeb, tak 
że gość padł na podłogę, zalewając się krwią. Wtedy szofer wszedł do 
kasy i zabrał pieniądze. Ja natomiast zrewidowałem leżącego wciąż faceta 
i wyjąłem mu z kieszeni pistolet, ruską tetetkę, i zaraz wyszliśmy na ulicę. 
Stamtąd nad morze i do domu Adama. Ja wziąłem z tej sumy 50 tysięcy, 
szofer 40 tysięcy, a Adamowi daliśmy 10 tysięcy. Po tym wydarzeniu 
rzadko wychodziłem do miasta. Panny Irki też unikałem, za to częściej 
chodziłem do Jadzi.

Któregoś wieczora oświadczyłem się Jadzi, czyli po prostu powie-
działem jej, że pragnę się z nią ożenić. Jadzia chętnie zgodziła się, tylko 
zastrzegła, iż dopiero wiosną możemy się pobrać, bo ona kompletnie nie 
jest przygotowana do tego. Uradziliśmy więc, że pobierzemy się w maju, 
bo to najpiękniejszy miesiąc. „Potem wyjedziemy do Warszawy, aby tam 
zamieszkać na stałe, bo z tego handlu tutaj niewiele mam pożytku” – 
przekonywałem Jadzię. Powiedziałem również Jadzi, że mam dobry fach 
monterski, a Warszawa się odbudowuje, to i pracy będzie sporo. „Ty 
Jadziu, jak zechcesz, to będziesz mogła pracować w biurze. Zresztą mamy 
jeszcze trochę czasu i zobaczymy, jak to się ułoży”. „Dobrze kochany 
Jasiu, ja również myślę, że Warszawa będzie najlepsza” – odparła Jadzia. 
Mnie natomiast chodziło o to, aby Jadzia nie dowiedziała się z czasem 
o tych moich robotach, napadach, o pannie Irce, bo czym dalej w las, tym 
więcej grzybów – dumałem. Chciałem wyjechać stąd do Warszawy i żyć 
normalnie, uczciwie, zająć się pracą i stworzyć rodzinę. Już mi wyszumia-
ła z głowy Ameryka, Chiny i inne takie mrzonki. Tylko Jadzia cały czas 
stała mi przed oczami i głęboko zapadła w serce. Tym razem całą noc 
spędziłem z Jadzią. To było całkiem coś innego niż z panną Irką. To była 
chyba prawdziwa miłość.

Rano przyjechał do mnie Julek Hok, mówiąc, że aresztowano „Wiktora” 
i jeszcze czterech razem z nim. Powiedział, aby się mieć na baczności, bo 
robi się coraz ciaśniej wokół nas. Od razu pomyślałem, aby nie wydało 
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się to moje zameldowanie. Późną jesienią przyjechał Leszek ze Zbyszkiem, 
zawiadamiając mnie, że mają robotę na 18 milionów w Poznaniu. Rzekomo 
pieniądze są potrzebne na wykupienie z więzienia pewnego kapitana. 
Powiedzieli, że mają dokładny wywiad od kasjerki Urzędu Wojewódzkiego, 
a jeśli robota się uda, to dadzą panu Jankowi dwa miliony. Szczerze mó-
wiąc, to nie miałem ochoty na tę robotę, ale pomyślałem, że dwa miliony 
to duże pieniądze i można by lekko przeżyć wojnę, więc zgodziłem się. 
Zaraz spotkałem się z Julkiem i szoferem Kazikiem, od którego zabraliśmy 
pistolety, bo były tam ukryte. Wczesnym rankiem całą piątką pojechaliśmy 
do Poznania. Ja chciałem skorzystać z okazji i zwiedzić Poznań. Wyszedłem 
na spacer i spotkałem Edka Kupkę, jadącego motocyklem. Zatrzymałem go. 
„Czołem Jasiu” – ucieszył się Edek. „Co cię do nas sprowadza?” – zapytał. 
„Ja tak sobie jeżdżę w sprawach handlowych” – odparłem. „Ale jak ty tutaj 
żyjesz?” – zapytałem. „Ożeniłem się i założyłem sklep do spółki z bratem. 
Brat mieszka przy ulicy Szewskiej, obok Województwa” – informował mnie 
Edek. Pomyślałem od razu, że byłby to dobry odskok po robocie, bo tam, 
gdzie proponował Leszek, było daleko i moglibyśmy nie zdążyć bezpiecznie 
wycofać się. Dlatego zaraz powiedziałem Edkowi, aby mi załatwił nocleg 
u swojego brata. Dobrze, odpowiedział Edek, i zaraz podwiózł mnie na 
ulicę Szewską 11. Gdy weszliśmy do mieszkania, Zygmunt, brat Edka, 
powitał nas z wielką radością, ponieważ pochodziliśmy obaj z Tomaszowa. 
Ja zaraz wróciłem pod Województwo, gdzie miałem spotkać Leszka. Gdy 
go odnalazłem, Leszek pokazał mi, którymi drzwiami wejdziemy do kasy, 
bo od frontu stoi wartownik z karabinem. Gdy wszystko to dokładnie obej-
rzałem, powiedziałem Leszkowi, że mamy melinę na ulicy Szewskiej 11, 
bardzo blisko Województwa, i nie trzeba będzie korzystać z taksówki, tak 
jak planował Leszek. „Po dwóch będziemy mogli bezpiecznie się wycofać, 
tylko wpierw muszę urobić właściciela mieszkania” – dodałem. Leszek 
powiedział, że to bardzo dobrze, że będzie u mnie jutro rano i pożegnał 
się. Poszedłem do knajpy, gdzie umówiłem się z Julkiem i Kazikiem. 
Powiedziałem im, że idziemy na kwaterę do Zygmunta Kupki. Gdy 
przeszliśmy na kwaterę, od razu powiedziałem Zygmuntowi, o co chodzi. 
Zygmunt chętnie się zgodził, ale postawił warunek, że idzie z nami na 
robotę. Rano, tak jak zapowiedział, przyszedł Leszek. Dał nam dokładny 
wywiad, narysował plan budynku i dojście do kasy oraz wyznaczył godzi-
nę akcji na jedenastą. Sprawdziliśmy pistolety i na piętnaście minut przed 
jedenastą wyszliśmy, po dwóch, od Zygmunta. Do budynku weszliśmy 
spokojnie bocznym wejściem, tak jak to narysował Leszek [31.12.1946].  
Ja z Kazikiem pierwszy wszedłem do kasy i od razu powiedziałem zde-
cydowanie: „Ręce do góry”. Wszyscy urzędnicy posłusznie podnieśli ręce. 
Sprawdziłem, czy któryś z nich nie ma broni, i z uśmiechem powiedzia-
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łem, że przyszliśmy zabrać pieniądze, że jesteśmy z AK. Sam wyszedłem 
na korytarz, a koledzy ładowali miliony do teczek. Wtem, nie wiadomo 
skąd, nadszedł jakiś urzędnik, kierując się prosto do kasy, a widząc, co 
się dzieje, usiłował wycofać się. Wtedy Julek złapał go za rękę i pociągnął 
do środka, a ja podskoczyłem z korytarza i pchnąłem go tak silnie, że 
obydwaj z Julkiem przewrócili się na podłogę. Gdyśmy już ze wszystkim 
uporali się, uszkodziliśmy telefony, zamknęli kasę z urzędnikami, a sami 
dwójkami wyszliśmy na ulicę i szybko różnymi zakamarkami dotarliśmy 
do mieszkania Zygmunta. Cała robota trwała jedenaście minut i nieźle się 
udała. Wieczorem przyszedł Leszek ze Zbyszkiem, przeliczyli pieniądze, ale 
było tylko niewiele ponad cztery miliony. Coś musieliśmy przegapić, ale 
trudno, dobrze, że tak się skończyło. Mnie dali 400 tysięcy, a pozostałym 
trzem po 20–50 tysięcy. Resztę zabrali ze sobą i odeszli. Myśmy wrócili 
do Sopotu dopiero po pięciu dniach. Za te pieniądze kupiłem sobie dwa 
garnitury i takie inne drobiazgi. Resztę odłożyłem na bok, a piętnaście 
tysięcy przeznaczyłem na zabawy i inne zachcianki.

Po pewnym czasie dowiedziałem się, że Leszek wyjechał za granicę. 
Było już po wyborach [styczeń 1947]. Pora była skończyć z tymi napa-
dami, bo do czasu dzban wodę nosi. Zawołałem więc Julka i Kazika, 
mówiąc im, że więcej robót nie będzie, każdy ma trochę forsy, aby móc 
dobrze żyć, a przy tym można pracować. Chłopcy zgodzili się ze mną. 
Broń zakopaliśmy u mnie w warsztacie, a na tę okazję wypiliśmy trzy  
butelki wódki.

W karnawale hulam całą parą. Jeżdżę po knajpach wzdłuż całego 
niemal wybrzeża – Gdynia, Wrzeszcz, Orłowo, Gdańsk. W Sopocie bawię 
się raczej rzadko. Do Jadzi zachodzę raz w tygodniu. I tak na tych hulan-
kach i swawolach zleciała mi cała zima. 18 marca 1947 roku przyjechał do 
mnie „Czarny Jasio”. Dałem mu 15 tysięcy złotych, aby kupił sobie jakieś 
ubranie. Namówiłem go również do pozostania u mnie przez parę dni, bo 
jutro pójdziemy do państwa M. Następnego dnia przebrałem Jasia w swoje 
ubranie i buty, żeby na przyjęciu wyglądał jak człowiek. Gdy przyszliśmy 
do państwa M., gości było już sporo – cztery koleżanki Heli M. z gim-
nazjum i dwóch panów z żonami. Gospodarz tak nas rozlokował przy 
stole, że siedzieliśmy na przemian z paniami. „Czarny Jasio” siedział obok 
żony pewnego oficera, przystojnej damy w wieku podgorączkowym. Ja 
siedziałem obok panny Małgosi, koleżanki Heli M. Wódki było sporo, tak 
że wkrótce prawie całe towarzystwo było porządnie podpite. Jeden z gości 
zaproponował, aby każdy z panów wypił bruderszaft ze swoją sąsiadką. 
Gdy wypiłem bruderszaft z Małgosią, to zacząłem ją całować nie tylko 
jeden raz, ale kilkanaście razy. Widząc to, inni panowie za moim przy-
kładem zaczęli obcałowywać swoje damy. „Czarny Jasio” tak się zapalił 
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do tego całowania, że swoją damę całował nie tylko w usta i policzki, ale 
również w szyję, dobierając się do piersi. W pewnym momencie solidnie 
ją ugryzł, bo dama krzyknęła i aż podskoczyła na krześle. Towarzystwo 
zaczęło się śmiać, ale podeszła do mnie Hela M. i powiedziała mi, abym 
zabierał tego gryzonia, bo on pewnie psa zjadł i może nas wszystkich 
pogryźć. Wywołałem Jasia i zwróciłem mu uwagę, że tak nie można, że 
ta pani jest mężatką, żoną tego oficera, co siedział obok. Jasio brzydko 
zaklął. „Dlaczego mi o tym nie powiedziała” – odparł i odszukał swoją 
czapkę, wymykając się z towarzystwa. Tańcząc później z tą pogryzioną 
panią, przeprosiłem ją za wygłupy Jasia, tłumacząc go jednocześnie, że 
był na Syberii i od lat nie widział kobiet, dlatego taki namiętny. Ta pani 
odparła, że gdy zobaczę Jasia, to mam mu powiedzieć, że mu wybacza 
i puszcza wszystko w niepamięć. Jeszcze popijaliśmy tak ze trzy godziny, 
a ja po każdym kieliszku całowałem swoją Małgosię, mówiąc, że to najlep-
sza zakąska, co wywołało ogólny śmiech. Kilka dni później przyjechali do 
mnie Zbyszek, Julek i Kazik. Poszliśmy zabawić się do „Ermitażu”, takiej 
wyborowej restauracji w Sopocie, na solidny ochlaj. Piliśmy tam prawie 
do rana, aż udało nam się upić szefową tej restauracji do tego stopnia, 
że gdy rano przyszły sprzątaczki, to zabrałem im miotły i szczotki i za-
graliśmy sobie w hokeja na dużej sali. Podczas tej gry wrzasku było co 
niemiara, aż zbiegła się służba ze wszystkich sal. Zapłaciliśmy 40 tysięcy 
złotych za rachunek i poszliśmy do domu. Gdy odespałem te hulanki 
i porządnie wytrzeźwiałem, to pomyślałem, że najwyższy czas skończyć 
z tym i zadbać o przyszłość. 

Był już kwiecień. Święta Wielkanocne spędziłem u Jadzi. Kupiłem dla 
niej w prezencie piękny materiał na sukienkę i bransoletkę z bursztynów. 
Omówiliśmy termin naszego ślubu i organizację wesela. Wspomniałem też 
Jadzi, że będę musiał pojechać do Tomaszowa i tam ujawnić się, bo już koń-
czy się termin tego ujawnienia. Jadzia jakby coś przeczuwała, bo odradzała 
mi ten wyjazd, twierdząc, że nie mam z czego się ujawniać. Ale ja z jakimś 
dziwnym uporem powtarzałem, że muszę być w Tomaszowie, choćby tylko 
po to, aby zaprosić siostrę i brata na nasze wesele. Zadecydowałem, że 
pojadę do Tomaszowa tylko na dwa tygodnie i zaraz wrócę do Sopotu. 
Następnego dnia już od samego rana szykowałem się do drogi. Wziąłem 
ze sobą tylko 20 tysięcy złotych, zapasowy garnitur, jasny, angielski, 
jesionkę, kilka koszul, szalik i zapakowałem to do walizy. Zostawiłem 
w domu radio siedmiolampowe, dwa garnitury, dwie pary butów – ofice-
rek, z 15 koszul, pościel i kilka koców, czyli cały swój ówczesny majątek. 
W Tomaszowie ujawniłem się na UB, mówiąc im tylko część prawdy, bo 
gdybym powiedział im całą prawdę, to pewnie posiedziałbym w więzieniu 
z siedemset lat. Gdy wszedłem do urzędu, to ubeki zrobili wielkie oczy, 
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pokazując sobie mnie palcami, że to „Mogiłka” przyszedł. Dmitroca zaraz 
zabiera mnie na przesłuchanie i trzyma tak ze cztery godziny, zmuszając 
groźbami do podpisania współpracy z nimi, gdyż w przeciwnym razie 
zaraz mnie zamknie i posiedzę sobie co najmniej dziesięć lat. Ja w końcu 
załamałem się i podpisałem drżącą ręką te papiery, zdając sobie sprawę, 
że dopuszczam się zdrady Narodu Polskiego. Jednak podpis tak wypadł, 
że sam nie mogłem odczytać nazwiska. Dmitroca wyznacza mi spotkanie 
na godzinę 10 wieczorem na starym cmentarzu, to dostanę tam zadanie, 
bo od tej pory nikt nie może widzieć, jak wchodzę do urzędu. Dostałem 
list z Sopotu – na umówiony wcześniej adres – że Julek Hok podczas 
napadu na kasę przedsiębiorstwa węglowego w Sopocie, wraz ze zdemo-
bilizowanym oficerem Dziurą, paskudnie wpadli. Robota była całkowicie 
spartaczona i nieudana. Dziura musiał wyskoczyć z pierwszego piętra, 
połamał nogi i zaraz palnął sobie w łeb. Julek, uciekając, ostrzeliwuje się, 
ale łapią go żywego, a on potem w śledztwie sypie wszystkie nasze wspól-
ne roboty. W takim nastroju idę na to spotkanie z Dmitrocą na cmentarz 
i tam ukrywam się obok kaplicy w gęstych krzakach, czekając na dalsze 
wydarzenia. Wreszcie przychodzi Dmitroca z Leluchem i rozmawiają, że 
najlepiej, gdy nadejdzie „Mogiłka”, od razu dać mu w łeb, bo to będzie 
najlepsza współpraca. Ten „Mogiłka” to niejednego z naszych zastrzelił 
i nie ma co się z nim patyczkować – mówili między sobą. Siedząc w tych 
krzakach, myślę sobie: „O, psubraty ukraińskie, niedoczekanie wasze, 
jeszcze wam pokażę”. Gdybym miał wtedy przy sobie pistolet, to pewnie 
od razu strzeliłbym do nich. Nadal jednak siedzę w krzakach, nie ruszając 
się z miejsca, dopóki oni nie poszli w kierunku bramy. Od tamtej pory 
zacząłem się ukrywać. Nie szukali mnie zresztą, pewnie myśląc, że poje-
chałem do Sopotu po swoje rzeczy. Po kilku dniach napisałem do Jadzi. 
Jadzia zaraz mi odpisała, czyniąc mi wyrzuty, że milszy jej byłem, gdy 
przychodziłem w pocerowanej koszuli, niż potem w angielskich garni-
turach. Zrozumiałem, że Jadzia chce ze mną zerwać. Również szybko jej 
odpisałem, mniej więcej tymi słowami: „Nie gniewaj się, kochana Jadziu, 
że tak wyszło, ale cóż winien las, że szumi albo rzeka, że płynie. To nie 
moja wina, to wojna i poniewierka wyrządziły nam taką krzywdę. Lepiej 
będzie, jak zapomnisz o mnie i wymażesz ze swojego serca, chociaż ja 
zawsze będę wspominał te nasze spacery, wzgórza nad morzem, krzak 
dzikiej róży i altankę ze źródełkiem”.

[Na tym kończy się pewien etap życia „Mogiłki”, a zaczyna drugi, już 
całkiem inny, jakby ukryty, tajemny, przypominający czasy okupacji niemiec-
kiej, ale jeszcze gorszy, bo zdrada i wróg czaiły się wszędzie, nawet wśród 
najbliższych przyjaciół, za lojalność których dalibyśmy się posiekać na kawałki  
– Z. W.].
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POWRÓT DO POWIATU TOMASZOWSKIEGO – U „BURTY”

Chodzę zły i załamany, wciąż myśląc o tym, że wszystko to, co miałem 
tam, w Sopocie, zdobyte z wielkim ryzykiem życia i wolności, przepadło 
na zawsze. Nawet te 200 tysięcy złotych nie zabrałem ze sobą, a nieroz-
ważnie ukryłem w skrzynce radiowej. Dostałem wiadomość od pewnej 
znajomej, że ubeki wszystko skonfiskowali, co było w domu, broń wyko-
pali, Adama aresztowali. Podobno siedzi nawet ta kasjerka z Poznania. 
Nie mam co dalej pozostawać w tej Polsce. Muszę wiać za granicę. Jak 
do tego doszło, do tej całej wsypy, nie mogło pomieścić mi się w głowie. 
Nie miałem pojęcia, jak dalej żyć.

Po pewnym czasie nawiązałem kontakt z Jankiem Czarnopysiem 
i Edkiem19. Uradziliśmy, że pojedziemy do Bytomia i tam zrobimy ze dwa 
miliony złotych, zamienimy na dolary i wyjedziemy do Ameryki albo 
jeszcze dalej. Podobno przez Czechy przeprowadza pewien Żyd, biorąc 
za taki kurs po 300 tysięcy złotych od łebka. Aby zdobyć jakieś pieniądze 
do Bytomia, sprzedałem jesionkę za 10 tysięcy złotych. Teraz czekam na 
okazję – jakiś samochód w tamte strony – bo trzeba przewieźć pistolety. 
W tym czasie Janka aresztują, a Edek zadekował się gdzieś na wschodzie 
powiatu. Zatem chodzę sam i ukrywam się przed ubekami i milicją. Gdy 
pewnego razu byłem w okolicach Łaszczowa [kwiecień 1948 r.], dowie-
dział się o mnie „Burta” – Jan Leonowicz – zawodowy podoficer z pułku 
kawalerii [Strzelców Konnych] z Hrubieszowa, obecnie dowódca miejsco-
wego oddziału WiN. „Burta” przez znajomych nawiązał ze mną kontakt. 
Zaraz zgłosiłem się do niego. Za parę dni „Burta” powierza mi pierwszą 
robotę, aby zatrzymać samochód na szosie Tyszowce–Komarów i zabrać 
250 tysięcy złotych, które wiózł kasjer tyszowieckiej Spółdzielni. „Burta” 
daje mi do pomocy trzech ludzi, a sam czeka na mnie opodal w lasku. 
Akcję przeprowadziliśmy o godzinie piątej rano i bez kłopotów zabrali-
śmy pieniądze. Jak powiedziałem, w lasku czekał „Burta”. Oddałem mu 
te pieniądze, 250 tysięcy, z czego dostałem 20 tysięcy na zakup ubrania. 
Od tego czasu chodzę razem z „Burtą”. Za te zdobyte pieniądze kupiłem 
sobie buty i ubranie. Po tej akcji we trzech, czyli „Burta”, Stasiek [Stanisław 
Samiec ps. „Pasek”] i ja, idziemy do Puszczy Solskiej, bo po wioskach 
pełno wojska KBW. Wysiedlają Ukraińców i likwidują UPA, czyli prze-
prowadzają Akcję „Wisła”. Jednocześnie przeprowadzają reformę rolną, 
zakładają partię PPR i organizacje młodzieżowe. Po drodze do puszczy 
wstępujemy do szkoły w Łuszczaczu, gdzie uczyła znajoma „Burty”. 
Nocowaliśmy w jednej z klas, tak że rano zobaczyły nas dzieci i pytały 
nauczycielkę, co to za jedni ci panowie. Nauczycielka wyjaśniła dzieciom, 

19 Prawdopodobnie z Edkiem Skalnym – Z. W.
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że to panowie inżynierowie od mierzenia ziemi i lasu w związku z prze-
prowadzaną reformą rolną. Oczywiście dzieciaki rozpowiedziały o tym 
rodzicom, tak że po paru godzinach wiedziała o nas cała wieś i wkrótce 
do szkoły zaczęli schodzić się chłopi, pytając, czy będą mierzone również 
lasy. „Burta” obrazowo opowiadał chłopom, że te wszystkie okoliczne 
lasy są przeznaczone do parcelacji i będą rozdawane chłopom. Chłopi 
byli uradowani, naprzynosili zaraz wódki, miodu i sporo zakąsek, ciesząc 
się, że będą mieli wreszcie własny las. Gdy tak popijaliśmy na wesoło 
z chłopami, w pewnej chwili podeszła do „Burty” nauczycielka i szep-
nęła mu do ucha, że do wsi przyjechał samochód pełen wojska. „Burta”, 
by nie płoszyć chłopów, spokojnie kazał zakończyć libację i zabrać się 
do roboty, mówiąc do nas, abyśmy zabrali swoje przyrządy pomiarowe. 
Gdy zabraliśmy z komórki swoje „pepeszaki” i schowali je pod płaszcze, 
„Burta” zrobił dwie wiechy ze słomy, umieszczając je na kijach, i kazał 
nam iść z tymi wiechami w stronę lasu, w odległości około sto metrów od 
siebie. Nam nie trzeba było wiele tłumaczyć. Ja pierwszy wyszedłem z tą 
wiechą na pole, za mną Stasiek. Wtedy „Burta” krzyknął jeszcze do nas, że 
zaczniemy mierzyć od lasu. Gdy byliśmy już pod lasem, „Burta” krzyknął 
do mnie: „W prawo i prosto”. Zrozumiałem, że należy iść prosto leśnym 
duktem. „Burta” cały czas obserwował przez lornetkę, bardziej patrząc na 
wojsko we wsi niż na nas. Kiedy znaleźliśmy się już w bezpiecznym lesie, 
uśmieliśmy się serdecznie z naiwności chłopów i nieporadności wojska 
[KBW]. Przeszliśmy spokojnie polami i zagajnikami do „Czarnego Lasu”, 
a stamtąd do Puszczy Solskiej. Nieco później dowiedzieliśmy się, że woj-
sko ze swoim porucznikiem przyszło do szkoły, wypytując nauczycielkę 
o nas, co to za jedni. Nauczycielka powiedziała im, tak samo jak dzieciom, 
że to inżynierowie – mierniczy. Porucznik na to w śmiech i wytłumaczył 
nauczycielce, że to na pewno był „Burta”. Zebrał swoje wojsko i ruszył 
w trop za nami, ale pomylili ślady i poszli w innym kierunku.

W puszczy przesiedzieliśmy prawie miesiąc, dopóki się nie uspokoiło 
w terenie. Było już lato, a w lesie pełno rozmaitych kwiatów, źródełek 
i rzeczek. Założyliśmy obozowisko koło „Czarnej Rzeczki”. Potem wrócili-
śmy na wschód powiatu. Po drodze wstąpiliśmy do Brzezin, do „Wrzosa”, 
który był wtedy komendantem obwodu WiN na powiat. „Burta” oma-
wiał z „Wrzosem” różne sprawy, a ja zrozumiałem z tego, że trzeba ten 
komunistyczny aparat bezlitośnie rozwalać. Wracamy więc na wschód 
i bierzemy się ostro do roboty. Likwidujemy kilku asów komunistycznych, 
rozbrajamy ormowców. Wojsko i milicja nas ściga, ale my chodzimy dłu-
gimi susami, robiąc co noc nawet 20–30 kilometrów. Działamy w trzech 
powiatach, w tomaszowskim, hrubieszowskim i biłgorajskim. Ubeki mówią, 
że „Burta” pewnie lata samolotami, bo nie nadążają za nim samochodami. 
I tak na tych forsownych marszach i wypadach mija całe lato [rok 1948]. 
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Nadchodzi jesień i jesienne słoty, a wkrótce zima. Ja nie mam ciepłej 
kurtki, więc chodzę w ceratowym płaszczu i przeziębiam się. Chory po-
zostaję na wiejskiej melinie, a „Burta” ze Staśkiem idą w lasy. Wczesną 
wiosną znowu spotykamy się i chodzimy we trzech – „Burta”, Stasiek i ja. 
Jednak znowu przeziębiam się, boli mnie bok i nie mogę chodzić. Minęło 
prawie sześć tygodni, zanim jako tako wydobrzałem i mogłem łazić. 
Potem znowu spotykamy się, a pod koniec lata idziemy razem w lasy, do 
puszczy. Nadchodzi kolejna jesień, a z nią plucha. Budujemy schron na 
„Sowieckiej Górze”. Kilofami kujemy prawie przez dwa tygodnie głęboką 
dziurę w ziemi, szalujemy deskami i maskujemy, sadząc na tym schronie 
świerki. Gdy schron był już gotowy, „Burta” poszedł do Długiego Kątu, 
aby przeprowadzić wywiad o kasie miejscowej spółdzielni. Na drugi 
dzień idziemy we trzech i zabieramy 200 tysięcy złotych, wycofując się do 
schronu. Kupujemy za 40 tysięcy wieprzka i zakładamy kuchnię jak się 
patrzy. Mamy w schronie żelazny piecyk z dwoma fajerkami, miednicę do 
mycia naczyń, czajnik na wodę do herbaty, trzy talerze, trzy miski, trzy 
kubki, trzy łyżki, trzy widelce. Ponadto kupiliśmy metr [100 kg] mąki, 
30 kg cukru i parę metrów kartofli. Ja na zmianę ze Staśkiem jesteśmy 
kucharzami. Zmieniamy się co drugi dzień. Gotujemy wszystko, co tylko 
wpadnie nam do głowy. Najczęściej gulasz z kartoflami. Lane kluski nie 
udają się. Wyszedł z tego obrzydliwy krupnik. „Burta” śmieje się z nas 
i naszego kucharzenia i proponuje, aby wysłać nas na wyższy kurs goto-
wania na fajerkach. Najwięcej kłopotów mieliśmy z wodą, bo trzeba było 
chodzić po nią dobry kilometr, aż na kolonię. Jak przyniosło się te dwa 
wiadra wody z kolonii na „Sowiecką Górę”, to siódme poty oblewały 
człowieka. O tym naszym schronie, wiedziała prawie cała kolonia i pół 
wioski, ale jakoś, dziękować Bogu, mieszkaliśmy sobie spokojnie i nikt  
nas nie wydał. 

Była już zima, kiedy wybrałem się do krawca na wschód, po spodnie. 
Wzułem nowe buty i ruszyłem w drogę. Gdy doszedłem do lasu „Sojnica”, 
zmorzył mnie sen, a te cholerne buty poobcierały mi stopy do tego stopnia, 
że nie mogłem iść dalej. Nazgarniałem śniegu i zrobiłem sobie posłanie, na 
którym położyłem się jak na jakiejś pierzynie. Noc była ciepła, ale ciemna. 
Prószył śnieg. Przespałem tak ze dwie godziny, aż obudził mnie ziąb. 
Zerwałem się cały zdrętwiały i zaraz ruszyłem, kulejąc, w dalszą drogę. 
Gdy przyszedłem do krawca, dopiero poczułem, jak kolana się pode mną 
uginają i coś trzeszczy w kościach. Zapłaciłem krawcowi za spodnie i jaz-
da z powrotem w drogę, ale już innymi ścieżkami, w stronę Tomaszowa. 
Po drodze wstąpiłem do Janka Gorączki i tam przenocowałem. Za dwa 
dni wypadały święta Bożego Narodzenia. Janek zatrzymał mnie u siebie. 
Święta spędziliśmy, wesoło rozmawiając i życząc sobie, aby przyszły rok 
był inny, lepszy. Po dwu dniach pożegnałem Janka i ruszyłem w dalszą 
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drogę. Podczas tej wędrówki zastał mnie świt. Pod samym Tomaszowem 
czuję się bardzo słaby i zmęczony, tak że nie mogę iść dalej. Ledwie do-
wlokłem się do państwa G. i tam przenocowałem. Rano przyszła panna 
Hela. Wieczorem odprowadziłem ją do domu i tam przenocowałem. Hela 
mieszkała sama. Żyła nędznie z tego kawałka pola przy mieście. To jej 
mieszkanko to jeden pokoik, jedno łóżko, stołek, dwa krzesła, a na ścianie 
obrazek Matki Boskiej Częstochowskiej. Pokoik był mały, ale schludnie 
utrzymany, ciepły i przytulny. Czułem się w nim, po tych naszych schro-
nach, jak w raju. Hela była ładną i zgrabną panną, tylko biedną i pewnie 
dlatego nikt jej nie odwiedzał. Siedzę z Helą przy stoliku, pijemy herbatę 
i rozmawiamy o różnych sprawach i o tym też, że te paskudne czasy 
będą trwały rok albo dłużej, zanim coś się ruszy i zmieni na lepsze. Hela 
siedzi zamyślona, wreszcie nieśmiało mówi do mnie: „Wiesz co, Jasiu, 
gdybyś ożenił się ze mną, to ja przetrzymałabym ciebie przez te ciężkie 
czasy”. „Tak Helu – powiadam – tylko czy przez ten czas nikt mnie tutaj 
nie zobaczy u ciebie, przecież jesteś panną i za taką musiałabyś uchodzić, 
wpadnie jakiś chłopak albo sąsiadka i wszystko się wyda”. „Do mnie rzadko 
ktoś przychodzi” – powiedziała Hela. „Zresztą można by zrobić schowek 
w kuchni” – dodała. „Dobrze Helu – odparłem – ale wpierw muszę pójść 
do swojego komendanta »Burty« i powiedzieć mu, że odchodzę, bo co by 
sobie o mnie pomyślał, że to jakaś zdrada z mojej strony i wyzbyłby się 
tego schronu, co go w takim trudzie budowaliśmy”. Późnym wieczorem 
pożegnałem Helę i wyruszyłem w drogę powrotną do „Sowieckiej Góry”. 
Szybko iść nie mogłem, bo coś mi w kolanach skrzypiało i bolało. Wlokłem 
się więc całą noc, zanim znalazłem się w lesie ulowskim. W ciągu tych paru 
dni, kiedy opuściłem „Burtę”, spadł duży śnieg, tak że nieraz zapadałem 
się po pas. Ciężko mi się szło tymi bezdrożami i leśnymi ścieżkami. Gdy 
dotarłem na miejsce, była już prawie dziesiąta przed południem. Zaraz 
położyłem się na pryczy, czując się bardzo zmęczony i osłabiony, a spo-
cony byłem jak mysz. Przeleżałem tak prawie dwa tygodnie, zanim jako 
tako doszedłem do siebie.

W tym czasie śnieg zniknął prawie całkowicie. Aby nieco się rozruszać, 
poszliśmy któregoś dnia na kolonię Łosiniec, gdzie rozbroiliśmy jednego 
ormowca. Przez całą prawie zimę nie chodziliśmy na żadne roboty, a sie-
dzieliśmy w schronie, gotując kluski, kartofle i smażąc gulasz. Czekaliśmy 
wiosny. Jedynie „Burta” wychodził na polowania, robiąc wiele hałasu 
i szumu w lesie, co wywołało gadaninę we wsi. Dlatego pewnie ubow-
cy zaczęli nas „macać”. Przyjeżdżali do wsi lub wysyłali swoich szpicli, 
wypytywali o „Burtę”. Ja źle czułem się w schronie, dlatego często wy-
chodziłem do Tomaszowa – na „kawalerkę” do Heli. Pewnego razu śpię 
w łóżku z Helą, raptem Hela budzi się w nocy i zaczyna mnie całować 
w usta, w oczy i gdzie popadło, a potem płacze jak małe dziecko. Zaraz 
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obudziły się we mnie różne podejrzenia i pytam Helę, dlaczego płacze. 
Ona nie chce powiedzieć, a na moje nalegania mówi, że powie mi dopie-
ro za cztery lata. Zrobiło mi się nieprzyjemnie i myślę, że Helka mogła 
komuś powiedzieć o moich wizytach, a ten ktoś pewnie jej nagadał na 
mnie albo powiedział, że komuny nie pokonamy i sami poginiemy, a to 
może potrwać ze cztery lata. Jestem przygnębiony taką sytuacją i boję się 
zdrady. Ubieram się więc i chcę odejść, jednak Hela prosi mnie i błaga, 
abym został, bo ona płakała przez sen. Jednak czuję jakieś zło w powietrzu 
i odchodzę. Po drodze myślę, że Helę musiał ktoś nabuntować przeciwko 
mnie, tylko pewnie sumienie nie pozwala jej mnie zdradzić. Pewnie dlatego 
rozpłakała się rozczulona swoim losem.

Gdy przyszedłem na miejsce, zastałem w schronie Staśka Romańczuka, 
którego przyprowadził „Burta”. Od tej pory było nas już czterech. Staśkowi 
nadaliśmy pseudonim „Domejko”. Stasiek powiedział nam, jak to zdra-
dziła go narzeczona i dlatego poszedł do lasu. Wtedy przezwaliśmy go 
dodatkowo „Dowejko”. W okresie tym Staszek Samiec „Pasek” chodził 
do panny Teresy na kolonię Łosiniec, ale również wskakiwał czasami do 
panny Brońci na tej samej kolonii, obiecując jej, że się z nią ożeni i zapisze 
jej 40 morgów ugoru na wschodzie. Brońcia spotkała się kiedyś z Teresą 
i opowiedziała jej o tym. Teresa była zła, że Stasiek uwodzi jedną i drugą. 
Zaczęła paplać po wsi. Dowiedział się o tym „Burta” i zrobił Staśkowi 
grubą awanturę za jego głupie romanse, bo przez takie wybryki może 
dojść do zdrady, bo Stasiek nie zdaje sobie sprawy, do czego są zdolne 
zdradzane dziewczyny. Obawy „Burty” były uzasadnione, gdyż ludzie 
we wsi widzieli różne typy, które kręciły się po okolicy. Podobno jeden 
ze szpicli widział „Burtę” koło „Wapielni” na polowaniu. Niedługo po 
tym cała „Wapielnia” i „Sosnowa Góra” zostały okrążone przez ubowców 
i wojsko. Nasza „Sowiecka Góra” była oddalona od tamtych miejsc zaled-
wie o 500 metrów. Przyjechały trzy samochody wojska, chodzili po lesie, 
zaglądali pod krzaki, kłuli szpikulcami, szukając schronu. Na szczęście 
dla nas była ponowa [świeży śnieg] i nie było żadnych śladów w lesie. 
A my, nie wiedząc o tym, spokojnie siedzieliśmy w schronie, zajadając 
kluski. Dopiero wieczorem dowiedzieliśmy się o tej obławie. Wieczorem 
też opuściliśmy schron i powędrowaliśmy na wschód powiatu. Była już 
wiosna. W kwietniu poszliśmy do Witkowa i zlikwidowaliśmy pewnego 
szpicla – komunistę, a następnie odskoczyliśmy do Czartowca20.

Przed 1 maja poszliśmy na pewne zebranie PPR-u, które w tym czasie 
organizowano po wsiach. Jakiś sekretarz PPR-u odczytywał „tezy” ko-
munistyczne i tłumaczył zebranym, jak mają się zachować na defiladzie 
1-majowej. W pewnej chwili „Burta” przerwał mu tę przemowę i zapytał, 

20 Akcja z 4 kwietnia 1948 r., szpicel Guzina Stanisław – Z. W.
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dlaczego nie powie ludziom, że Stalin wymordował 11 tysięcy Polaków 
w Katyniu. Potem sprawiliśmy lanie aktywistom komunistycznym, a nocą 
przenieśliśmy się do Telatyna. Aby uczcić komunistyczne święto, zlikwi-
dowaliśmy wójta [Władysław Ślęzak], co to swoim „pepeszakiem” straszył 
ludzi, a gdy był pijany, wyprowadzał chłopów na szosę i kazał im skakać 
żabką. Z Telatyna pomaszerowaliśmy na odpoczynek do puszczy. Milicja 
i wojsko szukali nas na wschodzie, a my siedzieliśmy sobie spokojnie 
w puszczy, wąchając kwiatki. Dowiedzieliśmy się, że aktywiści partyjni 
nie nocują w swoich domach, a niektórzy ormowcy oddają broń i nie chcą 
dalej służyć w ORMO. Milicja była przestraszona i barykadowała się na 
posterunkach.

Pewnego razu podczas kolacji jeden z chłopaków opowiadał „Burcie”, 
jak to widział Adama Forunca, gdy ten mordował jakiegoś chłopa i zrabo-
wał mu pieniądze. Jak opowiadał, Adam złapał tego chłopa przed leśni-
czówką i kazał mu oddać pieniądze, które ten chłop miał przy sobie na 
zakup desek, a było tego około 700 tysięcy złotych. Chłop prosił Adama, 
aby go nie zabijał, bo ma żonę i czworo dzieci. Kiedy oddał Adamowi 
pieniądze, ten wyrżnął go siekierą w głowę, potem odrąbał mu nogi 
i ręce, bo chłop nie mieścił się w wąskim dole, gdzie go pochował. Po tej 
zbrodni Adam stał się milionerem. Handlował z jakąś firmą z Warszawy, 
wysyłając tam drewno. Założył również dla narzeczonej sklep na stacji 
w Suścu. Widziano go też, jak jeździł dwa razy do Tomaszowa do UB. 
Pewnego dnia siedzieliśmy nad rzeczką Jeleń, mocząc nogi. Przyszedł do 
nas „Burta” i powiedział, że zabił Adama, gdy ten szedł na leśniczówkę. 
Zaciągnął go w krzaki i tam zostawił. „Chodźcie, zobaczymy, co ma przy 
sobie, bo go nie rewidowałem” – mówi do nas. Gdy poszliśmy w to miejsce, 
„Domejko” zrewidował zabitego i znalazł przy nim czeki na pół miliona 
złotych. Mogliśmy pójść do banku i pobrać te pieniądze, ale myśmy nie 
chcieli tych brudnych pieniędzy, a szukaliśmy pistoletu, jaki nosił przy 
sobie, taką ruską tetetkę. Początkowo „Burta” kazał go po cichu zakopać, 
ale po namyśle powiedział: „Niech będzie z tego sensacja, niech padnie 
na komunistycznych bandziorów blady strach”. Zostawiliśmy zabitego 
tak, jak leżał.

Zaraz po tym wyruszyliśmy na wschód, bo spodziewaliśmy się tutaj 
obławy. Po drodze urwał się „Dowejko”, mówiąc, że ma złe przeczucia, bo 
śnią mu się czarne koty. Staśka Samca zostawiliśmy w okolicach Łaszczowa, 
a sami („Burta” i ja) idziemy do Tyszowiec. W Tyszowcach przenocowaliśmy, 
a rano poszliśmy nad rzekę Huczwę kąpać się. Wybraliśmy takie miejsce, 
skąd był dobry widok na wszystkie strony. Gdy tak sobie leżeliśmy na 
słońcu, przyszła jakaś kobieta [dziewczyna]. Udając, że zbiera pokrzywy, 
kątem oka obserwowała nas i po chwili odeszła w kierunku miasteczka. 
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Za jakiś czas przyszły nad rzekę dwie panie i rozebrały się do kostiumów 
kąpielowych. Jedna z nich to pani profesor Baśka21.

Pani Baśka była wysoka i zgrabna, a gimnastykowała się jak cyrków-
ka, przeginając ciało we wszystkie strony. Po chwili przyszedł jeszcze 
jeden pan profesor i usiadł obok tych pań. Ta pani Baśka to była miłostka 
„Burty”, który się w niej podkochiwał i tylko czekał okazji, aby do niej 
podejść. Gdy nadszedł ten profesor [Łukaszewski – dyrektor tyszowiec-
kiego gimnazjum], to Burta brzydko zaklął: „Po cholerę ten stary piernik 
przywlókł się, przecież umówiłem się tylko z tymi paniami i myślałem, że 
spędzimy wesoło parę godzin nad wodą. Patrz pan, panie Janku – mówił 
dalej »Burta« – jaka ta Baśka jest wygimnastykowana, elastyczna, jak potrafi 
wyginać się do samej ziemi”. Ja natomiast zamiast patrzeć na panią Baśkę 
rozglądałem się na wszystkie strony i spostrzegłem, jak od cegielni, z górki, 
szła grupka żołnierzy. Gdy „Burta” zobaczył wojsko, skoczył na równe 
nogi i zawołał: „Wiejemy na tamtą stronę rzeki” – skacząc jednocześnie do 
wody. Akurat w tym miejscu rzeka była płytka, tak że mogliśmy przejść 
swobodnie na drugi brzeg, ale byliśmy w ubraniach sportowych, więc woda 
zatrzymała się w nogawkach, upodabniając nas do pajaców. Poszliśmy 
w stronę Klątw [przedmieście Tyszowiec] i na sobolewski las, a z lasu do 
Łaszczowa, tam gdzie miał na nas czekać Stasiek. Ta trójka profesorów,  
jak zobaczyła, że my wpław przez wodę, to i oni zaczęli zmiatać z pro-
fesorem na czele.

Po drodze opowiadał mi „Burta”, że Pilarski [„Jar”]22 zakłada organi-
zację [WiN]23 i że na pewno mu się to nie uda, bo to jeszcze za wcześnie 
na takie poczynania. Według poglądów „Burty” należałoby tworzyć małe 
oddziały dywersyjne i walić komunistów po łbach ile wlezie. W Łaszczowie 
„Burta” zostawił mnie ze Staśkiem, a sam poszedł w kierunku Paar i rano 
wrócił, ale już z Frankiem Lalem. „Burta” z Frankiem Lalem wstąpili do 
Majdanu Sopockiego, gdzie zlikwidowali tamtejszego wójta. Teraz już we 
czterech poszliśmy do Szlatyna wykończyć pewnego komunistę, który trząsł 
całą okolicą, a nazywał się Szykuła. Gdy weszliśmy do domu, gdzie miał 
mieszkać, gospodarz powiedział nam, że Szykuła mieszka w następnym 
domu. Gdy okazało się, że to nieprawda i wróciliśmy z powrotem, ten 
rzeczywisty Szykuła, który nas nabrał, uciekł. Zabraliśmy mu za to konie 
z wozem i dwa wieprze i pojechaliśmy do Paar, a stamtąd do „Czarnego 
Lasu”. W schronie zakonserwowaliśmy mięso i słoninę, a sami poszliśmy 

21 Barbara Wiśniarska uczyła wtedy łaciny i j. francuskiego w tutejszym gimnazjum, przed 
wojną chodziła do tej samej klasy gimnazjalnej co siostra „Burty” – Wanda, obie w roku 1939 
zdawały maturę – Z. W.

22 „Jar”, aktualny pseudonim M. Pilarskiego, przedtem „Grom”, d-ca tyszowieckiej kompanii, 
później komendant WiN na Zamojszczyźnie, powieszony w latach 50. na Zamku Lubelskim.

23 Organizacja WiN istniała już od roku 1945.
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do puszczy. W międzyczasie dowiedzieliśmy się, że jakiś śledczy prze-
prowadza aresztowania i chodzi po knajpach, popijając. Poszliśmy więc 
za nim do knajpy i spotkaliśmy go na ganku. „Burta” wymierzył w niego 
z „pepesza”, a ja z karabinu i jakby na komendę oddaliśmy jednocześnie 
strzały. Facet dostał sześć kul i położył się za bufetem. Zaraz poszliśmy 
do spółdzielni zabrać materiał na ubrania. Wracając, zabraliśmy zabitemu 
pistolet tetetkę i odeszliśmy do „Czarnego Lasu”. W „Czarnym Lesie” 
zatrzymaliśmy się aż do samej jesieni.

Późną jesienią, gdy już nie wypasano krów w lesie, zaczęliśmy kopać 
nowy schron. Wykopaliśmy ogromną jamę, chyba 6 na 4 metry i na 2 metry 
głęboko. Gdy zamierzaliśmy już szalować deskami ten wykop, przyłapali 
nas na tej robocie jacyś ludzie ze wsi – dwie kobiety i trzech chłopów. 
Zobaczyli to nasze dzieło wykonane w wielkim trudzie i znoju. „Burta” 
nakazał im, aby nikomu nie mówili, co tutaj zobaczyli, bo gdyby coś po-
wiedzieli, to pewnie spodziewają się, co ich czeka. Ludzie ci zaprzysięgli 
nam, że nic nikomu nie powiedzą, bo słyszeli już, jak w Stanisławowie 
komuniści dostali lanie. „Burta” jednak kazał jamę częściowo zasypać 
i zamaskować. I tak musieliśmy zrezygnować ze schronu w tym pięknym 
miejscu. Jeszcze tego samego dnia „Burta” z Frankiem poszli wyszukać 
nowe miejsca na schron. Gdy wrócili, wszystkie nasze graty przewieźliśmy 
furą pod Krasnobród, na piaszczystą górę, porośniętą jałowcami i z rzadka 
sosnami. Wybraliśmy miejsce na samym szczycie góry. „Burta” wymierzył 
miejsce i jazda do roboty. Kopaliśmy dwa dni, aż do świąt [Wszystkich 
Świętych]. Mówię wtedy do „Burty”: „Może byśmy przerwali robotę, bo 
święta, panie komendancie”, a „Burta” na to: „A co, panie Janku, czy 
my żyjemy dla świętych? Jeszcze ktoś nas znajdzie, zanim skończymy 
robotę, i znowu będziemy musieli szukać nowego miejsca”. Myślę sobie: 
„Słusznie – ja tutaj mam najmniej do gadania, wykonuję, co »Burta« każe 
i tyle”. Kopiemy dalej. Rano widzimy, jak nasza jama zawala się razem 
z tą sosenką, co rosła obok. Nie ma rady. Wyrzucamy piach dalej, ale to 
nic nie daje, bo piach obsuwa się i tak, a nawet wydaje się nam, że cała 
góra również się przesuwa. Wreszcie wpadamy na pomysł, aby od razu 
wstawiać po jednej ścianie z desek. Udało się, ale nam z dłoni krew ciekła 
i powyrastały ogromne bąble. Gdy postawiliśmy cztery ściany, wyrzuciliśmy 
piasek z tej skrzyni, nakryliśmy to wszystko grubymi brusami, a potem 
jeszcze papą. Po zakończeniu roboty „Burta” kazał jeszcze po wierzchu 
zaciągnąć smołowcem, aby nie przeciekało. Smołę musieliśmy grzać nad 
ogniem i narobiło się z tego powodu dużo gęstego dymu. Ludzie idący 
w ten świąteczny dzień do kościoła zobaczyli dym w lesie i ktoś pewnie 
zameldował na milicję, że samogon pędzą. Gdy skończyliśmy z tym smoło-
waniem, zaczęliśmy nasypywać na wierzch piasek oraz posadziliśmy trochę 
jałowców i innych leśnych krzewów. Stasiek z Frankiem byli na zewnątrz 
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schronu i robili klapę do zamykania wejścia, a „Burta” wokół schronu 
układał darninę, ja natomiast znosiłem ściółkę – igliwie, aby zamaskować 
dojście. Gdy poszedłem ostatni raz po tę ściółkę i wyszedłem na polanę, 
zobaczyłem milicjanta jakieś 30 metrów ode mnie. Milicjant zobaczył mnie 
również i krzyknął: „Ręce do góry”, mierząc we mnie z „pepeszaka”. Ja, 
nie mając czasu na myślenie, co robić w tej sytuacji, a mój pistolet nie był 
załadowany, z miejsca, gdzie stałem, dałem susa w dół i półkolem dobiegłem 
do schronu. Milicjant wystrzelił za mną całą serię, ale niecelnie. „Burta”, 
myśląc, że to były strzały do niego, uciekł bez broni w krzaki, a potem 
do „Czarnego Lasu”. Ja wpadłem do schronu i mówię chłopakom – da-
wajcie broń. Stasiek podał mi „pepeszaka” i pistolet „Burty”, lecz o tym 
zorientowałem się nieco później. Chciałem wrócić do schronu, ale było 
już za późno. Milicjanci po moich śladach podeszli do schronu i wrzu-
cili do środka granat. Było ich ośmiu. Do wymiany strzałów nie doszło, 
ponieważ nasze „pepeszaki” były brudne, unurzane w piachu. Nie było 
innego wyjścia, jak tylko po cichu wycofać się. Wieczorem spotkaliśmy 
„Burtę”. Oddałem mu zaraz jego „pepeszaka”, a sam pozostałem tylko 
z pistoletem. Wróciliśmy do puszczy. Nadeszły słotne dnie. Deszcze padały 
prawie bez przerwy. Przez cały tydzień siedzieliśmy w jakiejś opuszczonej 
chałupie. Śpiewaliśmy rozmaite piosenki. „Burta” miał silny i czysty głos. 
My pomagaliśmy mu w tym śpiewie tak, jak potrafiliśmy, aż echo niosło 
po lesie, jakby kompania wojska śpiewała. Te nasze porykiwania napro-
wadziły na chałupę gajowego, który nas zobaczył. Nie chcąc ryzykować, 
przerzuciliśmy się na wschód. Po drodze obrobiliśmy jakąś spółdzielnię, 
ponieważ byliśmy obdarci, bez koszul i innych koniecznych rzeczy, gdyż 
cały nasz majątek pozostał w tamtym schronie. Stasiek z Frankiem poszli do 
Witkowa, ja natomiast z „Burtą” do Czartowca, aby spotkać się z „Dowejką”, 
który miał tutaj schowanego zapasowego „pepeszaka”. „Burta” jednak 
odszedł do Witkowa, aby spotkać się ze Staśkiem i Frankiem. Ja pozo-
stałem w Czartowcu, czekając na „Dowejkę”. Niedługo potem spotkałem 
„Dowejkę” i znowu byłem uzbrojony. Przez ten czas, a trwało to prawie 
trzy tygodnie, krawiec uszył mi ubranie. Potem spotkałem się z wcześniej 
umówionymi kolegami i już we czterech poszliśmy do Witkowa. Okazało 
się, że przez czas naszego rozstania Stasiek z Frankiem wykopali w lesie 
obok Witkowa dobrze zamaskowany schron.

Zbliżała się wigilia Bożego Narodzenia. „Burta” wybrał się na po-
lowanie i ubił dzika. Zaraz poszedł gdzieś ze Staśkiem. Ja z Frankiem 
siedzimy w schronie i oporządzamy tego dzika. Raptem nad schron 
przylatuje ogromne stado ptaków, pewnie ze sto, albo i więcej. Siadają 
na brzozie obok schronu, czyniąc przeraźliwe piski i wrzaski. Spojrzałem 
na to stado i zobaczyłem masę ptaków rozmaitych kolorów i gatunków, 
jak sikorki, dzięcioły, kruki, kawki, wrony, a najwięcej tych szarych, 
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małych wróbelków. Wszystko to skakało z gałęzi na gałąź, jakby tocząc 
między sobą zażartą kłótnię. Widok ten obudził we mnie złe przeczucia 
i lęk. Stałem tak zamyślony, aż nadszedł „Burta” ze Staśkiem, płosząc 
ptaki. Na wieczór wigilijny zostaliśmy zaproszeni do państwa K. na ko-
lonii smoligowskiej. Gospodarz ze łzami w oczach przełamał się z nami 
opłatkiem, a i wszyscy domownicy życzyli nam szczęśliwego doczekania 
wolności. Po chwili „Burta” podszedł do nas z opłatkiem w ręku, mówiąc: 
„Panowie, żyjemy w ciężkich i okropnych czasach, tylko jeden Bóg może 
dopomóc nam w zwycięstwie”. Po tych słowach kobiety zaczęły płakać, 
a nam też zrobiło się jakoś smutno. Ale gdy zasiedliśmy za stołem, to 
popijaliśmy już na wesoło. Stasiek siedział przy pannie J., „Burta” przy 
pewnej młodej mężatce, a ja z Frankiem mieliśmy przy sobie młodziutką 
panienkę, może szesnastoletnią, i żartowaliśmy z nią wesoło, tak że wszy-
scy patrzyli na to z uśmiechem. W pewnej chwili Stasiek odezwał się do 
nas, abyśmy trochę ciszej rozmawiali, bo panie chcą śpiewać kolędy. Gdy 
się uciszyło, zaczęły śpiewać te kobiety, które siedziały obok „Burty”. Za 
chwilę dołączyły się pozostałe panie, tworząc jakby chór, bo śpiewały na 
głosy. Zaczęły Wśród nocnej ciszy, a na koniec zaśpiewały piękną kolędę 
Cicha noc. Była już prawie druga godzina w nocy, jak pożegnaliśmy się 
i wyszliśmy. Pozostał tylko Stasiek, zajęty panną J. We trzech wstąpiliśmy 
do Galucha i tam wypiliśmy jeszcze butelkę wódki. „Burta” zostawił nas 
tutaj, a sam wyszedł. Ja z Frankiem popijaliśmy do rana z panną Julcią, 
bo stary Galuch nie chciał już pić, tylko przewrócił się na łóżko i chrapał. 
Jego zięć Janek też niewiele pił i był jakiś zamyślony, jakby miał wielkie 
zmartwienie. Gdy zrobił się dzień, poszedłem z Frankiem spać na siano. 
Wieczorem przyszedł „Burta” ze Staśkiem i obudzili nas. Potem „Burta” 
pytał Janka, co to za strzały słychać było w nocy na czarnej linii. Janek 
odpowiedział, że pewnie ktoś polował. Wtem rozjazgotały się psy, rwąc się 
w stronę lasu. Wyszedł stary Galuch, ale szybko wrócił, mówiąc, że pod 
lasem widział jakichś ludzi. Zaraz wszyscy wyszliśmy tylnymi drzwiami 
i okrężną drogą dotarliśmy do schronu.

Będąc już w schronie, „Burta” powiedział, że Janek jest jakiś niewyraź-
ny i obawia się, aby nie wyszykował nam jakiejś zdrady. Kazał Frankowi 
pilnować do 11 w nocy, a później Staśkowi. Powiedział również, że o dru-
giej w nocy pójdziemy na Wólkę. Franek, siedząc na wierzchu schronu, 
usłyszał strzał pistoletowy w okolicach zabudowań Galucha. Stasiek 
jednak odrzekł, że to pewnie Edek z Cześkiem popili się i strzelają sobie 
na wiwat. Działo się to 26 grudnia 1949 r. Położyliśmy się spać, a Franek 
pilnował nadal. Kiedy się uspokoiło, i on wszedł do schronu, zamykając 
za sobą klapę. O godzinie 1 w nocy wstał „Burta” i wyszedł na zewnątrz, 
ale po chwili wrócił, zaciągając klapę za sobą. Powiedział nam, że już 
czas i trzeba iść. Nagle ktoś zrywa klapę i wrzuca do środka granat, 
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który jednak nie wybuchł, tylko głucho pacnął o ziemię. Jednocześnie 
usłyszeliśmy głos: „»Burta« poddaj się”, a po chwili rozpętał się huraga-
nowy ogień z broni maszynowej. Płomienie bijące z luf jak błyskawice 
widoczne były w schronie. Franek krzyknął: „Jezus Maria, zginęliśmy”. 
Każdy szukał nerwowo swojego automatu. Mój stał obok drabinki, więc 
złapałem go, wskoczyłem na nią i zacząłem strzelać długimi seriami na 
wszystkie strony, aż wojsko cofnęło się od schronu. Zeskoczyłem wtedy 
z drabiny i zacząłem nakładać buty, ale „Burta” krzyknął: „Wychodzimy 
w bieliźnie, to nie będzie nas widać na śniegu” i wyskoczył pierwszy, a za 
nim Stasiek, ale ubrany. Ja byłem już w butach i wyskoczyłem za nimi. 
Za chwilę znowu rozjazgotały się automaty i karabiny. Za mną wyskoczył 
Franek. Gdy byliśmy już wszyscy czterej na powierzchni, strzelaliśmy na 
wszystkie strony. „Burta” pierwszy wystrzelał całą amunicję, wyrzucił więc 
„pepesza” i tylko z pistoletem skoczył do przodu. Stasiek prawie wcale 
nie strzelał, tylko pobiegł w innym kierunku. Ja również pobiegłem obok, 
padając co pięć metrów, gdy rozbłyskiwały na niebie rakiety świetlne. 
Potem po ciemku oddawałem krótką serię z „pepesza” i biegłem dalej, 
byle naprzód. Tak dobiegłem na skraj lasu, gdzie rozlokowana była trzecia 
linia obławy. Podczołgałem się do żołnierza na jakieś 5–7 metrów. Żołnierz 
krzyknął: „Kto idzie?”, a ja do niego półgłosem: „Swój”. Kiedy kazał mi 
podać hasło, puściłem w jego kierunku krótką serię. Nagle odezwały się 
dwa „diegtiariowy” [ruskie erkaemy]. Ja, niewiele namyślając się, jednemu 
serię i drugiemu to samo. Potem słyszałem, jak oni uciekali, opuszczając 
stanowiska. To ja chyłkiem pakuję się w tę lukę. Podczołgałem się do tego 
żołnierza, do którego strzelałem, i zobaczyłem, jak leżał na boku, a jego 
karabin opodal. Złapałem ten karabin i odrzuciłem go dalej. Usłyszałem, 
jak żołnierze krzyczeli, aby nie świecić. Zrozumiałem, że jestem na samej 
linii ubezpieczeń. Wtedy zerwałem się i w tempie stumetrówki odbiegłem 
jakieś 200 metrów, ale musiałem znowu przypaść do ziemi, bo na niebie 
ukazała się świetlna raca. Gdy rakieta zgasła, poderwałem się i naprzód, 
przez łąki i jakieś trzciny, aż zapędziłem się do Miłkowa, a to już strefa 
przygraniczna.

Noc była bardzo ciemna. Ani jednej gwiazdki na niebie. Kompletnie 
straciłem orientację, gdzie północ, a gdzie południe, gdzie wschód, a gdzie 
zachód. Musiałem przeto zajść do pierwszej z brzegu chałupy i zapytać, 
w którą stronę do Waręża, a w którą do Mircza i Poturzyna. Gdy rozespany 
chłop pokazał mi te kierunki, grzecznie mu podziękowałem. Pewnie za 
to grzeczne podziękowanie chłop pokazał mi jeszcze ścieżkę do Mircza. 
Jeszcze raz mu podziękowałem i poszedłem do Wólki, którą od razu roz-
poznałem po zabudowie. Wólka oddalona była od naszego schronu około 
trzech kilometrów. Gdy skręciłem w prawo do Mircza, widziałem jeszcze 
rozbłyskujące rakiety i słyszałem strzelaninę i huk pękających granatów 
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jak na jakimś froncie. Przyśpieszyłem kroku, bo już robił się dzień. Po 
drodze od napotkanego chłopa chciałem kupić czapkę i mówię do niego: 
„Panie, może sprzedałby pan mi czapkę, jestem od »Burty«, pewnie sły-
szał pan tę strzelaninę dzisiejszej nocy i może podwiózłby mnie pan furą 
do mireckiego lasu?”. „Panie – mówi chłop – daj mi pan spokój, ja pana 
nie znam, idź pan z Bogiem”. Nie miałem innego wyjścia, tylko zabrałem 
chłopu jego czapkę, której nie chciał mi sprzedać, złożyłem kolbę „pepesza” 
i schowałem go pod kurtkę, a pistolet włożyłem do kieszeni. Ścieżką przez 
las mirecki doszedłem do lasu starowiejskiego. Tam zobaczyłem dwu or-
mowców, którzy machali do mnie ręką. Stanąłem i pomyślałem, że chętnie 
bym z nimi powojował, ale nie mam już amunicji. Pomachałem im więc 
również ręką i półkolem, aby zmylić ślady, poszedłem w las i z powrotem 
wróciłem na linię lasu, którędy wiodła moja droga. Ormowcy doszli do 
moich śladów, ale zaraz je pogubili i udali się na północ. Ja przeciąłem 
linię lasu na południe i wyszedłem z drugiej strony. Wszedłem wtedy 
do gęstego zagajnika sosnowego i tam odmówiłem 10 „Zdrowaś Mario”, 
za „Burtę”, Staśka i Franka z myślą o tym, że polegli w tej nocnej walce. 
Odmówiłem również modlitwę za żołnierza, którego zabiłem, przedzierając 
się przez obławę.

Po modlitwie ruszyłem w kierunku Tuczap. Po drodze myślałem, że 
w tej nocnej strzelaninie zginął pewnie niejeden żołnierz. Minąłem Tuczapy. 
Był już wieczór. Zaszedłem do jakiegoś domku na kolonii i poprosiłem 
mieszkającą tam kobietę o kolację i onuce do butów. Zrzuciłem buty, 
a moje nogi popuchnięte i poobcierane w kostkach do krwi. Kobieta dała 
mi kolację i onuce. Zapłaciłem jej za to 500 złotych i poprosiłem, aby ni-
komu nie mówiła, że tutaj byłem, bo mogą spotkać ją przykrości ze strony 
milicji. Udałem się w kierunku Nabroża, ale zabłądziłem. Wreszcie trafiłem 
na znajomą dróżkę i poszedłem prosto. Drogą jechała jakaś furmanka. 
Położyłem się w rowie, dopóki furmanka nie przejechała, ale gdy próbowa-
łem wstać, to poczułem, że nogi mam całkowicie zdrętwiałe. Rozcierałem 
je energicznie przez dłuższy czas, aż niemal na siłę jakoś wstałem i po-
wlokłem się wolnym krokiem na kolonię Dutrów. Tam spotkałem Staśka, 
z którym po koleżeńsku wycałowaliśmy się. Była to nasza wielka radość, 
że ocaleliśmy, ale i wielki smutek, gdy pomyśleliśmy o tamtych dwóch, 
którzy pewnie zginęli w tej nocnej strzelaninie. Za dwa dni poszliśmy do 
Żernik i tam, ku naszej wielkiej radości, spotkaliśmy „Burtę” – zdrowego 
i całego. Każdy z nas dokładnie opowiedział swoje przeżycia z tamtej nocy. 
Stasiek znał dobrze te strony [mieszkał w majątku Łykoszyn, a jego ojciec 
był kierowcą u p. Świerzawskiego – właściciela majątku] i dlatego było mu 
łatwiej wywinąć się z obławy. Gdy uciekał ze schronu, to wpadł w ciem-
nościach na jakiegoś żołnierza, kopnął go w zęby i przeleciał na drugą 
stronę obławy, nie wystrzeliwując ani jednego naboju. „Burta” również 
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znał tutaj każdy niemal kąt [ojciec „Burty” był leśniczym w Witkowie], 
a pędząc tylko z pistoletem w garści, boso i w samych gaciach, przesko-
czył okop, strzelając jednocześnie do jakiejś ciemnej plamy. Przebiegł tak 
ze trzy kilometry i wpadł na jakiegoś „ormowca”, zabrał mu rozklapane 
buty, podartą kufajkę oraz spodnie. Stasiek miał na sobie wszystko swoje, 
nawet kożuch. Dowiedział się później, że Franek uciekał na południe, też 
boso i w kalesonach. Przeszedł tak może z 10 kilometrów, albo i więcej, 
brocząc krwią. Doszedł do Przewodowa i po cichu wlazł po węgłach na 
strych. Rano kobieta zauważyła krwawe ślady ludzkiej stopy na węgłach 
i narobiła wrzasku. Zleciały się sąsiadki i poczęły radzić na podwórku. 
Wtedy Franek zszedł ze strychu i przemówił do rozjazgotanych bab. Okręcił 
nogi szmatami i poszedł dalej, aż doszedł do Machnówka i tam wszedł 
do pierwszej lepszej stodoły, zagrzebując się w słomę. Niestety, dojrzał go 
jakiś ormowiec i dał znać na MO. Przyjechała milicja i komendant Przybik 
zastrzelił Franka. Franek bronił się, dopóki nie został trafiony. Podobno 
obławę na ten nasz schron zorganizowano przy udziale 30 samochodów 
wojska, czyli około 600 żołnierzy. Przyjechał nawet specjalny samochód 
filmowy, bo mieli zamiar robić zdjęcia pokonanym bandytom. Okrążyli 
nas trzema liniami, tak że nawet kot by się nie prześlizgnął. Mogli nas 
czapkami nakryć. Rano mieli rozpocząć atak, ale widocznie Pan Bóg 
pokrzyżował im plany. Wracali do Lublina, wioząc 13 swoich zabitych 
i rannych. Opowiadał pewien żołnierz, biorący udział w tej obławie, że 
od pierwszej w nocy strzelali się między sobą, bo kompletnie zawiodła 
łączność. Dowiedzieliśmy się później, że to zięć Galucha z Piłatem sprze-
dali nas za pół miliona złotych. Oddałem „Burcie” jego buty, bo przez 
pomyłkę, po ciemku, zamiast swoich obułem jego. „Burta” za to dał mi te 
porwane kamasze ormowca. Wkrótce „Burta” ze Staśkiem poszli, a mnie 
zostawili samego. Poszedłem do szewca i kazałem zrobić sobie porządne 
buty. Przez tego szewca dałem również 1000 złotych na mszę za duszę 
tego żołnierza, co go zabiłem. Potem dowiedziałem się, że żołnierz żyje, 
a był jedynie ranny w rękę i zemdlał. 

Przez jakiś czas chodziłem sam. Potem nawiązałem kontakt z Bolkiem 
Ożogiem24 i zrobiliśmy Spółdzielnię w Nedeżowie [27.01.1950]. Zabraliśmy 
tam 30 tysięcy złotych, 10 koszul i spodnie. Za te pieniądze kupiłem 
sobie kożuch, a Bolek zrobił sobie buty. Chodzimy ostrożnie, tylko we 
dwóch. Bolek miał kochankę na Wygonie – Staśkę, do której często za-
chodził. Pewnego razu przyszedł Bolek pod okno i puka: „Wojciechu, 
otwórzcie, to ja Bolek”. Wtedy Wojciech do Staśki: „Słysys, pan Wożuch 
psysed”. Staśka zerwała się z łóżka i otworzyła drzwi. Bolek, wchodząc, 
mówi do ojca Staśki: „Dobry wieczór Wojciechu, co słychać w świecie?”. 

24 Pseudonim „Jaskółka”, potem „Orzeł”, był u „Błyskawicy” (Jan Kędra), kolega Olenia 
Płochowa, pseudonim „Rajzer” – Z. W. 
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A Wojciech na to: „Turek siedem okrętów zabrał”. „To chyba nieprawda 
Wojciechu” – mówi Bolek. A Wojciech na to: „Co ty tam wiz, ty się nie 
znasz na polityce”. „A gdzieście to słyszeli Wojciechu?” – pyta Bolek. 
„A słyszałem, jak dwie baby rozmawiały pod kościołem” – odpowiada 
Wojciech. Bolek często ucinał sobie takie rozmówki z Wojciechem, który 
był trochę przygłup, opanowany przez sklerozę. Staśka zaraz zasłoniła okna 
i zaświeciła lampę. Bolek wyjął ze swoich przepastnych kieszeni flaszkę 
samogonu i popijaliśmy, rozmawiając ze Staśką i żartując z Wojciecha. 
Wojciech, jak sobie trochę podpił, to grał na skrzypkach, podśpiewując: 
„Jak ja jechał do Przemyśla, trzymała się baba dyszla” i inne frywolne 
piosenki. Zrobiło się bardzo wesoło i stanowczo za głośno, aż Staśka 
musiała ojca uciszać, aby ktoś nie usłyszał tej zabawy. Posiedzieliśmy 
jeszcze godzinę i wyszliśmy, bo „Burta” wyznaczył nam spotkanie  
w pewnym miejscu.

Zbliżała się wiosna. „Burta” przyprowadził jeszcze jednego amatora 
przygód, Edka Skalnego. Poza tym „Burta” powiedział nam, że przyjął 
również Cześka Skrobana [31.05.1948]. Są w tej chwili ze Staśkiem Samcem 
[„Pasek”] w puszczy. Ja, słysząc tę wiadomość, odezwałem się: „Panie 
komendancie, co ludzie powiedzą, przecież to złodziej, ma za sobą tyle 
rabunków i gwałtów”. „Burta” zmierzył mnie wtedy srogim wzrokiem i od-
rzekł, aby mnie o to głowa nie bolała, bo u mnie nie będzie kradł, a chłopak 
jest odważny, zabił dwóch ormowców, co chcieli go aresztować, i bił się 
sam z wojskiem w puszczy, a przy tym jest w siatce szpiegowskiej25. „On 
się już zrehabilitował, a zresztą może i złodziej, ale patriota” – zakończył 
„Burta”. „Zgoda, panie komendancie – mówię – ale ja nie bardzo wierzę 
w tę siatkę szpiegowską”. „Burta” tylko popatrzył na mnie, ale już nic 
nie powiedział. Znowu zostawił mnie samego tylko z Edkiem Skalnym, 
a sam poszedł do puszczy. Mieliśmy spotkać się 1 kwietnia 1949 roku. 
Nadszedł kwiecień. Spotykamy się wszyscy w umówionym miejscu. Jest 
„Burta”, Stasiek, Skroban, ja, Bolek i Edek. Było nas sześciu i całą grupą 
poszliśmy do Dynisk, gdzie rozbroiliśmy ormowców. Wstąpiliśmy też do 
PGR-u, gdzie dyrektorem była kobieta, Ukrainka. Stasiek z Bolkiem obcięli 
jej włosy. Po tych wyczynach odskoczyliśmy do puszczy, bo w terenie zrobił 
się duży szum. Całe PPR było ciężko przestraszone, a ormowcy zdawali 
broń i występowali z tej organizacji. Podobno w Lublinie i w Warszawie 
szeptano, że „Burta” robi inspekcję na granicy. Ze Spółdzielni w Rudzie 
Różanieckiej [17.08.1950] zabraliśmy skóry na buty, płaszcze i inne drobiazgi. 
Odjechaliśmy furmanką, śpiewając głośno: „Szła dzieweczka do laseczka”. 
Ludzie po wsiach śmieli się i mówili, że „Burcie” nic nie zrobią, jeżeli tak 
śpiewa sobie wesoło. Gdy byliśmy już w puszczy, „Burta” rozdał rzeczy 

25 Nie wiadomo co to za siatka szpiegowska, a i sam Czesio Skroban nic o jakiejś siatce 
nie wiedział.
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zabrane ze spółdzielni biednym ludziom w mijanych osadach. Jednak 
zaraz musieliśmy się rozstać, bo w mniejszych grupach łatwiej było się 
ukryć i wyżywić. „Burta” ze Staśkiem [„Pasek”] i Skrobanem [„Sobota”] 
pozostali w puszczy, ja natomiast z Bolkiem Ożogiem i Edkiem Skalnym 
powędrowaliśmy na wschód. Bolek pozostał na Pawłówce i zastrzelił 
Głuszka, który podobno go szpiegował. W tym czasie napotkany oddział 
wojska popędził mi kota, tak że musiałem odskoczyć aż pod Jarczów. Tam 
spotkałem się z Jankiem Gorączką, który był w tym czasie dowódcą II rejonu 
WiN. Z Jankiem poszliśmy do Werszczycy odwiedzić „Antoniczka”. Po 
drodze Janek powiedział mi, że „Antoniczek” ma długi jęzor i jest poważ-
nie kopnięty na punkcie partyzantki, ale poza tym fajny chłop. Wieczorem 
Janek zwołał swoich ludzi z organizacji i odbył z nimi krótką odprawę. 
Potem pożegnał się i wrócił do Jarczowa. Ja z Edkiem pozostałem jeszcze 
u „Antoniczka”26, ale następnego wieczora również odeszliśmy. „Antoni- 
czek” zapraszał mnie, abym częściej go odwiedzał. Poszliśmy z Edkiem do 
Bolka na Pawłówkę. Tam spotkaliśmy „Burtę”, Staśka i Skrobana. „Burta” 
kazał mi wydać miny Staśkowi, a sam poszedł do Tomaszowa. Udałem się 
ze Staśkiem do Werszczycy, gdzie przesiedzieliśmy cały dzień. Stasiek zabrał 
około 9 kilogramów min i poszedł z Bolkiem i Skrobanem na Tomaszów. 
Ja z Edkiem pozostałem w Werszczycy, ponieważ byłem chory. Coś mnie 
kłuło w plecach i kompletnie opadłem z sił. Do tego wszystkiego zacząłem 
pluć gęstą flegmą. Rzuciłem nawet papierosy i próbowałem przeprowadzić 
kurację. Dobrze się odżywiałem i brałem zastrzyki ze streptomycyny, jak 
to zaleciła mi pewna akuszerka, twierdząc, że jest to jedyny środek, który 
może mi pomóc w odzyskaniu zdrowia.

W tym czasie „Burta” zaminował narożnik szkolnego budynku [gim-
nazjum w Tomaszowie], chcąc przestraszyć nauczycieli i dać im do zro-
zumienia, aby się opamiętali i nie uczyli młodzieży po stalinowsku. Gdy 
„Burta” założył już te miny i podpalił lont, niespodziewanie nadszedł jakiś 
nauczyciel. „Burta” wyjął wtedy pistolet, usiłując odpędzić tego nauczy-
ciela od niebezpiecznego miejsca, ale nie zdążył, gdyż ładunek wybuchł, 
wyrywając „Burcie” pistolet z ręki i czapkę z głowy. Po tym wypadku 
„Burta” prawie przez dwa tygodnie był głuchy.

Gdy trochę się podkurowałem, z Edkiem i dwoma chłopakami 
z Werszczycy wykonaliśmy robotę w Gródku i w Sowińcu. Sprawiliśmy 
solidne lanie niejakiemu Witkowskiemu [7.09.1950], który usiłował 
w Gródku zakładać kołchoz. W Sowińcu nie udało się, bo sołtys, który 
miał oberwać lanie, schował się w plewy, tak że nie mogliśmy go znaleźć. 

26 „Antoniczek”, czyli Antoni Maryńczak ze wsi Werszczyca, gdzie był dowódcą tzw. 
Przedszkola, Czesław Skroban-Skrobanowski pseudonim „Sobota”, „Mikus”, „Mały” ze wsi 
Skwarki koło Suśca, po wyjściu z więzienia (11 lat) zamieszkał w Opolu, gdzie spotykaliśmy 
się dosyć często – Z. W. 
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Nagadałem tylko jego żonie, grożąc, że jak go złapię, to obedrę ze skóry, 
aby odechciało mu się kołchozów. Po tych wydarzeniach poszła w teren 
gadka, że Witkowskiemu oberżnęli i leży w szpitalu. Komunistów ogar-
nął blady strach, tak że nie nocowali we własnych domach. Korszak spał 
na górce, a Pisklak co wieczór uciekał na posterunek Milicji. Delegaci 
z Tomaszowa nie chcieli jeździć w teren na wieś, bo mówili, że jak ich 
złapią, to oberżną. W tym czasie przyjąłem do siebie dwóch chłopców, 
którzy uciekli z wojska, Gustka i Jurka. Aby zahartować ich w naszym 
żywocie, postanowiłem zrobić samochód na szosie Tomaszów–Łaszczów, 
którym miano przewozić 4 miliony złotych. Gustkowi dałem na tę robotę 
„diegtiariowa”, a Jurkowi „pepesza”. Tak uzbrojeni poszliśmy do lasu przy 
szosie [28.09.1950]. Była akurat 3 po południu, jak nadjechała ciężarówka. 
Wyskoczyłem na drogę, usiłując zatrzymać samochód, ale ten początkowo 
zwolnił, a potem przyśpieszył. Wtedy strzeliłem w róg szoferki, a Gustek 
puścił serię z „diegtiariowa” pod samochód. Wtedy kierowca zatrzymał 
wóz. Podeszliśmy do samochodu, ale okazało się, że firma była ta sama, 
ale nie ten samochód. Zmyliły nas pomalowane na biało deski skrzyni. 
Zawróciliśmy więc samochód i pojechaliśmy nim przez Szarowolę do lasu, 
zostawiając samochód na drodze. Stamtąd poszliśmy na kolonię Zielone, 
gdzie spotkaliśmy „Burtę”, Staśka, Bolka, Skrobana i jeszcze dwu niezna-
jomych chłopaków. Było nas już dziesięciu.

„Burta”, jako komendant, zaprowadził nas pod Długi Kąt i tutaj zatrzy-
maliśmy się przez pięć dni. Spod Długiego Kątu poszliśmy do puszczy, 
gdzie przesiedzieliśmy dziesięć dni. „Burta” polował, a my zbieraliśmy 
grzyby i maliny. Po dziesięciu dniach przeszliśmy do lasu ulowskiego. 
„Burta” przeprowadził wywiad i dowiedział się, że do Tomaszowa ściągnięto 
wojsko w sile około 7 kompanii, a więc szykowano nową obławę. „Burta” 
powiedział nam, że w takim razie trzymamy się lasów. Wtedy ja na to: 
„Panie komendancie, ja nie mogę zostać w lesie, ponieważ jestem niezdrów, 
a noce są już chłodne i brak żywności, dlatego obawiam się, że tego nie 
przetrzymam”. Po namyśle „Burta” odrzekł, że ja z czterema chłopakami 
odejdę na wschód, a „Burta” z czterema pozostaną w lesie. Wyznaczył 
nam termin i miejsce następnego spotkania. Ja ze swoją grupą poszedłem 
do Bukowca27, gdzie przesiedzieliśmy cały dzień. W Bukowcu dołączył 
do nas jeszcze jeden amator takiego życia, Bronek Pituła. Powiedziałem 
wtedy chłopakom, że lepiej będzie, gdy rozdzielimy się na dwie grupy, bo 
łatwiej się i ukryć, i wyżywić. Ja odszedłem z Gustkiem, Dziubą i Jurkiem 
Sikorą do Werszczycy, a Bolek Ożóg z Tadzikiem Swatowskim i Bronkiem 
Pitułą poszli na Wożuczyn. W Werszczycy wznowiłem kurację, biorąc 

27 Las Bukowiec obok Pawłówki, niewielki, ale z licznymi rozpadlinami i jarami. Jeszcze 
za okupacji niemieckiej służył nam za bazę wypadową.
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zastrzyki i poczułem się znacznie lepiej. W grudniu doszły do nas wieści, 
że w Oseredku jeden z naszych został zabity, a drugi jest ranny.

Pomyślałem, że zaczyna się już polka. Za miesiąc wpadł do nas „Burta” 
i opowiadał, jak to Stasiek [Samiec] z Edkiem [Skalny] wpadli w zasadzkę, 
gdy wychodzili od nauczycielek. Edek dostał ze dwadzieścia kul, a Stasiek 
oberwał po tyłku siedem kul, ale jakoś nawiał i teraz leży w pewnym 
miejscu. Jeszcze przed zimą wykopaliśmy z Gustkiem i Jurkiem schron na 
polu, przy dróżce. Gdy wojsko kręciło się w okolicy, siedzieliśmy w tym 
schronie, nie wychylając nosa. Trwało to prawie dwa tygodnie. Teren 
był gliniasty, a do tego padały ciągle deszcze. Z tej przyczyny byliśmy 
umorusani błotem, źle czuliśmy się, bolały nas głowy, a od ustawicznej 
wilgoci łamało w kościach. Mnie to nawet na twarzy pokazały się jakieś 
wodniste krosty. Schron zrobiony był byle jak, na łapu-capu, aby szybciej. 
Co tu dużo gadać – była to zwyczajna jama, jako tako zamaskowana, 
a woda lała się po ścianach. Pewnego wieczora, po dłuższej rozmowie, 
doszliśmy do wniosku, że lepiej zginąć na wierzchu, niż powoli gnić w tej 
jamie. Porzuciliśmy więc ten cholerny schron i poszliśmy do Werszczycy. 
„Antoniczek” wyznaczył nam kwaterę u Czupryna. 

Zima tego roku była jakaś zgniła i deszczowa. Ludzie chorowali na 
grypę i inne choróbska. Któregoś wieczoru przenieśliśmy się na inną kwa-
terę, gdzie panna C. poczęstowała nas baraniną. Mięso smażone było na 
patelni i z tego pewnie powodu z wierzchu było przypalone, a w środku 
surowe. Po tej kolacji strasznie się rozchorowałem, i to tak, że musiałem 
się położyć. Miałem silne bóle głowy i wysoką gorączkę, a po stodole, 
gdzie mnie ułożono, hulały przeciągi. Było ze mną coraz gorzej. Gustek 
z Jurkiem zaprowadzili mnie, prawie nieprzytomnego, do panny O. Tutaj 
położono mnie do łóżka. Któregoś wieczoru Gustek, siedząc na podłodze 
z panną O., zabawiali się pistoletem. Jednak Gustek zaraz zabrał ten pistolet 
z rąk panny O., a chcąc go rozładować, tak jakoś niezręcznie to zrobił, że 
pistolet wypalił, a kula przeszła przez Gustkowy kożuch i spodnie, odbi-
ła się od gwoździa w podłodze, wpadła na łóżko przerywając w sześciu 
miejscach pierzynę i poprzez rękaw koszuli wylądowała na mojej piersi. 
To mnie porządnie zabolało, bo aż krzyknąłem: „Dostałem”, czując jak 
mnie piecze skóra od rozgrzanego pocisku. Gustek zbladł, a panna O. 
i jej młodsza siostra wybiegły z płaczem do drugiego pokoju, wołając 
do ojca i matki, że Gustek zabił pana Janka. Włożyłem wtedy rękę pod 
koszulę i wyjąłem kulę, która tylko lekko mnie drasnęła. Jurek, świecąc 
latarką, sprawdzał, czy rana jest duża. Na szczęście okazało się, że to nic 
groźnego. Gospodarz powiedział wtedy, że widocznie mam żyć, dlatego 
tak się stało. Tego samego wieczora przeprowadzono mnie do Czupryna 
i tam leżałem jakieś dwa tygodnie, popijając rumianek, kwiat lipowy i inne 
takie zielska. W tym okresie „Antoniczek” dosyć często mnie odwiedzał. 
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Również Gustek i Jurek przychodzili co wieczór, ponieważ kwaterowali 
po sąsiedzku. W czasie tych wizyt u Czuprynów chłopcy na zmianę ro-
mansowali z Jadzią, 15-letnią panienką – podlotkiem. Jadzia była nad wiek 
rozwiniętą dziewczyną, dobrze zbudowaną, zgrabną i ładną, jak polny 
kwiatek przy miedzy. Pewnego razu widziałem, jak Jurek całował Jadzię, 
a innym razem, jak Gustek trzymał Jadzię na kolanach. Pomyślałem, aby 
nie wyszła z tej rywalizacji jakaś chryja.

Którejś nocy, wpadł do mnie „Burta”, zostawiając Staśka i Skrobana 
w Podhorcach. Powiedział mi wtedy, że Antek Dziuba nawiał z pistole-
tem, a przeprowadzony o nim wywiad potwierdził, że był to ormowiec, 
nasłany specjalnie przez UB, aby rozpoznał nasze chody. „Szkoda, że mi 
umknął – biadolił »Burta« – powinienem od razu mu w łeb palnąć”. Na 
drugi dzień „Burta” mianował „Antoniczka” gospodarzem wioski z ra-
mienia organizacji [WiN]. Na tę intencję Antoniczek postawił dwie butelki 
wódki, zapraszając mnie i Czupryna z żoną. Przy wódce „Burta” dużo 
mówił o polityce, że na wiosnę na pewno będą jakieś zmiany na lepsze. 
Jednym słowem podtrzymywał nas na duchu, a i miejscowym dodawał 
otuchy. Po chwili wpadł Mietek i powiedział nam, że krawiec słyszał przez 
radio z Londynu, jakoby „Burtę” mianowano pułkownikiem, a „Mogiłkę” 
majorem. „Burta” śmiał się z tego, ale z tej okazji postawił flaszkę wód-
ki i trzy wina. Popijaliśmy tak na wesoło do drugiej w nocy. Wreszcie 
rozeszliśmy się na kwatery. Ja wróciłem do Czuprynów, gdzie miałem 
już posłane łóżko. Rano usłyszałem, jak mała Basia opowiadała matce, że 
w nocy przyszedł Jurek, usiadł obok Jadzi i łapał ją za „cićki”. A potem 
wyszli do kuchni i tam siedzieli. Matka i Jadzia roześmiały się, ale matka 
prosiła małą Basię, aby nie mówiła o tym ojcu ani panu Jankowi. Potem 
wyszła z Jadzią do kuchni i zawstydzała ją za te wygłupy z chłopakami. 
Przed południem przyszła „Antoniczkowa”28 i zapytała, czy wstał już ich 
zięć, bo jej już nie śpi. Porozsiadały się sąsiadki i rozprawiają o tym, czy 
ci zięciowie zechcą się żenić, bo jak nie, to nie opłaca się ich trzymać. I tak 
to baby zaczęły trzepać jęzorami, obsmarowując nas po kolei. Wieczorem 
„Burta” nas pożegnał, a my przenieśliśmy się na inne kwatery, ale nadal 
w Werszczycy.

Rano przyszedł gospodarz i oznajmił nam, że jest pewnie jakaś obława, 
bo wojsko okrąża wioskę. Wlazłem na strych i zobaczyłem wojsko wokół 
wioski. Zszedłem szybko i powiedziałem chłopakom, że nie ma innej rady 
jak tylko schować się w słomę. Pobiegliśmy chyłkiem do stodoły i zagrze-
baliśmy się głęboko w słomę, na sam spód. Gospodarz jeszcze dodatkowo 
przykrył nas paroma widłami słomy. Gustek wyjął książeczkę do nabożeń-
stwa i zaczął się modlić, Jurek, widząc to, również począł szeptać jakieś 

28 „Antoniczkowa” – przezwisko od męża Antoniego Maryńczaka.
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pacierze. Ja też odmówiłem krótką modlitwę, spowiadając się w myślach 
ze swoich licznych grzechów, żegnałem kolegów i znajomych, polecając nas 
wszystkich boskiej opiece. Nagle wrota z trzaskiem rozwarły się i weszło 
do stodoły pięciu żołnierzy. Na szczęście nie przewracali słomy, a tylko 
rozejrzeli się. Jeden z żołnierzy wlazł nawet na wierzch zapola, ale nicze-
go nie zauważając, zaraz zszedł z powrotem na dół. Po chwili wszyscy 
żołnierze wyszli ze stodoły. Jak później dowiedziałem się, w niektórych 
stodołach przewracali słomę i kłuli w nią długimi szpikulcami. Wieczorem 
opuściliśmy naszą kryjówkę, ale nadal pozostaliśmy w Werszczycy, gdyż 
tutaj nie spodziewano się już obławy.

Za tydzień byliśmy w Podhorcach. Ja z Gustkiem i Jurkiem opowie-
działem swoje przygody, a Bronek i Bolek swoje. Nagle wchodzi gospodarz 
i powiada, że jest znowu obława i że są już blisko, bo w trzeciej chału-
pie. Weszliśmy na strych, ale na tym strychu nie było się gdzie schować. 
Powiedziałem wtedy chłopcom, że musimy wiać, bo tutaj to mogą nas 
żywcem spalić. Szybko wybiegliśmy za chałupę i na szczęście trafiliśmy 
na dróżkę w kierunku lasu. Gdy byliśmy już na polu, zobaczyliśmy pod 
lasem dwu żołnierzy. Oni nas też zauważyli i zrobił się szum i rejwach na 
całej linii wojska. Ale myśmy byli w wąwozie, próbując się jakoś wycofać, 
bo wojsko zaczęło nas okrążać. Na szczęście zauważyłem małą lukę w tej 
obławie, w kierunku na Nową Wieś. Ja szedłem pierwszy z granatem 
w ręku, zastanawiając się, czy wojsko jest też we wsi. Na szczęście we wsi 
wojska nie było. Na drodze zatrzymaliśmy jakąś furmankę, spędziliśmy 
z niej chłopa i pojechaliśmy tą furą do Gródka. W Gródku przejechaliśmy 
niezauważeni obok wojskowych placówek. Za kolonią gródecką skręciliśmy 
w kierunku Werszczycy i polną drogą dojechaliśmy do kolonii Podlodów, 
a z kolonii na Rzeczycę. Pod Rzeczycą wjechaliśmy na podwórko przy 
jakiejś chacie. Furę z końmi schowaliśmy do stodoły, a z chałupy nikogo 
nie wypuszczaliśmy. Bronkowi kazałem wleźć na strych i obserwować na 
wszystkie strony. Była godzina trzecia po południu i było spokojnie. Nigdzie 
nie zauważyliśmy żadnego wojska ani milicji. Cierpliwie odczekaliśmy do 
wieczora. Konie z wozem zostawiliśmy u sołtysa, a sami piechotą powę-
drowaliśmy dalej przez Rokitno, obok Steniatyna, pod Dobużek. Rzekę 
Huczwę przekroczyliśmy pod Muratynem i stąd poszliśmy na Gołujdę29. 
Tutaj minęliśmy się z obławą i przeczekaliśmy do wieczora, aby nocą 
powędrować w kierunku Zubowic. Na drugą noc z Zubowic poszliśmy 
na Kraczówkę i Falków, przez Werechanie i Przecinkę. W Przecince Bolek 
pozostał u swoich znajomych, a ja z Jurkiem wróciłem do Werszczycy. 
Tutaj dowiedziałem się, że w tej obławie brało udział około 3000 żołnierzy. 
Zasięgiem obławy objęto teren od Bełżca i Rudy Różanieckiej po Zamość, 

29 Pewnie jakaś gwarowa nazwa wioski, bo takiej miejscowości w tamtych stronach nie 
ma – Z. W.
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Tyszowce, Łaszczów. Żołnierze mówili, że w Rzeczycy to chyba uciekliśmy 
do nieba, bo nie mogli nas znaleźć. Był już luty, kiedy przyszedł do nas 
„Burta” z pozostałą grupą. Oprócz „Burty” byli w tej grupie: Stasiek [Samiec 
– „Pasek”], Bolek [Ożóg – „Orzeł”], Bronek [Pituła], Tadzik [Swatowski] 
i Cesiek [Skroban – „Sobota”]. Byliśmy wszyscy w domu „Antoniczka” 
[Antoni Maryńczak]. „Burta” urządził coś w rodzaju odprawy i zapowie-
dział nam, aby przez zimę siedzieć spokojnie, bo musimy przetrwać do 
wiosny. Mnie rozkazał, abym swoją grupę trzymał twardo, a za nieposłu-
szeństwo walił bez pardonu. Powiedział również, że teraz gorzej i trudniej 
przeżyć jak na froncie. Staśka ze Skrobanem odprawił na wschód, Bronka 
z Tadzikiem i Bolkiem na północ. Za dwa dni we czterech – „Burta”, ja, 
Gustek i Jurek, wyruszyliśmy do Steniatyna, a stamtąd po czterech dniach 
przeszliśmy na kolonię Nadolce. Śnieg już zaczął się topić i było prawie 
czarno. „Burta” oznajmił nam, że wybiera się do puszczy, bo zostawił 
tam pod smrekiem radio i chce go zabrać. Zaproponowałem, że może 
pójdziemy razem. Odparł, że jest to niebezpieczna wyprawa, a sam łatwiej 
się prześlizgnie. Zresztą ma być tam na odprawie z pewnym inspektorem 
z Lublina. Wieczorem „Burta” pożegnał nas i odszedł.

Nazajutrz doniesiono nam, że w Łaszczowie jest wojsko. Odskoczyliśmy 
więc do Werszczycy, a tam powiedziano nam, że „Burta” został zabity 
w Nowinach, obok szkoły. Chodziły wtedy rozmaite plotki, że to nie 
„Burta”, a ktoś zupełnie inny. Nie mając pewnych informacji na ten te-
mat, musiałem zasięgnąć wieści w samym Tomaszowie. Śmierć „Burty” 
potwierdziła się [luty 1951]. Ubowcy specjalnie trzymali ciało zabitego na 
podwórku Urzędu Bezpieczeństwa, aby ludność dowiedziała się o śmierci 
„Burty”, a zarazem ubowskim sukcesie. Poza tym ta manifestacja miała 
również na celu wzbudzenie strachu wśród mieszkańców powiatu i wzno-
wienie słabnącego nieraz terroru. „Burta” zginął w momencie, gdy pukał 
do okna mieszkania nauczycielki w Nowinach. Zastrzelił go przez to okno 
Antoni Dziuba, który z innymi tomaszowskimi ubekami, pod dowództwem 
sierżanta Trąbki, czekał od dłuższego czasu w zasadzce.

Mniej więcej w tym samym czasie trwała silna obława na terenach 
wschodnich powiatu, ale myśmy szczęśliwie przesiedzieli w Werszczycy, 
w schronie, pod podłogą. Po tej obławie „Antoniczek” zadecydował, aby 
rozkwaterować nas pojedynczo, gdyż wtedy łatwiej o odpowiedni schowek. 
Gustek pójdzie do Lachowskiego, Jurek do Czupryna, a „Mogiłka”, czyli 
ja, pozostanie u „Antoniczka” – „Bo dowódca niech będzie u dowódcy” 
– powiedział. Potem Gustek powiedział, że nie rozstanie się z Jurkiem, 
a „Antoniczkowi” nie wierzą, bo ma długi jęzor, a o naszym pobycie 
w Werszczycy wie zaraz cała wioska. Oznajmił również, że najchętniej 
kwaterowaliby u Lachowskiego. I tak się stało. Gustek z Jurkiem wrócili do 
Lachowskiego, a mnie Czupryn zatrzymał u siebie. Dowiedział się o tym 
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„Antoniczek” i był na mnie zły, trzepiąc jęzorem jeszcze więcej. Czupryn 
zrobił schronik w mieszkaniu obok pieca i powiedział, że teraz mogę czuć 
się bezpiecznie i pewnie. Pewnego razu, nie mogąc zasnąć, słyszałem, 
jak Czupryn rozmawiał z żoną, że za ten strach, jaki teraz przeżywają 
w domu, dobrze by było, jakby pan Janek ożenił się z Jadzią, to Jadzia 
nie biedowałaby w przyszłości. W razie czego, to mogliby i wszystkich 
trzech przetrzymać. Słysząc to, pomyślałem, że może to i dobry pomysł 
z tą żeniaczką. Jadzia nie jest brzydka, a do tego młoda i pracowita.  
A to, co było z Gustkiem i Jurkiem, to pewnie takie wybryki, bo pono-
sił ją młody temperament i dlatego pewnie matka szuka dla niej męża. 
Rano powiedziałem im, że słyszałem całą ich rozmowę dotyczącą Jadzi 
i mnie i jeśli państwo Czuprynowie mi pomogą w tych ciężkich czasach, 
to ja chętnie po wojnie ożenię się z Jadzią. Pomyślałem też, że jest mi 
wszystko jedno. Jeżeli mam ginąć w obławach, to niech i tak będzie, jak 
chcą Czuprynowie. Wspomniałem jednak, że my możemy tutaj rozmaicie 
planować, ale czy Jadzia mnie zechce. Na to Czuprynowa z uśmiechem, 
że Jadzia już od dłuższego czasu namawia ją, by coś zrobiła, aby Janek 
został jej narzeczonym. Wieczorem Czupryn przyniósł pół litra i zapiliśmy 
te skromne zaręczyny.

Mieliśmy zamiar zrobić w stodole porządny schron, w którym mogliby-
śmy siedzieć we trzech. Mała Basia o tych moich zaręczynach powiedziała 
„Antoniczkowej”. „Antoniczkowa” naradziła się z mężem i postanowili 
nasze plany pokrzyżować. „Bo jak się pan Janek ożeni z Jadzią – rozu-
mowali – wyjedzie do Warszawy, to my zostaniemy z niczym”. „»Burta« 
mówił – filozofował »Antoniczek« – że jak przeżyjemy tę wojnę, to bę-
dziemy mieszkali w pałacach, a teraz pan Janek coraz rzadziej do nas 
zachodzi”. Podczas tej rozmowy wpadli do mieszkania Mietkowie [ku-
zyni „Antoniczków”] i „Antoniczkowa” nie wytrzymała, tylko wszystko 
wypaplała Mietkom. Powiedziała nawet o tym, jak to Janka pogryzł ich 
pies. „Antoniczkowa” tak się rozjazgotała i trzepała językiem prawdę 
i nieprawdę, aż w końcu wybuchnęła: „Żeby to wszystko szlag trafił, ja 
to rozpędzę na cztery wiatry”. Zaraz poszła do Lachowskich, powtarzając 
to samo, a potem jeszcze do innych sąsiadek. Któregoś dnia naschodziło 
się bab na podwórze „Antoniczków” i zaczęły paplać bez opamiętania, 
a „Antoniczkowa” wykrzyczała przy wszystkich, że jak „Burta” zginął, 
to i oni poginą, niech idą do cholery z wioski. Przyleciała potem do 
Czuprynowej i zaczęły się kłócić i wypominać sobie różne sprawki. Gdy 
tego wszystkiego wysłuchałem, poszedłem do „Antoniczka” i powiedziałem 
mu, aby poskromił nieco baby, bo ubekom tylko tego potrzeba, aby skłócić 
naród. „Przecież pan wie, jak sprawy stoją – mówię do niego – tutaj nie 
rozchodzi się o mnie ani o Jadzię, ale o Polską sprawę”. Po tej awanturze 
zabrałem Gustka i Jurka i poszliśmy do Nedeżowa. 



Wspomnienia z powojennych czasów

231

Rocznik Tomaszowski 3

W tym czasie gdy przebywaliśmy w Nedeżowie, Bolek przyprowadził 
do „Antoniczka” jakiegoś warszawiaka, który przedstawił się, jakoby był 
oficerem i jest przysłany na miejsce „Burty” i chce koniecznie zobaczyć 
się ze mną. „Antoniczek” zdążył już opowiedzieć temu nieznajomemu 
i Bolkowi o mojej żeniaczce z Jadzią. Bolek z warszawiakiem jeszcze tego 
samego wieczora odeszli do Czartowca, gdzie zabrali ze szkoły radio. 
Z tym radiem zjawili się w Podhorcach i wraz z chłopami słuchali za-
granicznych audycji politycznych. Warszawiak przy tej okazji opowiadał 
chłopom, że jest zrzucony wraz z aparatem z Londynu. Chłopi słuchali go 
z zaciekawieniem, bo potrafił ładnie mówić, był inteligentny i wykształcony, 
niedoszły adwokat. Poza tym ten Marian-warszawiak był poetą, pisującym 
patriotyczne wiersze o partyzantach, a jak czytał je kobietom, to tak się 
rozczulały, że płakały rzewnymi łzami.

Dochodziły do mnie już słuchy, że po terenie kręci się jakiś porucz-
nik, podobno przybył na miejsce „Burty” i chce zobaczyć się ze mną. 
Powiedziałem wtedy chłopcom, aby byli ostrożni, bo może to być znowu 
jakiś Antoni Dziuba, nasłany przez UB. Pewnego razu, będąc w Werszczycy, 
dowiedziałem się, jak to „Antoniczek” chciał Mariana-warszawiaka wro-
go do mnie nastawić. Powiedział mu nawet, że ja uważam go za szpicla. 
Wieczorem Mietek przyprowadził do mnie Bolka i tego warszawiaka. Ja 
wtedy prosto z mostu do warszawiaka: „Podobno wypytywał pan o mnie 
i chciał się ze mną koniecznie zobaczyć?”. „Tak panie »Mogiłka« – odezwał 
się warszawiak – ja o panu dużo słyszałem, ja też się ukrywam i chciał-
bym razem z wami współpracować, dlatego musi mnie pan skontaktować 
z »Wrzosem«”30. Powiedziałem mu, że z „Wrzosem” to ja go nie skontak-
tuję, ale niech napisze na kartce swoje imię i nazwisko, skąd przyszedł na 
te tereny i inne podobne informacje, to ja wyślę do „Wrzosa” gońca. Gdy 
Marian-warszawiak spisał na kartce te wszystkie dane, to wyznaczyłem 
mu miejsce spotkania za dwa tygodnie. „Wrzos” odpisał mi, że słyszał 
już o tym Marianie-warszawiaku i jego postępowaniu. Poza tym „Wrzos” 
napisał, że chciał przeprowadzić o nim wywiad, ale niczego nie mógł 
się dowiedzieć ani w Zamościu, ani w Warszawie i najlepiej od razu go 
palnąć, winien czy nie. Zawołałem wtedy Bolka i powiedziałem mu, że 
jest rozkaz od „Wrzosa”, aby Mariana rąbnąć, bo niczego nie można się 
o nim dowiedzieć, nie wiadomo, kto on taki i skąd przybył. Powiedziałem 
również, że jestem przeciwny takiemu strzelaniu Bogu ducha winnego 
człowieka i niech Bolek powie Marianowi, aby sobie poszedł, skąd przybył. 

Gdy wróciłem do Czupryna, dowiedziałem się moc plotek. Już cała 
Werszczyca gadała, że do Jadzi chodzi jakiś partyzant. Powiedziałem wtedy 
Czuprynom, aby wysłali Jadzię na jakiś czas do Warszawy, dopóki się nie 

30 „Wrzos” – Stefan Kobos, podoficer, w AK d-ca plutonu w kompanii „Kostka”.
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uspokoi, bo jak UB wpadnie na trop, to może być bardzo niebezpiecznie. 
Przed zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi Jadzia wyjechała do 
Warszawy. Ja z Gustkiem i Jurkiem odeszliśmy z Werszczycy, a Bolek, Bronek, 
Tadzik i Marian-warszawiak pozostali na miejscu. „Antoniczek” rozloko-
wał ich po kwaterach, nie zważając, czy u partyjnych, czy nie. Przeważnie 
jednak siedzieli u „Antoniczka” i układali plany, jakby się mnie pozbyć, 
a nawet zlikwidować. Bolek mówił, że weźmie ze sobą Gustka, a Jurek 
warszawiaka. Mnie natomiast zastrzelą i wyślą meldunek do „Wrzosa”, że 
musieli tak zrobić, bo zakłócałem spokój w terenie. „Antoniczkowa” zaraz 
opowiedziała o tym Lachowskiej, Lachowska Czuprynowej, a Czuprynowa 
mnie. Na drugi dzień wpadłem do „Antoniczka” i zastałem tam Bolka, 
Mariana-warszawiaka, Tadzika, Bronka i dwu Mietków siedzących za sto-
łem i popijających. Wtedy powiedziałem przy wszystkich do „Antoniczka”: 
„Panie Antoni, co pan wyprawia, jakiś burdel pan tutaj urządza czy co, 
rozlokował pan chłopaków po partyjnych, puszcza pan gadki, że mnie 
zabije, więc jestem, możemy się popróbować, jest pan zdrajcą, a nie 
Polakiem” – powiedziałem mocno zdenerwowany. Na te moje słowa 
„Antoniczka” mało szlag nie trafił, zrobił się czerwony na twarzy, pewnie 
wszystka krew się w nim wzburzyła i z wielką złością wykrzyczał, że już 
się kwatery w Werszczycy skończyły i nie mamy sobie więcej nic do po-
wiedzenia. „Dziękuję panu za kwatery – odezwałem się – może pan teraz 
zameldować na UB, że tutaj jesteśmy na kwaterach”. „Antoniczek” na to, 
że nikogo dotychczas nie zadenuncjował, „To i pana nie wydam” – powie-
dział. W chałupie powstał taki wrzask, że musiałem towarzystwo uciszyć 
i pożegnać. Stasiek zabrał do siebie Bolka, Marian został z Bronkiem, a ja 
z Tadzikiem. Powiedziałem wtedy Marianowi, że jak chce dzielić nasz 
los, to może do którejś grupy dołączyć. Stasiek poszedł ze swoją grupą 
do puszczy, Marian został z Bronkiem, a ja z Tadzikiem poszliśmy zrobić 
Spółdzielnię Produkcyjną, bo byliśmy prawie bosi i obdarci. Zabraliśmy 
wtedy z tej Spółdzielni dwa tysiące złotych, cztery koce, 3 kg skór i ma-
szynę do pisania. Zabraliśmy również karabin jakiemuś ormowcowi, 
zniszczyliśmy dekoracje i portrety Stalina, Bieruta i Rokossowskiego. Po tej 
robocie odskoczyliśmy do Nedeżowa, a na teren przybyło 10 samochodów 
z wojskiem.

*

I tak nieoczekiwanie kończą się wspomnienia „Mogiłki”, spisane z wielkim 
mozołem już po wszystkich tych wydarzeniach, bo dopiero po wyjściu z więzienia, 
czyli przeszło po dziesięciu latach. O dalszych losach „Mogiłki” i jego towarzy-
szy niedoli można dowiedzieć się z protokółów przesłuchań sporządzonych przez 
lubelskich ubeków, a przepisanych prawie dosłownie przez p. Henryka Pająka 
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w jego książce „»Burta« kontra UB” wydanej w Lublinie w 1992 r. Z protokółów 
tych wynika, że od czasów, na których kończą się zapiski „Mogiłki”, jego wojna 
z władzą ludową trwała jeszcze ponad rok, czyli do października 1953 r. Ponadto 
z protokółów tych można dowiedzieć się o wiele więcej szczegółów, nazw miej-
scowości, pełnych nazwisk i imion współuczestników tamtych wydarzeń, a także 
dokładnych dat, niż to zostało zapisane przez „Mogiłkę” jako już wolnego czło-
wieka. Nie mając dostępu do protokółów przesłuchań, jestem zmuszony skorzystać 
z tego, co umieścił p. Henryk Pająk we wspomnianej książce i mam nadzieję, że 
mi to pan redaktor wybaczy. Oczywiście przepisywanie tego nie miałoby sensu, 
dlatego postaram się w dużym skrócie to streścić. Należałoby również pokusić się 
o ocenę tego, dlaczego „Mogiłka” ujawnił tak wiele szczegółów ubowcom, a nie ujął 
ich we swoich wspomnieniach. Oczywiste jest, że był na pewno tak skatowany, 
zmaltretowany i ubezwłasnowolniony przez fachowców od wymuszania zeznań, 
że było mu już wszystko jedno. Zresztą większość ludzi, o których „Mogiłka” tak 
dużo i dokładnie opowiadał ubekom, było już skazanych na wieloletnie więzienie 
bądź wywiezionych „na białe niedźwiedzie” lub zastrzelonych w kazamatach 
lubelskiego zamku.

„Mogiłce” i jego chłopcom było coraz ciaśniej w terenie. Były to lata 50., czyli 
okres największego stalinowskiego terroru, stąd stanęła przed chłopcami konieczność 
przerzucania się ze wsi do wsi, z jednej kwatery na inną czy z jednego schronu – 
budowanego z wielkim wysiłkiem – do innego. 23 czerwca 1951 r. w walce z UB 
i MO ginie Tadek Swatowski, a „Mogiłka” jest ranny. Jednak jemu, Gustkowi 
(Dziuba) i Jurkowi (Sikora) udaje się wycofać.

W końcu lipca 1951 r. „Mogiłka” rozstaje się z Gustkiem i Jurkiem i ukry-
wa się samotnie we wsiach Nedeżów i Klekacze. Trwało to do października 
1951 r. W Nedeżowie spotykają się: „Mogiłka”, Stasiek (Samiec), Bolek (Ożóg) 
i Staszek (Bednarczyk). Od tego czasu po nieudanych próbach zamelinowania się 
gdzieś razem musieli się rozstać i „Mogiłka” pozostał jedynie z Bednarczykiem. 
Razem ukrywali się przez całą zimę we wsiach Nedeżów, Klekacze, Werszczyca, 
Nowa Wieś, Podhorce, Wygon, Przecinka, Typin, Rokitno, Tarnoszyn, Jarczów, 
Przeorsk, Jeziernia. Aby nie stracić całkowicie kontaktu, w styczniu 1952 r. 
spotykają się we wsi Rokitno. Jednak po kilku dniach rozchodzą się, bo coraz 
trudniej o kwatery, a sterroryzowana ludność boi się ich przyjmować. W lutym 
tego roku znowu doszło do spotkania. W tym czasie cała grupa natrafiła na ak-
cję KBW, ale bez walki udało się im wycofać. Udali się wtedy do lasu zwanego 
Sojnica i do wsi Typin, a stąd do Falkowa, gdzie mieszkał szwagier „Mogiłki”. 
Aby nie poruszać się po terenie tak dużą grupą, znowu rozstali się. „Mogiłka” 
z Bednarczykiem poszli do wsi Przecinka, gdzie dowiedzieli się o pojmaniu przez 
UB kolegi Klima. W Jezierni spotkali Gustka i Jurka. Okazało się, że chłopcy ci 
od momentu rozstania się z „Mogiłką” (żniwa 1951 r.) siedzieli spokojnie, nie 
urządzając żadnych akcji. W Tarnoszynie u Antoniego Rybińskiego „Mogiłka” 
z Bednarczykiem przebywali prawie cały miesiąc, czyli do kwietnia 1952 r.  
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Po wielokrotnym zmienianiu kwater zatrzymali się na dłużej w kolonii Steniatyn 
u Łubiaka i Karwana, którzy wkrótce potem zostali aresztowani za współpracę 
z nimi. Ostatecznie „Mogiłka” rozstał się z Bednarczykiem 4 czerwca 1952 r. 
i więcej już się nie widzieli. Od tego czasu „Mogiłka” ukrywał się sam, przeważnie 
we wsi Niedźwiedzia Góra u Badyjaska (Badyjaczka?). Od września „Mogiłka” 
przeszedł do wsi Rzeplin i zamelinował się u Władysława Kopra. W paździer-
niku dotarły do niego informacje, że Bednarczyk został ujęty (ranny w kolano), 
a Stasiek Samiec postrzelony w kręgosłup. Stasiek zmarł w więziennym szpitalu 
na lubelskim zamku po 18 dniach konania jako kompletnie sparaliżowany strzęp 
człowieka. W tym czasie „Mogiłka” był chory i bardzo osłabiony, tak że musiał 
schować automat i nosił przy sobie tylko pistolet. Automat ten przeleżał w schowku 
do maja 1953 r. Po wielu perypetiach „Mogiłka” zamelinował się na dłużej we 
wsi Podhucie u Jana Oktaby i spędził tam zimę 1952/1953. Potem przeniósł się 
do wsi Siemnice i u Jana Parola przesiedział około dwóch tygodni. W Michalowie 
spotkał Staszka Rogowskiego, który również ukrywał się po ucieczce z obozu 
pracy – taki gułag w polskim wydaniu. Z Rogowskim, który wyjął z kryjówki 
swojego „pepeszaka”, udali się do wsi Źwiartówek i wstąpili do gospodarza 
p. Tarańskiego, który jednak odmówił im kolacji, a na drugi dzień zameldował 
na MO o ich pobycie. „Mogiłka”, mając już ze sobą towarzysza niedoli, wydobył 
ze schowka automat. Na początku lipca 1953 r. spotkali na drodze gospodarza 
o nazwisku Stanisław Sawa, podali się za tajniaków, którzy poszukują bandyty 
zwanego „Mogiłka”, gdyż podobno ukrywa się gdzieś w tych stronach. Gospodarz 
ten poczęstował ich kolacją. Potem wrócili do p. Oktaby, gdzie zatrzymali się około  
dwu tygodni.

W Michalowie dowiedziałem się – zeznaje do protokółu „Mogiłka” – że 
chce się ze mną zobaczyć mój brat Józef. Powiedziałem bratu, że potrze-
buję trochę pieniędzy, bo rozleciały mi się całkowicie buty i dlatego będę 
musiał zrobić jakąś spółdzielnię. Brat prosił mnie, abym tego nie robił, 
a on postara się dla mnie o pieniądze. Po pewnym czasie dowiedziałem 
się, że brat pieniędzy nie ma i sam jest w ciężkim położeniu. Wobec tego 
5 września wraz ze Staszkiem Rogowskim – czytamy w protokóle zeznań 
– musieliśmy dokonać napadu na sklep we wsi Soból, skąd zabraliśmy 
800 złotych, 1500 sztuk papierosów i jakąś gumę na zelówki. W czasie na-
padu byli w sklepie jacyś ludzie, więc kazałem im podnieść ręce do góry 
i zrewidowałem, czy któryś nie ma schowanej broni. Jeszcze tego samego 
wieczora poszliśmy do wsi Czartowiec, gdzie obrabowaliśmy spółdzielnię, 
zabierając 2 tysiące złotych i około 300 sztuk papierosów. Tutaj również 
w sklepie było kilku gospodarzy, którym zapowiedzieliśmy, aby o napadzie 
zameldowali dopiero na drugi dzień. Gdy wróciliśmy na starą kwaterę do 
Jana Oktaby, dałem mu 1000 złotych jako zapłatę za kwaterę oraz drugi 
tysiąc, prosząc, aby kupił mi bieliznę, czapkę i kanadyjkę. Pozostałe tysiąc 
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złotych dałem Staszkowi Rogowskiemu za udział w napadzie. U Oktaby 
przebywaliśmy około dwu tygodni. 

Aż nadszedł dzień 11 października 1953 r. 

Nocowaliśmy wtedy u Jachymca – zeznaje „Mogiłka”. – Około godziny 
10 obora, w której przebywałem razem z Rogowskim, została otoczona 
przez wojsko KBW. Gdy do obory wszedł żołnierz z psem, krzyknąłem 
do niego „Ręce do góry”. Żołnierz ten natychmiast cofnął się, ale za nim 
wyskoczył Rogowski i zabrał mu automat. Kiedy stwierdziłem, że jesteśmy 
ze wszystkich stron otoczeni i nie ma dla nas wyjścia, próbowałem się za-
strzelić, ale pistolet nie wypalił. Wobec tego zarepetowałem go i schowałem 
do kieszeni, mając nikłą nadzieję, że może uda się nam przetrzymać do 
wieczora, aby po ciemku wycofać się. Dlatego powiedziałem Staszkowi 
Rogowskiemu, że będziemy się ostrzeliwać do wieczora i nie poddajemy 
się. Strzelaliśmy pojedynczymi strzałami, bo mieliśmy niewiele amunicji.  
Ja strzelałem przez szpary w ścianie od strony północnej, Staszek zaś przez 
okno i drzwi od strony południowej i zachodniej. Gdy żołnierze zaczęli 
rzucać granaty, zostałem ranny w palec u nogi. Nie widząc wyjścia z tej 
matni, podpaliłem stertę słomy, która znajdowała się obok obory. Myślałem, 
że pod osłoną dymu zdołamy się wycofać, ale dym poszedł górą, a paląca 
się słoma uniemożliwiła nam dalszy pobyt w oborze. Wyskoczyłem wtedy 
z obory i pobiegłem w stronę rzeki. Przed samą rzeką wyprzedził mnie 
Staszek, ale zaraz został postrzelony i upadł. Ja uciekałem nadal w stronę 
młyna już nie strzelając, bo mój automat miał przestrzelony zamek i do 
niczego się nie nadawał. Wyrzuciłem go i zostałem bez broni, bo podczas 
ucieczki wypadł mi z kieszeni pistolet. Udało mi się jednak dobiec do rze-
ki, ale gdy zacząłem płynąć, prawie przy drugim brzegu zostałem ranny 
i ujęty przez żołnierzy.

W wyniku śledztwa i procesu Rogowski został skazany na 15 lat więzienia, 
natomiast „Mogiłka” otrzymał w wyroku trzykrotną karę śmierci oraz łącznie 
405 lat więzienia. Na mocy amnestii wyrok zamieniono na dożywocie, a później 
na więzienie, z którego wyszedł 22 czerwca 1964 r. Jan Turzyniecki „Mogiłka” 
zmarł w Tomaszowie 15 marca 1965 r., jak twierdził Czesio Skrobanowski, otruty 
przez ubowców na jakimś weselu.

Kończę tę opowieść bez jakichkolwiek komentarzy, ocenę pozostawiając czy-
telnikom. 

Opole, zima 1995/1996
Zygmunt Wiśniarski

ps. „Anglik”
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Sylwetka Tomasza Huttera, jednego z ważniejszych rzeźbiarzy póź-
nego baroku w Polsce, została wprowadzona do literatury na początku 
ubiegłego stulecia i opisana wraz z działalnością lwowskich rzeźbiarzy 
stylu rokoko. Adam Bochnak, Tadeusz Mańkowski i Zbigniew Hornung 
w swych fundamentalnych pracach omawiających ten temat, opubliko-
wanych w 20-leciu międzywojennym, rozpoznali i wydatowali znane im 
prace Huttera, a także określili proweniencję jego twórczości1. W studiach 
publikowanych w następnych dziesięcioleciach sprecyzowano realizacje 
artysty, uściślono miejsca jego pracy, określono fundatorów i źródła inspi-
racji. Stan wiedzy w 1. poł. XX w. na temat działalności Tomasza Huttera 
zawiera jego biogram umieszczony w Słowniku artystów polskich i obcych 
w Polsce działających oraz Słowniku jezuitów artystów2.

Przełomowe dla badań nad życiem i twórczością Tomasza Huttera 
okazały się poszukiwania Jakuba Sito, który pod koniec lat 90. XX w. 
przeprowadził kwerendę archiwalną oraz terenową w instytucjach w kra-
ju i za granicą. Miała ona na celu ustalenie faktów z życia i działalności 
Tomasza Huttera.

Sito ustalił pochodzenie rzeźbiarza, rodowód artystyczny i źródła in-
spiracji dla jego dzieł3. Uwieńczeniem jego wieloletnich badań jest mono-

 1 Z. H o r n u n g, Antoni Osiński, najwybitniejszy rzeźbiarz lwowski XVIII stulecia, Warsza-
wa–Lwów 1937, s. 10, 49 i 50; T. M a ń k o w s k i, Lwowska rzeźba rokokowa, Lwów 1937, s. 47; 
tenże, Kościół bernardynów we Lwowie, „Dawna Sztuka”, R. I, 1938, s. 18 i 19; Z. H o r n u n g, 
Pierwsi rzeźbiarze lwowscy z okresu rokoka, „Ziemia Czerwieńska”, t. III, 1961, s. 1–37; tenże, 
Majster Pinsel snycerz. Karta z dziejów Polskiej rzeźby rokokowej, Wrocław 1976, s. 141–146.

 2 J. P a s z e n d a, J. P o p l a t e k, Słownik jezuitów artystów, Kraków 1972, s. 101; J. Z i e -
l i ń s k a, Hutter Tomasz, [w:] Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających, t. III, red. 
J. Maurin-Białostocka, J. Derwojed, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 130.

 3 J. S i t o, Mauzoleum biskupa A. Fredry przy katedrze w Przemyślu. Treści ideowe, „Biuletyn 
Historii Sztuki” 1990, s. 251–267; tenże, Późnobarokowe wyposażenie kościoła Bernardynów we Lwowie. 
Uwagi o rzymsko-wiedeńskich źródłach inspiracji, „Przegląd Wschodni Historia i współczesność 
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grafia rzeźbiarza, w której skatalogował i opisał przypuszczalnie wszystkie 
realizacje Huttera z terenu województwa ruskiego i ziemi sandomierskiej. 
Praca dowodzi niemiecko-czeskiej proweniencji jego twórczości. Ponadto 
zawiera informacje o współpracy rzeźbiarza z architektami i innymi artysta-
mi. Skompletowany dorobek artystyczny Huttera umożliwia prześledzenie 
rozwoju cech formalnych twórczości, chronologiczne określenie kolejnych 
realizacji i wskazanie prac wzorowanych na jego dziełach.

Podczas dalszych kwerend w terenie okazało się, że zasięg działalności 
Tomasza Huttera był o wiele szerszy, a tym samym przedstawiony doro-
bek artystyczny stawał się coraz mniej pełny. Wiadomo obecnie, że twórca 
realizował zlecenia dla Zamoyskich. Jednym z większych powstałych przy 
współudziale twórcy było wyposażenie kościoła pw. Narodzenia NMP 
w Krzeszowie nad Sanem4.

Podczas kwerendy terenowej na terenie byłej Ordynacji Zamojskiej 
oraz obszarach sąsiadujących, prowadzonej przeze mnie kilka lat temu 
na potrzeby rozprawy doktorskiej, odnalazłam ołtarze i figury zbliżone 
formalnie i analogiczne do tych wykonanych przez Tomasza Huttera i jego 
warsztat5. Jedna z realizacji znajduje się w kościele pw. Przemienienia 
Pańskiego w Rachaniach.

ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ TOMASZA HUTTERA

Tomasz Hutter pochodził z Bawarii. Tam uczył się. Następnie odbył 
wędrówkę czeladniczą przez Austrię i Czechy do Krakowa, po czym wstąpił 
do zakonu jezuitów. W źródłach z 1727 r. jest wymieniony już jako osoba 
świecka. Wówczas rozpoczął działalność jako rzeźbiarz. Najpierw pracował 
w Sandomierzu, a następnie realizował zamówienia do Jarosławia. Prace 
Huttera do kościołów w tych miastach reprezentują wczesny, a następnie 

Polaków na Wschodzie”, t. I, 1991, nr 4, s. 767–790; tenże, Późnobarokowe rzeźby katedry w Prze-
myślu a twórczość Tomasza Huttera, „Ikonotheka” 1993, t. V, s. 83–98; tenże, Działalność rzeźbiarza 
Tomasza Huttera w ziemi przemyskiej, „Biuletyn Historii Sztuki” 1995, s. 323–339; tenże, Prace 
rzeźbiarskie Tomasza Huttera (1696–1746) dla sandomierskich jezuitów, „Zeszyty Sandomierskie. 
Biuletyn Towarzystwa Naukowego Sandomierskiego”, t. VII, 2000, nr 11, s. 2–11; tenże, Lwów 
jako centrum rzeźbiarskie w 1. poł. XVIII w., [w:] Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej, red. 
J. Lileyko, Lublin 2000, s. 582–602; tenże, Thomas Hutter (1696–1745). Rzeźbiarz późnego baroku, 
Przemyśl–Warszawa 2001.

 4 J. S i t o, Nieznane prace Thomasa Huttera w Krzeszowie nad Sanem, [w:] Kościół parafialny 
w Krzeszowie na Podkarpaciu skarbnicą sztuki sakralnej, red. S. Kłosowski, materiały z sesji na-
ukowej 20.09.2010, Krzeszów, Krzeszów 2010, s. 169–209.

 5 A. S z y k u ł a - Ż y g a w s k a, Rzeźba sakralna w kręgu wpływów Ordynacji Zamoyskiej 
1589–1806, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem ks. prof. R. Knapińskiego w Kate-
drze Sztuki Sakralnej Instytutu Historii Sztuki Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, por. s. 156–175.
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dojrzały okres jego twórczości. Charakterystycznymi elementami jego rzeźb 
z późnego okresu (2. poł. lat 30.) są lekkie, formowane w blaszane fałdki 
szaty i klasycyzujące spokojne twarze. Przykładem rzeźb z tego czasu 
są figury usytuowane na filarach ogrodzenia przed kościołem Jezuitów 
w Jarosławiu oraz ołtarze i rzeźby z kościoła Bernardynów we Lwowie. 
Prace z początku lat 40. prezentują bardziej wyrafinowane formy. Twarze 
postaci z wydatnymi ustami i bawolimi oczami są modelowane mięsiście, 
szaty grubo namarszczone, układające się w formy ostrych garbków i głę-
bokich, gęstych zagnieceń. Rozpoznawalnym elementem prac Huttera jest 
formowanie płaszcza o połach zarzuconych nienaturalnie na udo. Elementy 
te są widoczne we wczesnych pracach, m.in. ze Lwowa, w realizacjach 
z kościoła pw. św. Pawła w Sandomierzu i kościoła parafialnego w Łące.

W wykonywaniu każdej z tych prac oprócz mistrza warsztatu – Tomasza 
Huttera – uczestniczyli pomocnicy wzorujący się na jego sposobie mode-
lunku postaci. Ustalono, że Hutter zatrudniał w swoim warsztacie około 
30 czeladników.

Dowiedziono, że dojrzały i schyłkowy okres działalności Huttera to 
promieniowanie jego stylistyki na tereny przylegające do Sandomierza 
i Lwowa, czyli położone w sąsiedztwie Ordynacji Zamoyskich. W roku 
1744 Hutter realizował zamówienia do kościoła w Łące, położonej na ob-
szarze ziemi sandomierskiej, przy granicy z państwem Zamoyskich. Na 
początku lat 30. w jego warsztacie zostały wykonane również dwie figury 
przeznaczone do jednego z obiektów sakralnych w Zawichoście, leżącym 
w sąsiedztwie Kraśnika, wchodzącego w skład dóbr Zamoyskich6.

DZIEJE STOSUNKÓW WŁASNOŚCIOWYCH RACHAŃ  
W XVIII WIEKU

Miasto, przez które od średniowiecza przebiegał trakt prowadzący z Rusi 
w kierunku Małopolski, jest położone nad rzeką Wożuczanką, na wschód 
od Zamościa7. W pierwszej połowie XVIII w. właścicielami Rachań byli 
małżeństwo Anna z Bełżeckich primo voto Puzynina i Adam Rostkowscy.

Adam Rostkowski w latach 30. i 40. był posłem Rzeczypospolitej, konfe-
deratem i bywał często w Warszawie. Podróżował do Dubna i Bakczysaraju. 
W swych włościach osiadł dopiero w latach 50. XVIII w., przypuszczalnie 
z powodu choroby. Sprawował wówczas funkcję starosty tyszowieckiego. 
Wiadomo, że jego żona mieszkała tutaj w latach 40. XVIII w. Wówczas 

 6 Obecnie rzeźby znajdują się w Borowie, 4 km od Zawichostu; J. S i t o, dz. cyt., s. 73–74, 
il. 20–21.

 7 J. G ó r a k, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990, s. 75–76.
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nadzorowała prace przy budowie kościoła i klasztoru8. W tym czasie 
małżeństwo Rostkowscy wznieśli w Rachaniach pałac wraz z prywatną 
kaplicą9. Około roku 1744 rozpoczęto w Rachaniach budowę kościoła pw. 
św. Trójcy, którego fundatorami było małżeństwo Rostkowskich, a trzy 
lata później z ich fundacji wybudowano szpital obsługiwany przez spro-
wadzonych tu w 1749 r. księży bartoszków zwanych komunistami. Anna 
z Bełżeckich Rostkowska przekazała zakonnikom kapitały oraz grunty. 
W tym samym roku otworzyła w miasteczku szkołę. W roku 1749 niewielki 
drewniany kościół konsekrowano, a przy klasztorze, prowadzonym przez 
dwóch księży bartoszków i superiora, założono bibliotekę.

Anna z Bełżeckich Rostkowska zmarła przed rokiem 1752. Siedemnaście 
lat później jej małżonek rozpoczął budowę nowego kościoła, ale jego 
śmierć jeszcze w tym samym roku uniemożliwiła kontynuowanie przed- 
sięwzięcia10.

Budowę kościoła ukończono w 1797 r. dzięki inicjatywie kolejnej 
właścicielki Rachań, Katarzyny Rzeczyckiej, i ówczesnego proboszcza 
ks. Antoniego Mokrawskiego. Świątynię konsekrował w 1798 r. biskup 
przemyski Antoni Gołaszewski i otrzymała ona wezwanie Przemienienia 
Pańskiego11.

WYPOSAŻENIE KOŚCIOŁA W RACHANIACH

Opis. Obecnie w kościele w Rachaniach znajduje się część pochodzącego 
z 1. poł. XVIII w. wyposażenia. Są to: ołtarz główny z czterema rzeźbami 
świętych oraz dwa ołtarze boczne, grupa Pasji z łuku tęczowego, częściowo 
zrekonstruowana ambona i chrzcielnica12.

Ołtarz główny jest zaprojektowany na planie elipsy (fot. 1). Ma układ 
kulisowy i składa się z trzech kondygnacji. W części środkowej usytuowano 
zakończoną uskokowo ramę, zwieńczoną u góry nieczytelną obecnie tarczą 
herbową. Po bokach kondygnacji znajdują się dwie płytkie nisze, a w nich 
rzeźby świętych Dominika i Franciszka. Mają one przekrój półłuku. Są 
wydzielone od części środkowej parą wysuniętych do przodu korynckich 

 8 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce (dalej KZSwP), t. VIII, Województwo lubelskie, red. 
R. Brykowski, E. Smulikowska, Z. Winiarz, z. 17, Tomaszów Lubelski i okolice, opr. R. Brykowski, 
K. Kutrzebianka, Warszawa 1983, s. 49–50.

 9 R. A f t a n a z y, Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej, t. VI, Województwo 
bełskie, ziemia chełmska województwa ruskiego, Wrocław 1995, s. 190.

10 E. B u r d a, Rostkowski Adam, [w:] Polski słownik biograficzny, t. XXII, red. B. Leśnodorski, 
Wrocław–Warszawa–Kraków 1966–1967, s. 161–163. 

11 M. Z a h a j k i e w i c z, Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny, Lublin 
1985, s. 329.

12 Por. KZSwP, t. VIII, Województwo lubelskie, z. 17, Tomaszów Lubelski i okolice, s. 47.



Tomasz Hutter ze Lwowa wykonawcą ołtarzy...

241

Rocznik Tomaszowski 3

Fot. 1. Rachanie, kościół pw. Przemienienia Pańskiego, ołtarz główny, Tomasz Hutter 
wraz z pomocnikiem, przed 1744 (fot. J. Sito 2009)
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kolumn oraz trzema parami filarów o takich kapitelach. W części górnej 
nisz umieszczono symetryczny, ażurowy ornament roślinny zwieńczony 
palmetą.

Wnęki wieńczy belkowanie o wklęsłym i wypukłym przekroju. Na nim, 
nad niszami, umieszczono płaskie, zwężające się ku górze formy, ujęte po 
bokach zwiniętymi do środka ślimacznicami. Pośrodku nich znajduje się 
ornament okuciowy, a wyżej palmeta. W górnej części ołtarza umieszczo-
no figurę Boga Ojca w obłokach (fot. 2). Płycinę z tym przedstawieniem 
flankują dwie pary cherubów usytuowanych na wieńczących środkową 
i górną część ślimacznicach. Górną kondygnację ołtarza ujmują po bokach 
dwie pary filarów ustawionych krawędziami do odbiorcy. Przed nimi stoją 
figury aniołów. Na korynckich kapitelach tych filarów znajdują się łuki 
przerwane, a na nich putta (fot. 3).

Z interesujących nas obiektów w ołtarzu głównym stoją rzeźby św. 
Franciszka i św. Dominika (fot. 4 i 5)13.

13 Stojące obecnie w ołtarzu głównym figury Świętych Piotra i Pawła oraz tabernakulum 
wykonał warsztat Karola Burzyńskiego z działającym w nim Michałem Wurtzerem w latach 
70. XVIII w., por. A. S z y k u ł a - Ż y g a w s k a, Od Karola Burzyńskiego do Michała Wurtzera 
młodszego. Warsztat rzeźbiarski 2. poł. XVIII wieku w Ordynacji Zamojskiej, Lublin 2012, s. 118–119.

Fot. 2. Rachanie, kościół pw. Przemienie-
nia Pańskiego, ołtarz główny, figura Boga 
Ojca w zwieńczeniu, Tomasz Hutter wraz 
z pomocnikiem, przed 1744 (fot. J. Sito  

2009)

Fot. 3. Rachanie, kościół pw. Przemienienia 
Pańskiego, ołtarz główny, detale, Tomasz 
Hutter wraz z pomocnikiem, przed 1744 

(fot. J. Sito 2009)
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Figury akomodują ku 
środkowemu przedstawie-
niu. Mają smukłe sylwetki 
i regularne rysy twarzy. Ich 
szaty sprawiają wrażenie 
lekkich. Okalając ramiona 
i kończyny, spływają wzdłuż 
ciała. Wspólną cechą mode-
lunku rzeźb są niewielkie 
fałdy przypominające formy 
załamujących się blaszek. 
Prezentują dobry poziom arty-
styczny wskazujący na autora 
o oryginalnym i wyróżniają-
cym się stylu rzeźbiarskim 
charakterystycznym dla późnego baroku.

W oparciu o zbliżone cechy wykonane są figury znajdujące się obecnie 
na łuku tęczowym (fot. 6). Szaty postaci są wprawdzie mniej urozmaicone 
w modelunku, ale analogicznie – układają się w formy przypominające 

Fot. 4. Rachanie, kościół pw. Przemienienia 
Pańskiego, ołtarz główny, św. Dominik, 
Tomasz Hutter wraz z pomocnikiem, przed 

1744 (fot. J. Sito 2009)

Fot. 5. Rachanie, kościół pw. Przemienienia 
Pańskiego, ołtarz główny, św. Franciszek, 
Tomasz Hutter wraz z pomocnikiem, przed 

1744 (fot. J. Sito 2009)

Fot. 6. Rachanie, kościół pw. Przemienienia Pań-
skiego, łuk tęczowy, grupa Pasji, warsztat Tomasza 

Huttera, przed 1744 (fot. J. Sito 2009)
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nałożone na siebie blaszki. Twarze i odkryte części ciała są modelowane 
bardziej mięsiście. Z pewną manierą, w falujące i wywinięte na zewnątrz 
pukle, są ukształtowane włosy św. Jana Ewangelisty.

Ołtarze boczne wykonano według jednego schematu (fot. 7 i 8). 
Wznoszą się na planie nieznacznej elipsy i mają formy przyściennego 
retabulum. Składają się z dwóch kondygnacji. Środkową poprzedzają 
ustawione pod kątem względem oglądającego dwie pary wysmukłych 
cokołów ozdobionych ornamentem okuciowym. Na cokołach wsparto 
parę filarów oraz parę flankujących je po zewnętrznej stronie uszaków 
zakończonych zawiniętymi do środka ślimacznicami. Uszaki mają formy 
wici roślinnych ujętych ornamentem okuciowym, zaś w płycinach filarów 
widnieją zwisające kandelabry. Nieco płaskie są ozdobione prostymi liśćmi 
palmety kapitele filarów.

Rama środkowego przedstawienia o wysokości równej kapitelom jest 
prosta. Mieści prostokątny wizerunek. Pośrodku, nad nią, znajduje się 

Fot. 7. Rachanie, kościół pw. Przemienienia 
Pańskiego, ołtarz boczny, Tomasz Hutter 
wraz z pomocnikiem, przed 1744 (fot.  

J. Sito 2009)

Fot. 8. Rachanie, kościół pw. Przemienienia 
Pańskiego, ołtarz boczny, Tomasz Hutter 
wraz z pomocnikiem, przed 1744 (fot.  

J. Sito 2009)
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nieczytelny obecnie kartusz herbowy. Jest on 
przymocowany do okazałego gzymsu usko-
kowego powtarzającego rzut ołtarza. Na jego zewnętrznych krawędziach 
przysiadły putta adorujące środkowe przedstawienie (fot. 9). Są pulchne 
i mają wyraziste, mięsiste twarze. Nieco płaska jest górna część ołtarza. Jest 
węższa o szerokość filarów środkowej części. Ujmują ją po bokach wsparte 
na przysadzistych cokołach filary ustawione skośnie względem odbiorcy. 
Zdobią je kandelabry. Środkowe przedstawienie górnej części ołtarza jest 
ujęte w ramę w kształcie stojącego prostokąta, zwieńczonego spłaszczonym 
łukiem z liśćmi akantu pośrodku, w miejscu jego wklęśnięcia. Całość jest 
ujęta od góry dwoma gzymsami falującymi, zawijającymi się do środka. 
Wyżej widnieje ornament palmety.

Ambona (fot. 10) jest zaplanowana na rzucie sześcianu. Lica jej tambu-
ru zdobią płyciny pooddzielane spływami wolutowymi zawijającymi się 
wydatnie u dołu do środka. Wypełnia je ornament kandelabrowy. Wtórne 

Fot. 9. Rachanie, kościół pw. Przemienienia Pańskie-
go, ołtarz boczny, detale snycerskie, Tomasz Hutter 
wraz z pomocnikiem, przed 1744 (fot. J. Sito 2009)

Fot. 10. Rachanie, kościół pw. 
Przemienienia Pańskiego, ambona, 
Tomasz Hutter wraz z pomocni-
kiem, przed 1744, płaskorzeźby 
na tamburze – XIX w. (fot. J. Sito 

2009)
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są płaskorzeźby ewangelistów 
w płycinach (pochodzą z 2. poł.  
XIX w.?).

Zakończenie tamburu stano-
wi gzyms uskokowy. Od dołu 
jest on ujęty rozchodzącymi się 
promieniście wolutami, jakby go 
wspierającymi. Woluty rozchodzą 
się promieniście od umieszczonej 
pośrodku formy winnego grona. 
Jedyną ozdobą zaplecka jest duży 
ornament okuciowy, umieszczony 
bezpośrednio pod zadaszeniem 
ambony. Daszek powtarza rzut 
tamburu. Najbardziej wydatny 
jest gzyms. Jest znacznie wysu-
nięty i ujęty od dołu zwisami 
zakończonymi kaboszonami. 
Zakończenie zadaszenia stanowią 
cztery rozchodzące się promieni-
ście od wieńczącego je gzymsu 
ślimacznice. Na gzymsiku jest 
ustawiona klasycyzująca w for-
mie latarnia.

Porównywalne cechy formalne do figur z kościoła posiada rzeźba św. 
Jana Nepomucena (fot. 11) stojąca w murowanej kapliczce w sąsiedztwie 
pałacu Rostkowskich.

Święty ma wysmuklone proporcje. Został ukazany w znacznym kontra-
poście. Ubrany w obficie marszczone szaty wspiera ciężar ciała na jednej 
nodze, co powoduje wysunięcie biodra i przechylenie wąskich ramion 
w jedną stronę. Głowę przechyla w drugą stronę, spoglądając przed siebie. 
Sprawia wrażenie zamyślonego. Ujęcie charakteryzuje swoboda i pewna 
taneczność.

Na klatce piersiowej opiera, trzymany oburącz, ukazany frontalnie kru-
cyfiks. Szaty męczennika układają się po przekątnej, w formy sugerujące 
powiew wiatru z lewej strony. Trafnie modelowana jest długa sutanna 
oraz komża, układające się zgodnie z budową anatomiczną i ruchem ciała. 
Sutanna jest formowana w szerokie pionowe fałdy z poziomymi, wąski-
mi nacięciami gdzieniegdzie. Ażurowa krawędź komży nieco frywolnie 
zagina się, odsłaniając podszewkę. Jest ukształtowana zgodnie z ruchem 
postaci. O talencie autora tej rzeźby świadczy wprawny modelunek dłoni, 
szczególnie przytrzymującej figurkę Chrystusa Ukrzyżowanego.

Fot. 11. Rachanie, kapliczka, św. Jan Nepo-
mucen, Tomasz Hutter wraz z pomocnikiem, 

przed 1744 (fot. J. Sito 2009)
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PIERWOTNY WYGLĄD

O czasie powstania i wyglądzie obiektów przekazują informacje in-
wentarze kościoła w Rachaniach.

W wizytacji z 1744 r. odnotowano, że nowy „kościół jest już wystawio-
ny, ale nie jest jeszcze konsekrowany”14. Wówczas znajdował się w nim 
ołtarz główny i dwa ołtarze boczne, ale nie były one jeszcze pozłocone 
i pomalowane. Ołtarz główny jest tożsamy z obecnym, ponieważ zapisa-
no: „Pierwszy wielki ołtarz i trzy osoby rżnięte: na wierzchu Boga Ojca 
y Ducha Ś. W promieniach między Aniołami y obłokami we środku. 
P. Jezusa Ukrzyżowanego na prawej stronie Maryję Pannę Bolesną i św. 
Dominika, na lewej św. Jana Ewangelistę i św. Franciszka Asyryjskiego 
Pasyjkę trzymającego”15. Dalej odnotowano, że w zwieńczeniu ołtarza 
znajduje się przedstawienie Ducha Świętego pod postacią gołębicy16. 
W protokóle z 1750 r. zapisano, że ołtarz jest obecnie malowany oraz 
złocony i znajduje się w nim rzeźba Krzyża Świętego, a na zasuwie obraz 
Przemienienia Pańskiego17.

Dzięki tym opisom możliwe jest zrekonstruowanie pierwotnego widoku 
ołtarza. Znajdował się on w pewnej odległości od ściany prezbiterium i tak 
jak obecnie stały w nim figury św. Dominika po jednej i św. Franciszka po 
drugiej stronie. Obok figur zakonników usytuowano, umieszczone obecnie 
na łuku tęczowym, rzeźby św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej. Pośrodku 
ołtarza zawieszono figurę Chrystusa Ukrzyżowanego. W górnej części wid-
niało przedstawienie Boga Ojca, a w zwieńczeniu ołtarza, zamiast obecnie 
istniejącego wyobrażenia oka opatrzności, znajdowało się przedstawienie 
Ducha Świętego pod postacią gołębicy. Takie ujęcie ikonograficzne byłoby 
zgodne z ówczesnym patrocinium kościoła (św. Trójcy).

Z informacji zawartych w protokółach wizytacyjnych wynika, że ołtarz 
główny wykonano przed 1744 r. z przeznaczeniem do wcześniejszego 
kościoła, ufundowanego przez małżeństwo Rostkowskich. Po jego roz-
biórce część wyposażenia przeniesiono do nowo wybudowanego. Ołtarz 
z rzeźbami Świętych Dominika i Franciszka „Serafickiego” wymieniany 
jest w wyposażeniu kościoła także w 1853 r.18. Czas wykonania obiektów 
potwierdza ich analiza formalna.

14 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie, Delegatura w Zamościu, M. O s e ł k a, 
P. O s e ł k a, Dokumentacja konserwatorska. Ołtarz główny w kościele parafialnym pw. Przemienienia 
Pańskiego w Rachaniach, Kielce 2008, s. 7.

15 Cyt. za. tamże. 
16 Cyt. za. tamże, przypis nr 7. 
17 Tamże.
18 Archiwum Archidiecezji Lubelskiej, Rep. 60 IV b, sygn. 190, s. 70.



248

A. Szykuła-Żygawska Rocznik Tomaszowski 3

ANALIZA FORMALNA

Ołtarz główny, dwa ołtarze boczne oraz rzeźby świętych z kościoła 
w Rachaniach posiadają duże walory estetyczne.

Zauważalna jest różnica w operowaniu dłutem w partiach ubioru postaci 
z ołtarza głównego. Św. Dominik ma szatę modelowaną za pomocą mało 
urozmaiconych form, natomiast szaty św. Franciszka układają się płynnie 
i przylegają do sylwetki. Między tymi dwoma figurami zachodzi spójność 
formalna, pozwalająca na przypisanie prac twórcy utalentowanemu lub 
jemu i jednemu z jego bliskich współpracowników19. Hipotezę tę potwierdza 
konstrukcja ołtarza głównego, w którym znajdują się figury, oraz dwóch 
ołtarzy bocznych wykonywanych zapewne w tym samym czasie (o czym 
świadczy m.in. ich ornamentyka: ornament okuciowy, palmety).

Analiza porównawcza prac z Rachań z rzeźbami z lat 30. i 40. XVIII w. 
z terenu Rzeczypospolitej wykazała, że obiekty te posiadają cechy zbieżne 
z innymi dziełami wykonywanymi w tym czasie przez Tomasza Huttera. 
Szczególne podobieństwo do objętych badaniem prac posiadają rzeźby 

z kościoła Bernardynów we Lwowie, 
wykonywane przez Huttera i jego 
warsztat po 1736 r., prezentujące pełny 
okres rozwoju jego stylu.

Zbieżności rzeźb ze Lwowa i przed-
stawień Rachań dotyczą modelunku 
szat i fizjonomii twarzy. Zarówno we 
Lwowie, jak i w Rachaniach postaci 
mierzą 1,8 m wysokości i są uchwy- 
cone w porównywalnych pozach.

Wśród figur z kościoła Bernardynów 
znajduje się rzeźba św. Franciszka 
(fot. 12), a rzeźba zakonnika z Rachań 
jest wierną repetycją tego świętego ze 
Lwowa. Również św. Dominik z ko-
ścioła w Rachaniach powtarza układ 
znany ze Lwowa.

Jak zostało wspomniane, ołtarz 
z Rachań jest zaprojektowany na 
rzucie elipsy. Pierwotnie pozostawał 
w pewnej odległości od wschodniej 
ściany prezbiterium. Na jego tylną 
część przechodziło się przez boczne 

19 O współpracownikach Tomasza Huttera pisze Jakub Sito. Wskazuje m.in. na kilku 
bliskich utalentowanych pomocników rzeźbiarza; J. S i t o, dz. cyt., s. 159–167.

Fot. 12. Lwów, kościół Bernardynów, 
ołtarz główny, św. Franciszek, ok. 1736– 
–1740, Tomasz Hutter wraz z warsztatem 
(reprod. J. Sito, Thomas Hutter…, il. 52)
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Fot. 13. Lwów, kościół Bernardynów, ołtarz główny, ok. 1736–1740, Tomasz Hutter wraz 
z warsztatem (reprod. J. Sito, Thomas Hutter…, tabl. V)
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bramki. Zbliżoną, elipsoidalną kon-
strukcję ma ołtarz główny z kościoła 
Bernardynów we Lwowie (fot. 13)20.

Repertuar przedstawień ze zwień-
czenia ołtarza w Rachaniach był 
wielokrotnie wykorzystywany przez 
warsztat Huttera. W ołtarzu głównym 
kościoła Bernardynów we Lwowie 
znajduje się figura błogosławionego 
Jana z Dukli w otoczeniu puttów 
i obłoków (fot. 14), a w ołtarzu 
Świętego Krzyża w tym kościele 
jest umieszczona grupa aniołów 
adorujących Boga Ojca w obłokach. 
Również ołtarze Matki Bożej i św. 
Antoniego z tego kościoła wieńczą 
figury św. Jana Ewangelisty i św. 
Jana Nepomucena wśród aniołów 
w obłokach.

Rzeźba Boga Ojca w obłokach jest 
usytuowana w wykonywanym dla 
kościoła Bernardynów w Rzeszowie 
w latach 1728–1729 ołtarzu Matki 
Bożej (fot. 15). Hutter równie często 
umieszczał nad ołtarzami symbol 

20 Tamże, il. 45; P. K r a s n y, Lwowskie środowisko artystyczne wobec idei symbiozy sztuk 
w wystroju i wyposażeniu wnętrz sakralnych (1730-1780), „Rocznik Historii Sztuki”, R. XXX, 2005, 
s. 155.

Fot. 14. Lwów, kościół Bernardynów, oł-
tarz główny, zwieńczenie, ok. 1736–1740, 
Tomasz Hutter wraz z warsztatem (reprod. 

J. Sito, Thomas Hutter…, il. 46)

Fot. 15. Rzeszów, kościół Bernardynów, ołtarz Matki Bożej, 1728–1729, Tomasz Hutter 
z warsztatem (reprod. J. Sito, Thomas Hutter…, il. 19)
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Oka Opatrzności w promieniach. 
Wieńczące środkową kondygnację 
ołtarza z Rachań płaskie woluty też 
są widoczne w innych jego pracach.

Wiernym powtórzeniem figury 
św. Jana Nepomucena z Rachań jest 
wykonana w 1743 r. rzeźba tego 
świętego z kaplicy sprzed kościoła 
Reformatów w Jarosławiu (fot. 16). 
Święty ma tutaj wydłużone proporcje, 
długie kończyny i wąskie ramiona. 
Jego szaty sprawiają wrażenie wyko-
nanych z cienkich blaszek. Układają 
się po przekątnej, w formy sugerujące 
powiew wiatru.

PODSUMOWANIE

Wyposażenie kościoła w Racha- 
niach: ołtarz główny wraz z figura- 
mi św. Franciszka i św. Dominika, 
dwa ołtarze boczne wraz ze sto-
jącymi tutaj puttami, częściowo 
ambona oraz chrzcielnica, zostało 
wykonane z przeznaczeniem do 
umieszczenia  poprzednim kościele 
wznoszonym w latach 1744–1749. Na zamówienie ówczesnych właścicieli 
Rachań i kolatorów rzymskokatolickiej parafii małżeństwa Rostkowskich 
wykonał je przed rokiem 1744 Tomasz Hutter wraz z jednym pomocnikiem 
w swym warsztacie we Lwowie. Są to dzieła powstałe w czasie pełnego 
rozwoju stylu mistrza.

Na przełomie lat 30. i 40. XVIII stulecia Hutter wykonywał wyposażenie 
kościoła Bernardynów we Lwowie, lecz, jak zauważył autor monografii 
rzeźbiarza Jakub Sito, zdarzało się, że pracował nad kilkoma zleceniami 
równocześnie21. Stąd wyraźne podobieństwo ikonograficzne i formalne 
między grupami rzeźb.

Należałoby wyjaśnić, skąd Rostkowscy pozyskali dla swych przed-
sięwzięć twórcę tak wybitnego, realizującego zamówienia dla magnatów, 
szlachty i dostojników kościelnych dużej części Rzeczypospolitej, w tym 
pozostających w sąsiedztwie Rachań rozległych dóbr Zamoyskich.

21 J. S i t o, dz. cyt., s. 39 i n.

Fot. 16. Jarosław, kaplica przed kościołem 
Reformatów, św. Jan Nepomucen, Tomasz 
Hutter, 1743 (reprod. J. Sito, Thomas  

Hutter…, il. 85)
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Badania autorki wykazują, że zarówno formalnie, jak i ikonograficznie 
zbliżone dzieła do realizacji Huttera wywarły wpływ na obraz snycerki 
połowy i 2. poł. XVIII w. na terenach na południowy wschód od Lwowa. 
W podominikańskim kościele pw. św. Mikołaja w Hrubieszowie znajduje 
się ołtarz główny autorstwa snycerzy, którzy zetknęli się z twórczością 
Huttera, być może byli przez pewien czas czeladnikami w jego warsztacie 

Fot. 17. Hrubieszów, kościół podominikański pw. św. Mikołaja, ołtarz główny,  
czeladnicy współpracujący z warsztatem Tomasza Huttera, lata 40. XVIII w. (fot. 

A. Szykuła-Żygawska 2010)
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(fot. 17)22. Wyjaśnienia wymagają dzieje pojedynczej 
figury z kaplicy w Kościaszynie (fot. 18), którą można 
uznać za dzieło warsztatu Huttera.

Autorami figur z Morgów (fot. 19) oraz nieistniejącej 
figury z Górecka Kościelnego (fot. 20) mogą być nato-
miast epigoni twórczości mistrza, którzy zetknęli się z jego twórczością.

Realizacje te dowodzą, że obszar na północny wschód od Lwowa po-
zostawał w orbicie wpływów twórczości Tomasza Huttera. Tutaj rzeźbiarz 
również otrzymywał zlecenia na swoje realizacje. W poczuciu fundatorów 
jawiły się one jako interesujące i warte posiadania, dlatego spotyka się tak 
wielu naśladowców jego charakterystycznych form.

22 Por. A. Szykuła-Żygawska, O twórcach ołtarza głównego w kościele podominikańskim p.w. św. 
Mikołaja w Hrubieszowie – komunikat, „Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego” 
2008, nr 3-4, s. 18–22.

Fot. 18. Kościaszyn, kaplica 
św. Jana Nepomucena, św. 
Dominik, Tomasz Hutter, 
przed 1744 (fot. A. Szykuła-

-Żygawska 2008)

Fot. 19. Morgi, kapliczka, św. Jan 
Nepomucen, 2. poł. XVIII w. (fot. 

P. Szucki 2010)

Fot. 20. Górecko 
Kościelne, plebania 
przy kościele pw. św. 
Stanisława biskupa, 
św. Jan Nepomucen, 
lata 60. XVIII w. (nie 
istnieje, fot. ze zbio-
rów Wojewódzkiego 
Urzędu Ochrony Za-
bytków Delegatura 

w Zamościu)
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Ziemia tomaszowska jest bogata w żyzne gleby, bogactwo przyrody, 
zabytki i historię. Jest też miejscem, z którym związane są lub z którego 
wywodzą się wybitne postacie polskiej kultury, nauki i sztuki. Do takich 
osób niewątpliwie należy odkrywany na nowo Edmund Monsiel, światowej 
sławy rysownik z Wożuczyna.

W biografii artysty jest wiele białych plam i nieścisłości, które wymagają 
wyjaśnienia i weryfikacji. Niniejszy artykuł jest wynikiem dotychczasowych 
moich badań opierających się na archiwaliach, weryfikacji publikacji i re-
lacjach osób pamiętających Edmunda Monsiela.

Edmund Monsiel urodził się w Wożuczynie 12 listopada 1897 r. w ro-
dzinie szanowanych stolarzy1. Rodzicami jego byli: Karolina Dutkowska, 
córka stolarza (ur. 27.01.1869 w Wożuczynie) i Mikołaj Monsiol, stolarz 
(ur. ok. 1866 r. w Oszczowie k. Poturzyna). Stolarzami byli również wuj 
artysty Józef Dutkowski i starszy brat Kazimierz Monsiel. Edmund urodził 
się jako piąte z dziewięciorga dzieci Karoliny i Mikołaja i 24 listopada 
1897 r. w stojącym w pobliżu domu rodzinnego kościele parafialnym 
pw. Nawiedzenia NMP został ochrzczony. Na chrzcie świętym nadano 
mu imię Edmund na cześć biskupa Edmunda – co zostało odnotowane 
w akcie chrztu2.

Naprawdę Edmund Monsiel powinien nazywać się Monsiol, bo tak pod-
pisywał się jego ojciec Mikołaj na aktach chrztu kolejnych dzieci. Niestety, 
osoba sporządzająca te akty przekręciła nazwisko, tak że w księgach pa-
rafialnych w Wożuczynie występuje ono w 3 różnych wersjach: Monsiel, 
Monssiel, Monsiol. W czwartej wersji: Monssiol, nazwisko występuje na 
nagrobku Mikołaja, ojca Edmunda w Łaszczowie3.

 1 Archiwum Parafialne w Wożuczynie, Akta urodzeń, nr 126/1897.
 2 Tamże.
 3 B. Typek, Edmund Monsiel przed kolejną odsłoną. Przyczynek do biografii i twórczości artysty, 

„Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2012, nr 1, s. 48–49.
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W Wożuczynie spędził Edmund dzieciństwo i większą część życia. 
Ukończył 4 klasy szkoły powszechnej. Jako kilkunastoletni chłopiec został 
oddany na wychowanie do przyjaciela ojca, Władysława Chmielewskiego 
– organisty w Dzierążni. Tam otrzymał solidne wychowanie religijne i pa-
triotyczne. Z Dzierążni w roku 1919 Edmund został wysłany na naukę do 
Państwowego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Chełmie4. Była 
to polska szkoła utworzona w 1918 r. w miejsce działającego tu od 1866 r. 
Gimnazjum Ruskiego dla córek duchowieństwa greckokatolickiego (tzw. 
Żeńska Chełmska Szkoła Grecko-Unicka i Instytut Pedagogiczny dla pa-
nien prawosławnych). W listopadzie 1918 r. po odzyskaniu niepodległości, 
szkoła otrzymała nazwę: Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie 
w Chełmie, a jej pierwszym dyrektorem został Jan Dębski. Seminarium 
Nauczycielskie istniało 19 lat do roku 1937. Kształciło głównie młodzież 
ze środowisk wiejskich. Byli to chłopcy w wieku od 14 do 20 lat, którzy 
opanowali pełny, siedmioletni program szkoły powszechnej, zdali egzamin 
wstępny z języka polskiego i matematyki. Otrzymywali oni stypendium 
i miejsce w internacie. Przy seminarium funkcjonowała szkoła ćwiczeń, 
warsztat praktycznej nauki zawodu dla przyszłych nauczycieli. Edukacja 
szkolna kończyła się maturą, ale poważną wadą była tzw. ślepa uliczka, 
tj. praktycznie zamknięty wstęp na wyższe uczelnie dla jej absolwentów.  
Szkoła mieściła się w dawnych budynkach poklasztornych oo. reforma-

 4 Taż, Edmund Monsiel – niezwykły artysta ze zwykłego Wożuczyna, „Zamojski Kwartalnik 
Kulturalny” 2012, nr 4, s. 69.

Dawne Państwowe Seminarium Nauczycielskie Męskie w Chełmie, obecnie Szkoła 
Podstawowa nr 10 (źródło: http://www.sp10.chelm.pl/Historia.html)
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tów, które zachowały się do dzisiaj5. Obecnie mieści się w nich Szkoła 
Podstawowa nr 10.

To właśnie w Seminarium w Chełmie młody Edmund poznał podstawy 
rysunku i tu powstały jego pierwsze rysunki. Po 3 latach pobytu w Chełmie 
z nieznanych, jak dotąd, powodów Edmund przerwał naukę. Nie wrócił 
jednak do rodzinnego Wożuczyna, lecz osiadł około 1923 r. w Łaszczowie, 
gdzie jego rodzice zakupili posesję z ogrodem i prowadzili sklep papier-
niczo-spożywczy. Edmund bywał jednak często w Wożuczynie, o czym 
świadczy zachowany i podpisany rysunek z 1936 r. W Wożuczynie w pałacu 
uczył się księgowości, poza tym rodzina Dutkowskich (ze strony matki) 
mieszkała tu na stałe. Zapewne u nich się zatrzymywał. W tym okresie 
Edmund pomagał matce prowadzić sklep w Łaszczowie, gdyż ojciec jako 
wzięty stolarz często bywał poza domem, wykonując różne zlecenia (ojciec 
zmarł w 1933 r. i jest pochowany na cmentarzu w Łaszczowie). Edmund 
często jeździł po towar do sklepu, m.in. do Lwowa.

 5 W. Mische, Od klasztoru do szkoły – historia zespołu budynków szkolnych przy Reformackiej 13 
w Chełmie, http://www.zsz4.chelm.pl/dokumenty/historia/Dzieje_budynku_szkolnego.pdf

Wożuczyn, lata 40. XX w. Po prawej dom Żyda młynarza, w którym mieszkał Monsiel 
(fot. F. Łukowski, zbiory Muzeum Zamojskiego w Zamościu)
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II wojna światowa zastała Edmunda w Łaszczowie. Jego sklep upadł, 
bo nie było czym handlować, a pomieszczenia sklepowe przejęli Niemcy 
na kwaterę wojskową.

25 grudnia 1942 r. Edmund znalazł się w grupie mieszkańców Łaszczowa, 
spośród której Niemcy w odwecie za zabicie 2 żandarmów niemieckich 
typowali osoby do rozstrzelania. Monsiel uniknął śmierci, ale na jego oczach 
zginął szwagier Józef Wyrostkiewicz, rozstrzelany wraz z 75 innymi oso-
bami. Po tym wydarzeniu Edmund zaczął więcej rysować, a jego rysunki 
z tego okresu znacznie różniły się od tych sprzed wojny.

Wiosną 1943 r. Edmund przeniósł się do Wożuczyna-Cukrowni i za-
mieszkał na poddaszu domu brata Kazimierza Monsiela (stolarza). Dzięki 

W tle, po prawej, stary dom Dutkowskich, w którym mieszkał E. Monsiel, lata 70. 
XX w. (fot. R. Wiśniewski, zbiory prywatne)
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protekcji brata podjął pracę w cukrowni jako sezonowy wagowy; pracował 
też jako sezonowy inspektor i pracownik magazynu.

Następnie w 1945 r. zamieszkał w Wożuczynie, w pustym domu 
Dutkowskich koło kościoła. Potem zamieszkał w opuszczonym pożydow-
skim domu młynarza, pod „Maciejówką”. Ponieważ dom ten zaczął się 
walić, wynajął pokoik u Stefanii Kazańskiej w pobliżu domu Dutkowskich. 
Wożuczyn został miejscem jego stałego zamieszkania.

W latach 50. i 60. XX w. Edmund często wyjeżdżał do uzdrowisk 
w Krynicy, Żegiestowie, Dusznikach. Czasami takie wyjazdy odbywały 
się dwa razy w roku. Stale rysował.

Pod koniec życia wynajął pokoik w części Wożuczyna zwanej „Zastaw”, 
u Eugenii i Tomasza Pieprzowskich, i zaczął myśleć o własnym domu. 
Zakupił plac w Michalowie obok dzisiejszej świetlicy z zamiarem budo-
wy. Niestety niespodziewana śmierć przerwała jego plany. Zmarł nagle 
8 kwietnia 1962 r. w szpitalu w Tomaszowie Lubelskim na powikłania 
pogrypowe. Pochowany został na cmentarzu w Wożuczynie6.

Po śmierci Edmunda rodzina, porządkując jego rzeczy, znalazła zam- 
knięte w starym kufrze, złożone w niewielkiej skrzyneczce i papierowej 

 6 B. Typek, Edmund Monsiel – niezwykły artysta…, s. 69–70.

Drewniana skrzyneczka, w której znajdowały się rysunki Edmunda, z niedokończonym 
rysunkiem artysty na spodzie wieka (fot. J. Radomska 2012, zbiory prywatne)
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teczce, rysunki oraz szkice, wykonane głównie w latach 1943–1962 i kilka 
sprzed II wojny światowej. Większość jest datowana i sygnowana mono-
gramami artysty.

Odkrycie Edmunda Monsiela jako artysty nastąpiło w 1963 r. (rok po 
śmierci). 17 marca 1963 r. w „Przekroju” ukazał się pierwszy artykuł o nim 
autorstwa kuzyna Eugeniusza Żaka z Wrocławia wraz z 2 reprodukcjami 
rysunków. Po tym artykule zainteresowanie rysunkami Monsiela stało się 
tak duże, że w Wożuczynie zjawili się dr Jan Mitarski (psychiatra), a następ-
nie Jerzy Pomorski (historyk i krytyk sztuki) i kupili od rodziny znaczną 
część rysunków Edmunda. W kwietniu 1963 r. pokazano po raz pierwszy 
kilka rysunków Monsiela na zbiorowej „Wystawie Problematycznej Plastyki 
Amatorskiej w Krakowie”. 5 maja 1963 r. w „Przekroju” ukazał się drugi 
artykuł o Edmundzie, w którym okrzyknięto go schizofrenikiem! 19 listo-
pada 1963 r. w siedzibie Stowarzyszenia Historyków Sztuki w Krakowie 
odbyła się pierwsza indywidualna wystawa rysunków Edmunda „Świat 
samotnych wizji Edmunda Monsiela z Wożuczyna”7. Po tej wystawie 
nastąpiły kolejne, w kraju i za granicą, a Edmund zyskał sławę światową.

 7 Z. Chlewiński, Edmund Monsiel odsłona druga, Płock 1997, s. 15–16.

Edmund Monsiel w jednym ze swoich mieszkań w Wożuczynie, lata 50. XX w. (zbiory 
prywatne)
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Edmund Monsiel rysował od 
około 1919 r. Od tego roku artysta 
miał już wyrobiony własny mono-
gram, którym (w różnych wersjach) 
podpisywał swoje rysunki, a więc 
można stwierdzić, że był już świado-
mym artystą. Dowód na to znajdzie-
my na zdjęciu z lat 50., zrobionym 
we wnętrzu jednego z mieszkań 
Edmunda, gdzie przed nim, na 
ścianie, nad jednym z jego rysun- 
ków wisi tabliczka z monogramem 
„EM 1919”, a pod nim dwie skrzy-
żowane szable.

Z wczesnego okresu jego twór-
czości (1920–1936) znane są 4 naj-
starsze rysunki (jeden z nich re-
produkujemy poniżej). Najwięcej 
rysunków powstało w latach 1943–
1962. Rysował ołówkiem różnej 
grubości, w tym również ołówkiem 
chemicznym (czasami pojawia się 
kredka). Rysował na skrawkach papieru, tekturze, kwitach z cukrowni, 
okładkach książek. Jedną pracę wykonywał od 2 tygodni do kilku mie-
sięcy. Część rysunków to skończone prace o różnych formatach, przy 
czym największe mają rozmiar A3, najwięcej jest rysunków o niewielkich, 
różnorodnych rozmiarach. Jest też wiele prac niedokończonych lub wręcz 
są to szkice, typu studium oka.

Monsiel rzadko nadawał tytuły swoim pracom; nadawał je tylko pracom 
skończonym. Większość tytułów pracom Monsiela nadali jego odkrywcy 
w latach 60., nie zawsze słusznie. Prace Edmunda są w większości sy-
gnowane różnymi wersjami monogramu artysty: „EM”. Zasadniczą cechą 
rysunków Monsiela, zarówno tych sprzed wojny, jak i powojennych, jest 
wszechobecny motyw głów, w większości z wąsami, a wśród nich inne 
elementy ikonograficzne, czasami wersety umoralniające, głównie poświę-
cone Bogu i życiu zgodnie z przykazaniami.

Rysunki powstałe po wydarzeniu w Łaszczowie (1943–1947) różnią się 
od rysunków z innych okresów (sprzed wojny i z lat 50., 60.). Z jednej 
strony, są to rysunki zupełnie realistyczne, niepodobne do stylu Monsiela, 
w których bez problemu rozpoznamy twarz np. Chrystusa, a z drugiej 
strony, są też rysunki bardziej ekspresyjne, nierealne twarze – niczym 
potwory, maszkary, a czasami wręcz abstrakcyjne. W tych właśnie rysun-

Edmund Monsiel, Studium oka, rysunek 
niedatowany (fot. J. Radomska 2012, zbiory 

prywatne)
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kach widać poszukiwania arty-
styczne twórcy, być może pod 
wpływem traumy. Po kilku 
latach takiej wewnętrznej walki 
nastąpił powrót do własnego, 
wypracowanego około 1920 r. 
stylu z motywem wąsatych 
głów.

Niestety Edmund miał pe-
cha. Nieznany jako artysta za 
życia (rodzina i panie sprząta-
jące jego mieszkania wiedzieli, 
że rysował, bo rysunki leżały 
w domu, wisiały na ścianie, 
a często Edmund chwalił się 
nimi), po śmierci został odkryty 
przez… lekarzy psychiatrów, 
którzy na podstawie analizy 
rysunków Edmunda okrzyk-
nęli go schizofrenikiem i tak 
jest postrzegany do dzisiaj. 
Moim zdaniem – niesłusznie. 
Za życia Edmund nie był ni- 
gdy ani diagnozowany, ani 
leczony. Stawianie diagnozy 
na podstawie rysunków, i to 
osoby już nieżyjącej, uważam 
za błąd w sztuce. Analiza 

rysunku jest bowiem techniką pomocniczą do innych badań (wywiadu, 
obserwacji itd.), a nie techniką wiodącą przy stawianiu diagnozy.

„Dziwne” dla oglądającego rysunki Monsiela wynikają z jego głębo-
kiej religijności. Do dziś żyjący mieszkańcy Wożuczyna pamiętają go, jak 
codziennie modlił się na różańcu w miejscowym kościele, w tej samej 
ławce. Wożuczyński kościół był też inspiracją dla części jego rysunków. 
Żadna z osób pamiętających Edmunda nie zauważyła jego dziwnych 
zachowań. Wszyscy natomiast wspominają go jako osobę kulturalną, 
elegancką, która umiała o siebie zadbać, a przede wszystkim jako osobę 
nadmiernie religijną. Monsiel (co wspominają dawni sąsiedzi) modlił się 
również w domu, w samotności, i pod żadnym pozorem nie wolno mu 
było wówczas przeszkadzać.

Analizując dostępne kopie jego rysunków, ułożone chronologicznie, bez 
problemu daje się zauważyć związek dat umieszczonych przez artystę na 

Bez tytułu, 16.03.1944 r. (repr. za: Z. Chlewiński, 
Edmund Monsiel odsłona druga, Płock 1997, s. 123)
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rysunkach z wydarzeniami z jego życia, życia jego rodziny, Wożuczyna, 
kraju i świata. Monsiel – osoba niewykształcona (skończył 4 klasy szko-
ły powszechnej i 3 klasy seminarium nauczycielskiego), wiedział, co się 
w kraju i na świecie dzieje, dzięki radiu, którego słuchał. Żywo reagował 
na doniesienia o ważnych wydarzeniach, ta reakcja znalazła odbicie w jego 
rysunkach. Przykładów jest wiele.

Po ukazaniu się encykliki papieża Jana XXIII, głoszącego ekumenizm, 
Edmund swoją opinię wyraził w rysunku. Pierwsze powojenne wydanie dzieł 
Mickiewicza (1946) czy wizyta bpa Stefana Wyszyńskiego w Wożuczynie 
(8.05.1948 r.) też nie uszły uwagi artysty. Podobnie jak pogrzeb siostry 
Anieli (zm. 20.01.1953 r. we Wrocławiu, Edmund nie był na pogrzebie). 
To wszystko znalazło odbicie w rysunkach.

Rysunki Edmunda Monsiela można podzielić zatem na kilka grup:
1. Religijne (z wersetami religijno-umoralniającymi, ułożonymi przez 

Edmunda):

Święci do nieba, Wożuczyn, 5.02.1936 r. (repr. 
za: Z. Chlewiński, Edmund Monsiel odsłona 
druga, Płock 1997, s. 159). Jeden z najstarszych 
znanych rysunków Monsiela o treści religijnej 

(przyp. B. T.)

Widok naturalny Pana Jezusa, 1943, 
Łaszczów (fot. J. Radomska 2012, zbiory 

prywatne)
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2. Z życia artysty:

Aniela Wyr, 6.04.1953 r. – fragment (repr. za: Z. Chlewiński, Edmund Monsiel odsłona 
druga, Płock 1997, s. 20)

3. Inspiracje kościołem w Wożuczynie:

Bez tytułu, ok. 1945 (repr. za: Z. Chlewiński, Edmund Monsiel odsłona druga, Płock 
1997, s. 51). Rysunkowa kopia XVII-wiecznego obrazu św. Antoniego z kościoła w Wo-

żuczynie (przyp. B. T.)
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4. Inspiracje wydarzeniami w Wożuczynie i w kraju:

Kompozycja z Mickiewiczem, 1946 (repr. za: Z. Chlewiński, Edmund Monsiel odsłona 
druga, Płock 1997, s. 70)

Misji 8 V, 1948 (repr. za: Z. Chlewiński, Edmund Monsiel odsłona druga, Płock 1997, s. 64)
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5. Inspiracje wydarzeniami ze świata:

Jan XXIII, 10.01.1962 r. Pocztówka z reprodukcją rysunku E. Monsiela (wg oryginału 
z Muzeum Regionalnego im. J. Petera w Tomaszowie Lub., wyd. Stowarzyszenie Mi-

łośników Wożuczyna i Okolic 2012)

6. Rysunki bez określonej treści:

Bez tytułu, 7.06.1947 r. (zbiory Muzeum 
Etnograficznego w Warszawie)

Bez tytułu, 25.04.1954 r. (repr. za: 
Z. Chlewiński, Edmund Monsiel 
odsłona druga, Płock 1997, s. 125)



Edmund Monsiel – rysownik z Wożuczyna

267

Rocznik Tomaszowski 3

Rysunki Edmunda Monsiela są zatem swoistą kroniką i przejawem 
nadmiernej religijności i w takim kontekście należałoby je interpretować.

Jeszcze jeden ważny aspekt twórczości Monsiela. Zdecydowanie więk-
sza część jego rysunków powstała w dobie panującego w polskiej sztuce 
socrealizmu (do października 1956 r.). Nierozsądnie postąpiłby wówczas 
Monsiel, gdyby te rysunki o motywach religijnych, o tematyce niezgodnej 
z założeniami socrealizmu, pokazał za życia szerszemu gronu odbiorców. 
I dobrze, że nie pokazał!

Edmund Monsiel był również pasjonatem fotografii. Jako jeden z pierw-
szych w regionie wykonywał zdjęcia. Zachowały się do dziś jego zdjęcia 
wykonane w Łaszczowie przed 1939 r. oraz zdjęcia nieznanego autora, 
przedstawiające Edmunda podczas robienia zdjęć.

Edmund Monsiel podczas robienia zdjęć, Łaszczów lata 20./30. XX w. (zbiory prywatne)

Edmund Monsiel zostawił po sobie ponad 500 rysunków, które w ter-
minologii historii sztuki zaliczane są do nurtu sztuki art brut lub sztuki 
naiwnej, sztuki intuicyjnej. Znany jest na całym świecie, a kolekcje jego 
rysunków posiadają galerie w: Montreuil, Begles (Francja), w Wielkiej 
Brytanii, w Lozannie (Szwajcaria), w Jerozolimie (Izrael), w Chicago (USA). 
W Polsce znajduje się około 60 prac zgromadzonych w: Państwowym 
Muzeum Etnograficznym w Warszawie, Muzeum im. J. Malczewskiego 
w Radomiu, Muzeum Regionalnym im. J. Petera w Tomaszowie Lub. oraz 
w kolekcjach prywatnych. Negatywy jego prac posiada Instytut Sztuki PAN.

Jest postacią, która nadal inspiruje poetów (Adam Zagajewski, Barbara 
Kotyła), artystów (Łukasz Jastrubczak) i intryguje historyków sztuki, psy-
chiatrów.
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We wrześniu i październiku 2012 r. w Izbie Regionalnej w Wożuczynie 
w ramach realizacji projektu „Niezwykłe miejsce, niezwykli ludzie”, 
programu „Działaj lokalnie”, finansowanego przez Lokalną Organizację 
Grantową, Stowarzyszenie „Czajnia”, Akademię Rozwoju Filantropii 
w Polsce i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, zorganizowana  
została przez Stowarzyszenie Miłośników Wożuczyna i Okolic pierw-
sza wystawa artysty na Zamojszczyźnie, a druga po tej stronie Wisły! 
Wystawa „Edmund Monsiel – niezwykły artysta ze zwykłego Wożuczyna”, 
upamiętniała 50. rocznicę śmierci artysty. Na wystawie pokazano repro-
dukcje jego prac z Muzeum im. J. Malczewskiego w Radomiu, Muzeum  
im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim, ze zbiorów IS PAN w Warszawie, 
uzupełnione o różne materiały: plakaty, zaproszenia i katalogi z wystaw 
w Polsce i za granicą, artykuły o Monsielu od pierwszych z 1963 r. po 
ostatnie z 2012 r. oraz zdjęcia Edmunda w różnych okresach życia i zdjęcia 
jego autorstwa. Wystawie towarzyszyło wydanie pocztówki z reprodukcją 
rysunku Edmunda Monsiela Jan XXIII ze zbiorów Muzeum Regionalnego 
im. J. Petera w Tomaszowie Lubelskim. Od roku 2012 r. wystawa odwie-
dziła już dwukrotnie Zamość (2012, 2013), Łaszczów (2013), Tomaszów 
Lubelski (2014), wszędzie budząc duże zainteresowanie i umożliwiając 
ponowne odkrycie tego artysty o światowej sławie. Na stałe ww. wystawa 
jest prezentowana w Izbie Regionalnej w Wożuczynie.

Edmund Monsiel u kresu życia, lata 60. XX w. (zbiory prywatne)
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Przemijanie od początku istnienia ludzkości skłania do zadumy, prze-
myśleń, wspomnień o tych, których już nie ma wśród żyjących. Wiele 
osób w skali kraju bądź małej ojczyzny zasługuje na to, aby późniejsze 
pokolenia wiedziały o nich, by imię ich ocalić od zapomnienia. Na pewno 
do grona tych ludzi w Tomaszowie Lubelskim należy Antoni Tujak. Z za-
wodu fotograf, z zamiłowania społecznik i regionalista, był kronikarzem, 
dokumentującym na kliszy fotograficznej rozwój Tomaszowa Lubelskiego. 
Przez całe życie oddany swojemu zawodowi i zasadzie uczciwości, wrażli-
wy na problemy ludzkie i miejskie. Dzięki jego pracowitości i przezorności 
posiadamy dziś w zbiorach Muzeum Regionalnego im. dra Janusza Petera 
i w zbiorach prywatnych utrwaloną na filmach fotograficznych historię wy-
darzeń i przeobrażeń, jakie zachodziły w Tomaszowie w dwudziestoleciu 
międzywojennym, w okresie okupacji oraz po II wojnie światowej, aż do 
połowy lat 80. Utrwalił ponad pół wieku historii miasta, jego dawny obraz, 
nieistniejące już dziś obiekty budownictwa drewnianego, tomaszowskie 
pomniki, świeckie i te nabożne, dawne hale targowe i zaułki miasta, przede 
wszystkim zaś jego mieszkańców. Z nieodłącznym aparatem fotograficz-
nym był wszędzie tam, gdzie działo się coś ważnego1. Któż ze starszych 
mieszkańców miasta nie pamięta kameralnego zakładu fotograficznego 
u zbiegu ulic Lwowskiej i Kościuszki, z witryną z fotografiami i przemiłą 
żoną pana Antoniego, panią Pauliną, która przyjmowała i przygotowywała 
klienta do zrobienia zdjęcia do dowodu czy legitymacji szkolnej. Po chwili 
z ciemni wychodził właściciel zakładu i robił zdjęcie. Uprzejmość Państwa 
Tujaków, terminowość i jakość usługi przyczyniały się do popularności 
zakładu wśród tomaszowian. 

 1 Z. S p a c z y ń s k i, Dokumentalista dziejów miasta, „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 
1988, nr 4/18, s. 32.

Janusz Brodowski, Bolesław Cisło
(Tomaszów Lubelski)

ANTONI TUJAK (1911–1987)  
– TOMASZOWSKI FOTOGRAF,  

DOKUMENTALISTA DZIEJÓW MIASTA
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Antoni Tujak urodził się 22 marca 1911 r. w Biłgoraju2. Ojciec Michał 
pracował jako strycharz w cegielniach Ordynacji Zamojskiej. Mama – Helena 
z domu Dymowska – zajmowała się domem i dziećmi.

Pochodzę z Biłgoraja – opowiadał o sobie A. Tujak. – W 1928 roku skończyłem siedem klas 
i moim marzeniem było pójść do seminarium nauczycielskiego w Szczebrzeszynie. Ale cóż, 
ojciec będąc rzemieślnikiem w cegielni, zarabiał niewiele, a na dodatek w domu było osiem 
gęb do wyżywienia, więc o zdobyciu pieniędzy na szkołę nie było mowy. I tak włóczyłem 
się po mieście, trochę grałem w orkiestrze amatorskiej, aż kiedyś, przechodząc koło fotografa, 
zauważyłem ogłoszenie, że przyjmą ucznia. Wszedłem, no i udało się. Po trzymiesięcznym 
stażu szef zakładu pan Jan Brodowski – wtedy zdaje się burmistrz miasta – zażądał od ojca 
żyrowanych weksli na poważną sumę. Oczywiście ojciec nie mógł tego uczynić i znowu zosta-
łem na lodzie. W tym czasie siostra wyszła za mąż i zamieszkała z mężem w Tomaszowie. Ja 
pociągnąłem za nimi. Tutaj w 1930 roku przyjął mnie na praktykę fotograf Franciszek Haylig3.

I tak Antoni Tujak, rozpoczynając termin u tomaszowskiego fotografa, 
wybrał swoją profesję i miejsce zamieszkania, którym pozostał wierny do 
końca życia. Pracując, dalej się dokształcał. W roku 1935 ukończył trzy-
letnią Szkołę Zawodową, zdał w Lublinie egzamin czeladniczy, a kilka lat 
później mistrzowski4.

 2 Odpis życiorysu autorstwa Antoniego Tujaka, dołączonego do podania o przyjęcie do 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, zbiory prywatne Bolesława Cisło. 

 3 J. B y r a, Pasja światłem pisana (wywiad z Antonim Tujakiem), „Tygodnik Zamojski” 
nr 51–52 z 28.12.1984 r. 

 4 Z. S p a c z y ń s k i, Dokumentalista…, s. 32.

Antoni Tujak z żoną (fot. ze zbiorów B. Cisło)
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Przełomową datą w moim życiu był rok 1937, kiedy to otworzyłem swój własny zakład. 
– O, tak wyglądał – powiedział, podając mi niewielkie zdjęcie. – Proszę dokładnie przeczytać 
treść szyldu. Polski Zakład Fotograficzny, no właśnie, dlaczego Polski, skoro wiadomo, że 
w Polsce, że pan jest Polakiem? – Widzi pan – zaczął – wtedy fach ten byt praktycznie w rę-
kach Żydów, stąd to zaznaczenie nabiera sensu. Myślę, że przed wojną klienci byli uczciwsi, 
nie było kłopotów z zaopatrzeniem. Co tydzień przyjeżdżał samochód z Kielc czy Warszawy, 
handlowcy napraszali się, wtykając za darmo próbki, nowinki. Chyba pod koniec 1937 roku 
otworzono w Tomaszowie biuro werbunkowe do pracy w Argentynie. Były potrzebne zdjęcia 
do paszportów, więc ludzie walili oknami i drzwiami. Materialnie można sobie było życie 
ułożyć. Zaczynałem bez grosza, ale w 1939 r. miałem już tysiąc złotych oszczędności5.

22 lutego 1938 r. poślubił Paulinę Fedczyszyn. Ślubu młodej parze  
w kościele pw. Zwiastowania NMP udzielił ówczesny proboszcz toma-
szowskiej parafii ksiądz Władysław Bargieł6. Państwo Tujakowie mieli 
trzech synów: Ryszarda, Mariana i Stanisława, wszyscy zostali księżmi.

W przededniu wybuchu II wojny światowej, 14 sierpnia 1939 r., otrzy-
mał kartę mobilizacyjną, a w Komendzie Policji wręczono mu nominację 
nr 6751 na komendanta posterunku dozorowania w jednostce obrony 

 5 J. B y r a, Pasja światłem pisana..
 6 Akt małżeństwa 27/38, w zbiorach Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Lubelskim. 

Fotografia z 1932 r. przedstawiająca teren byłej fosy, biegnącej wzdłuż dzisiejszych 
ulic Piekarskiej i Jana Pawła II. Na pierwszym planie mokradła – miejsce dzisiejszego 

targowiska, w głębi fosa – obecny plac zabaw (fot. ze zbiorów B. Cisło)
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przeciwlotniczej w Tomaszowie. Tragiczne, pierwsze dni września 1939 r. 
w Tomaszowie Lubelskim oraz nalot niemieckich bombowców na miasto, 
podczas którego bomby dwukrotnie spadły na jego zakład, opisał w ar-
tykule Widziałem śmierć miasta opublikowanym w wydawnictwie okolicz-
nościowym Bohaterom Września 1939 r. w 44. rocznicę walk pod Tomaszowem 
Lubelskim. Jest to bardzo osobista relacja miłośnika Tomaszowa Lubelskiego, 
ubolewającego nad jego losem, a wynikająca z troski o miasto.

Piękne tereny o nieskażonej jeszcze przez człowieka przyrodzie zaliczył i umieścił na 
mapie geograf, dając im nazwę odpowiadającą otoczeniu. Teren wokół miasta Tomaszowa 
Lubelskiego jest rzeczywiście roztoczem, a pasma wzgórz i pagórków ciągnące się tuż obok 
i dalej w kierunku Lwowa dały nazwę „Roztocza Lwowsko-Tomaszowskiego”. Tomaszów 
Lubelski otoczony tymi cudami natury wyglądał prześlicznie. Kwadratowy rynek projektowany 
przez budowniczego Zamościa Bernardo Morando zabudowany halami targowymi i setkami 
sklepów tętnił stale życiem miasta o wielkich ambicjach handlowych. W 1918 r. po uzyskaniu 
niepodległości miasto liczyło około 7 tys. mieszkańców. Mimo braku kolei żelaznej i większych 
zakładów przemysłowych miasto stale się rozwijało dzięki swym walorom przyrodniczym, 
zdrowotnym, handlowym, rzemiosłu i rolnictwu. Do 1939 r. Tomaszów liczył ponad 11 tys. 
mieszkańców, ale ta ilość mieszkańców mieściła się na ¼ dzisiejszego obszaru. Tomaszów 
graniczył od północy z rzeczką Sołokiją, od południa ze starym cmentarzem i szpitalem miej-
skim, od zachodu sięgał do szkoły powszechnej przy ul. Kościuszki i koszar wojskowych, od 
wschodu do młyna Pliżgi przy ul. Sokalskiej, później ul. 29 Listopada. To krańce Tomaszowa. 
Granice miasta były tak ciasne, co powodowało wielki ruch pieszych i wzmożony ruch koło-
wy, szczególnie furmanek konnych. Samochody były nowością, ale komunikacja autobusowa 
pasażerska rozwijała się bardzo żywiołowo, szczególnie na trasie Tomaszów–Lwów.

Sejmik Powiatowy przy ul. Lwowskiej (fot. ze zbiorów B. Cisło)
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Wybuch wojny o świcie 1 września 1939 r. tomaszowianie przyjęli bez zdziwienia. Psy-
chicznie byli na to przygotowani. Wierzyli w to, że mamy dość siły, by się obronić. Mieliśmy 
też wielkich sojuszników Anglię i Francję – co razem stanowiło poważny potencjał obronny. 
Życie więc toczyło się prawie normalnie, chociaż przewidujący Żydzi zaczęli robić zapasy żyw-
ności i innych materiałów. Psychoza wojenna zaczęła wzrastać z każdą godziną, kiedy przez 
Tomaszów zaczęły przejeżdżać samochody osobowe z uchodźcami z Zachodu. Początkowo 
pojedyncze, potem po kilka i wreszcie około 5–6 września już bez przerwy nieraz w dwóch 
kolumnach w kierunku granicy rumuńskiej. Tomaszowianie wyrażali wielkie zdziwienie, skąd 
w Polsce tyle samochodów, ale nie było czasu na przemyślania. Na czwartek 7 września 1939 r. 
władze wojskowe wyznaczyły pobór koni i wozów dla potrzeb wojskowych. Tutaj w Toma-
szowie Lubelskim formowały się jednostki taborów dla DOK Lublin. Prócz tego czwartek to 
dzień targowy i to wszystko razem, konie, wozy na żelaznych obręczach i tysiące pieszych, 
tworzyło niesamowicie ruchliwą głośną masę żywą, która oglądana z wieży, robiła wrażenie 
wielkiego mrowiska, w które ktoś włożył kij. Trzeba jeszcze dodać, że wrzesień 1939 r. to 
upalna, piękna, sucha, polska jesień. Od prawie miesiąca nie padał deszcz, a 7 września nawet 
najlżejszy wiaterek nie chłodził rozpalonych słońcem, zakurzonych przez furmanki ulic i do-
mów miasta. Słońce prażyło jak w lipcu. Około godziny 13-tej, kiedy ruch doszedł do zenitu 
swych możliwości, kiedy przejście przez jezdnię stało się problemem, od strony południowo-
-zachodniej nadleciały samoloty. Leciały ułożone w trójki. Nadlatywały z kierunku słońca, 
więc trudno było zobaczyć ich znaki na skrzydłach. Sądzono przeważnie, że to są samoloty 
polskie lub angielskie albo francuskie. Samoloty wroga nie leciałyby tak nisko. I nagle na tą 
żywą ludzką masę, na te pięknie ustawione domy, na zupełnie nieprzygotowanych, nastąpiło 
straszliwe uderzenie. Ciężkie bomby burzące i zapalające runęły na wybrane dzielnice, by 
nieść szkodę, zniszczenie i śmierć. Pierwsza trójka samolotów uderzyła w pocztę obok domu 
Dra Cybulskiego, następna już w zakład fotograficzny, gdzie po dużym domu pozostał tylko 

Rok 1938. Otwarcie szkoły szybowcowej na Białej Górze k. Majdanu Górnego. W głębi 
z aparatem Antoni Tujak (fot. ze zbiorów B. Cisło)
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wielki lej. Następne bomby celowane były chyba w stary modrzewiowy kościółek NMP, ale 
trafiły w rozlewnię piwa i dom Kurkiewiczów przy ul. Kościelnej. Reszta bomb leciała na 
zachodnią część miasta. Dzielnica ta była przeważnie o zabudowie drewnianej, zamieszkała 
bardzo gęsto przez ludność żydowską i posiadała niezliczoną ilość małych składów nafty, ropy, 
benzyny i innych łatwopalnych materiałów. Wszystko to zaczęło płonąć olbrzymim ogniem. 
Nie było wody, ani zresztą i straży ogniowej, przy czym wybuchy i straszliwe gorąco nie 
dawały żadnej możliwości, aby tam kogoś uratować. Słupy ognia na kilkaset metrów w górę 
utworzyły ruch powietrza, ze wszystkich stron jakby wiał wiatr, który ciągnął wszystko 
dookoła ku środkowi pożaru. Spłonęło wszystko. Ogromny majątek i wiele ofiar ludzkich, 
których chyba nie ujęto w ewidencji śmiertelnych. Tymczasem na ulicach miasta pierwsze 
w szalonym zrywie zaczęły uciekać konie, nieraz bez woźnicy, a nawet z resztkami rozbitego 
wozu. Konie też wiele osób poraniły. Ludzie jakby wolniej reagowali na ten kataklizm. Można 
było zauważyć wiele osób, którym nogi odmówiły posłuszeństwa. Stali oni w miejscu lub 
szli jakby spacerem. Większość jednak to tych tratujących się wzajemnie obłędnych, niepo-
znających się nawzajem, szalonych. Tych przerażonych twarzy, piszczących dzieci, rozbitych 
samochodów, furmanek, zabitych i rannych ludzi była niezliczona ilość, którym wtórowały 
jęki i krzyki. To już nie ginął jeden czy kilku ludzi, to był obraz mordowanego miasta. W pół 
godziny, może w godzinę po nalocie, miasto opustoszało. Patrząc w górę, okazało się, że 
każda bomba unosiła z sobą tysiące kilogramów spalonej ziemi, która w górze tworzyła 
obłoki kurzu. Miasto płonęło prawie przez całą noc. Urzędowo stwierdzone dane dotyczące 
zabitych nie są ścisłe. Koło poczty zginęło kilka osób, w zakładzie fotograficznym dwie, koło 
kościoła NMP 7 osób. Około 40 osób – przeważnie narodowości żydowskiej, zginęło przy  
ul. Brackiej, gdzie wyschnięty kanał stanowił schron i właśnie tam uderzyły 2 bomby. Nie było 
możliwości policzyć spalonych i zabitych w płonącej części miasta. Następne dni przyniosły 
dalsze klęski. Życie w mieście zamarło. Z huczącego, pulsującego, stało się trupem. Mąciły 
mi się myśli. Rozważałem z przestrachem o Niemcach. Ci, co rzucali bomby na bezbronną 
ludność naszego miasta, byli to Niemcy „nadludzie”. Tak się czuli i tak ich nazywano. Mieli 
nienawiść do wszystkiego co polskie, swoją wrodzoną butę i hitlerowską mentalność niszcze-
nia. Rzeczywiście – przyszedłem do przekonania – nie byli to ludzie zwykli jak każdy z nas. 
To byli „szatani”, którzy celowali jako najlepsi w zbrodni i ludobójstwie. To oni niemieccy 
„nadludzie” zamordowali nasze miasto7.

12 września 1939 r. w przeddzień wkroczenia Niemców do Tomaszowa 
mjr Radliński – dowódca taborów, polecił Antoniemu Tujakowi zlikwido-
wanie posterunku OPL, spalenie dokumentów i zwolnienie ludzi. Wraz 
z wojskami polskimi trafił w okolice Sokala, skąd przez Łaszczów i Podhorce 
powrócił do Tomaszowa8. Powrócił do miejsca, gdzie niedawno mieszkał 
i pracował, gdzie był jego duży dom, a pozostał tylko wielki lej.

Pod koniec pamiętnego września przyszedł do mnie Żyd, też fotograf. Pomagałem mu 
wcześniej, a kiedy dowiedział się, że na ten teren mają na stałe wrócić Niemcy, oddał mi 
klucze od swojego zakładu. Nigdy potem już go nie widziałem, a jego pracownia służy mi 
już ponad 40 lat9.

 7 Praca zbiorowa, Bohaterom Września 1939 r. w 44. rocznicę walk pod Tomaszowem Lubelskim, 
Tomaszów Lubelski 1983, s. 8–9.

 8 B. C i s ł o, Tomaszowianie XX wieku – wpisani w historię miasta i powiatu, Tomaszów 
Lubelski 2002.

 9 J. B y r a, Pasja światłem pisana...
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Budynek Resursy. U zbiegu ulic Lwowskiej i Żeromskiego wybudowany w roku 1857, 
do roku 1912 służył jako szpital. Następnie przeznaczony na Resursę (rodzaj dzisiej-

szego klubu), przetrwał do 1943 r. (fot. ze zbiorów B. Cisło)

W nowym zakładzie władze okupacyjne nakazały umieścić specjalną 
wywieszkę w języku niemieckim, z której wynikało, że nie wolno mu było 
wykonywać prac dla osób wojskowych. Niemcy często jednak sami nie 
przestrzegali tego zakazu i przynosili do wywołania filmy ze zdjęciami 
wykonanymi w różnych sytuacjach i nieprawdopodobnych wręcz oko-
licznościach. Były to ujęcia z dokonanych pacyfikacji wsi, rozstrzeliwań, 
eksterminacji i pogromów Żydów itp. Zamawiali tylko wywołanie negaty-
wów. W takich sytuacjach Tujak robił kopie, najczęściej w nocy, i następnie 
przez specjalnego łącznika przekazywał je por. Franciszkowi Samulakowi 
ps. „Młot” dla Komendy Obwodu Tomaszowskiego AK. W ramach współ-
pracy z podziemiem wykonywał także zdjęcia do fikcyjnych dowodów 
tożsamości dla ludzi ruchu oporu do tzw. kenkart. Były one wykonywane 
w domach prywatnych m.in. Podbornych i Romanowiczów10. Niemcy 
podejrzewali Antoniego Tujaka o wywoływanie filmów dla niemieckich 
żołnierzy i współpracę z partyzantami.

10 Odpis życiorysu autorstwa Antoniego Tujaka dołączonego do podania o przyjęcie do 
Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, zbiory prywatne Bolesława Cisło. 
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Kiedyś, spodziewając się rewizji, uprzedziłem żonę, żeby schowała w domu zdjęcia, które 
mogłyby mnie skompromitować w oczach okupanta, a ta, jak to kobieta, wrzuciła wszystkie 
ze strachu do pieca. To byłby dzisiaj dokument11.

Po zakończeniu okupacji niemieckiej dalej prowadził swój zakład, wyko-
nując niejednokrotnie wbrew własnej woli zdjęcia na polecenie Powiatowego 
Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Tomaszowie Lubelskim.

W 1950 roku dosypali takich domiarów, że trzeba było interes zamknąć. Sprzedałem 
wszystko szkole za 480 tysięcy. To był pieniądz, ale za parę dni była wymiana pieniędzy 
i dostałem coś około 2 tys. Za taką sumę nie można chyba było kupić jednego aparatu. To 
było drugie zniszczenie zakładu12.

Do roku 1953 pracował jako nauczyciel zawodu w Szkole Zawodowej 
i był kierownikiem szkolnych warsztatów. W latach 1953–1959 praco-
wał jako sanitariusz w Stacji Pogotowia Ratunkowego, był sekretarzem 
Zakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Służby Zdrowia 
w Szpitalu Powiatowym. W roku 1957 powrócił do swojego zawodu. Na 
początek była to spółdzielczość, bo władze niechętnie jeszcze patrzyły na 
prywatnych rzemieślników, aż w końcu pozwoliły. W roku 1959 ponow-
nie otworzył własny zakład fotograficzny przy ul. Tadeusza Kościuszki.

11 J. B y r a, Pasja światłem pisana...
12 Tamże.

Rok 1945. Widok w stronę rynku od ul. Józefa Piłsudskiego. Na tzw. spalenisku oko-
liczni rolnicy urządzili targowisko (fot. ze zbiorów B. Cisło)
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Antoni Tujak był społecznikiem i regionalistą. Jeszcze w latach trzydziestych poznał dra 
Janusza Petera. W tym, co robił dla niego przez wiele lat, był wprost niezastąpiony. Wykonywał 
przeróżne reprodukcje do gromadzonych zbiorów przyszłego muzeum. Towarzyszył doktorowi 
Peterowi w jego wyprawach do miejsc, gdzie doktor odkrywał coś interesującego. Asystował 
przy ważniejszych zabiegach operacyjnych i niecodziennych przypadkach. Niejeden artykuł 
zamieszczony w lekarskich czasopismach naukowych, w których dr Peter próbował przekazać 
innym swoje doświadczenia z praktyki, zawiera ilustracje wykonane przez Antoniego Tujaka13.

Jako uczestnik kampanii wrześniowej przez wiele lat zabiegał wytrwale 
o godne upamiętnienie walki i bohaterstwa żołnierza polskiego na ziemi 
tomaszowskiej we wrześniu 1939 r. Był aktywnym członkiem Społecznego 
Komitetu Budowy Pomnika „Żołnierzom Września 1939 roku”, który 
odsłonięto w 1983 r. Wykonał zdjęcia i reprodukcje do wydawnictwa 
okolicznościowego z tej okazji. Pracował także w Społecznym Komitecie 
odbudowy pomnika Tadeusza Kościuszki.

26 października 1966 r. przy okazji otwarcia budynku Cechu Rzemiosł 
Różnych otwarto także wystawę fotografii A. Tujaka „Zieleń mojego miasta”. 
W roku 1971 podczas jubileuszu 350-lecia nadania Tomaszowowi prawa 
miejskiego czynna była wystawa fotografii Tujaka „Tomaszów wczoraj 
i dziś”. Podczas tych obchodów każdego dnia eksponowany był stan, do-
robek i zamierzenia z innej dziedziny społeczno-gospodarczej i kulturalnej 
miasta. Antoni Tujak z własnej inicjatywy zaoferował władzom miasta 
bezpłatną obsługę uroczystości w zakresie dokumentowania wydarzeń. 

13 Z. S p a c z y ń s k i, Dokumentalista dziejów…, s. 34.

Pierwszy Ośrodek Zdrowia wybudowany w latach 1950–1951 na tzw. Piaskach. Widok 
od ul. Lwowskiej (fot. ze zbiorów B. Cisło)
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Budynek Rejonowej Komendy Straży Pożarnej. Stan z 1956 r. (fot. ze zbiorów B. Cisło)
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Oferta została przyjęta z zadowoleniem, a po zakończeniu obchodów 
władze miasta przekazały na ręce p. Antoniego stosowne podziękowanie. 
Współpracował z Bolesławem Cisło – tomaszowskim regionalistą, byłym 
przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej i Naczelnikiem Miasta, który 
w swoich zbiorach posiada ponad 200 jego prac, a w którego książkach 
o tematyce regionalnej znajdują się fotografie wykonane przez Antoniego 
Tujaka. W roku 1984 eksponowano następną jego wystawę „Tomaszów 
w 40-leciu PRL”. W roku 2001 obchody Dni Tomaszowa zainaugurowano 
otwarciem wystawy w Tomaszowskim Domu Kultury „Tomaszów Lubelski 
w fotografii Antoniego Tujaka”. W otwarciu uczestniczył syn – ksiądz 
Ryszard Tujak. Znaczna część fotografii prezentowanych na wspomnianych 
wystawach znajduje się w zbiorach Muzeum Regionalnego w Tomaszowie.

Udzielał się społecznie, do roku 1937 należał do Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”. W latach 1945–1950 był prezesem Charytatywnego 
Stowarzyszenia „Caritas”, był także czynnym działaczem Polskiego 
Czerwonego Krzyża i Ligi Przyjaciół Żołnierza.

Kiedy widzę, że gdzieś coś robią, to nie potrafię obojętnie przejść. Wiem, że powinienem 
tam być. Nie czekam na nagrody, podziękowania, cieszy mnie, że piękno miasta w malutkiej 
części ode mnie zależy. […] Chcę uczestniczyć w życiu Tomaszowa, dokładać swoją skromną 
cegiełkę. W tym roku przekazałem dla załogi statku „Ziemia Zamojska” ponad 300 książek, 
przygotowałem wystawę fotograficzną „Tomaszów w 40-leciu”. W trzech ogromnych salach 
Domu Kombatanta eksponowano ponad 230 moich fotogramów z życia miasta. Powstają ko-
mitety osiedlowe, samorządy mieszkańców, na tym forum pragnę coś jeszcze zdziałać. Mieli-
śmy piękną rzeczkę Sołokiję, dzisiaj filia WSK ładuje tam ścieki. Żal mi, chyba jak wszystkim, 
zburzonych podcieni w rynku. Musimy zadbać o wygląd Tomaszowa. Wie pan, wydaje mi się, 
że Tomaszów zawsze miał szczęście do władz. Byli to ludzie, którzy potrafili zmobilizować 
innych do pracy, no i są osiągnięcia14.

Pan Antoni nie czekał aż ktoś go zaprosi albo zamówi. Sam z własnej 
woli i potrzeby serca o określonej godzinie szedł na miejsce, gdzie miała 
odbyć się impreza, aby tam przy pomocy własnego aparatu fotograficz-
nego utrwalać poszczególne sekwencje wydarzeń. Zapewne nie zawsze 
zdawał sobie sprawę, że dzięki temu staje się jednym z ogniw w łańcuchu 
ludzi tworzących historię miasta. Był korespondentem „Sztandaru Ludu” 
i „Kuriera Lubelskiego”: „[…] pisywałem trochę o kulturze, sprawach 
gospodarczych, o życiu Tomaszowa”15.

Antoni Tujak miał poczucie własnej wartości, ale był przy tym człowie-
kiem skromnym. „To już nie macie o czym ciekawszym pisać, tylko zaraz 
o Tujaku? […] Tyle ważnych spraw dzieje się codziennie na świecie. Kogo 
tam może obchodzić mój życiorys”16. Był przykładem wielkiego społecznika 

14 J. Byra, Pasja światłem pisana...
15 Tamże.
16 Tamże.
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naszego miasta, niezwykle uczynnym i życzliwym dla ludzi. Za działal-
ność społeczną i zawodową był wyróżniony przez organizacje społeczne, 
samorządowe i władze państwowe licznymi odznaczeniami i dyplomami. 
Posiadał Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi, Medal 40-lecia PRL i Medal za 
Udział w Wojnie Obronnej 1939 r. Tak wrósł w tomaszowskie środowi-
sko, że przy każdej okazji pisał bądź mówił: „moje miasto Tomaszów”17. 
Zmarł 24 czerwca 1987 r. i został pochowany na tomaszowskim „starym” 
cmentarzu w rodzinnym grobowcu.

17 B. C i s ł o, Tomaszowianie XX wieku – wpisani w historię miasta i powiatu, Tomaszów 
Lubelski 2002.
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Wartość działań lidera – animatora kultury wyraża się nie tyle w tym, 
co sam zaprojektuje, stworzy czy dokona, ile w tym, jak wiele osób po-
trafi „zarazić” chęcią i potrzebą podejmowania aktywności w różnych 
dziedzinach, a także w skuteczności dotarcia do nieodkrytych talentów, 
poznania pasjonatów i w ukazaniu światu lokalnych artystów. Taką osobą 
była Zdzisława Kapica, zasłużona dla Tomaszowa Lubelskiego i okolic 
wieloletnia instruktorka Tomaszowskiego Domu Kultury, animatorka 
kultury, wychowawczyni młodzieży, przyjaciółka, miłośniczka przyrody 
Roztocza, literatury i poezji.

Artykuł poświęcony Zdzisławie Kapicy powstał głównie na podstawie 
pracy licencjackiej napisanej w 2008 r. na Akademii Pedagogiki Specjalnej 
w Warszawie na kierunku animacja społeczno-kulturowa pod opieką prof. 
Danuty Gielarowskiej-Sznajder: Animator społeczno-kulturowy – zawód, talent, 
powołanie. Bezimienna twórczyni. Praca powstała z szacunku dla osiągnięć, 
zaangażowania i pasji Zdzisławy Kapicy. Autorka opisała badaną, ukazując 
wartość Jej pracy dla lokalnej społeczności, a także wobec współczesnych 
wyzwań edukacyjnych i społecznych.

Materiał empiryczny pochodzi z badań przeprowadzonych w okresie 
od lipca 2007 r. do maja 2008 r. W badaniach zastosowano metodę bio-
graficzną, która „polega na opisie i analizie przebiegu życia ludzkiego 
rozpatrywanego w kontekście określonego wycinka rzeczywistości spo-
łecznej”1, oraz jej odmianę – studium przypadku2. Według Pilcha celem 
jej jest „dokładny opis badanego (osoby, obiektu) z możliwie różnych 
stron i z uwzględnieniem rozmaitych jego aspektów”, a także „sposobem 
badań polegającym na analizie jednostkowych losów ludzkich uwikłanych 
w określone sytuacje wychowawcze”3.

 1 M. Ł o b o c k i, Metody i techniki badań pedagogicznych, Kraków 2003, s. 294.
 2 Są dwa stanowiska w tej kwestii, w niektórych publikacjach pojawia się informacja, że 

metoda biograficzna jest odmianą studium przypadku.
 3 T. P i l c h, T. B a u m a n, Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, 

Warszawa 2001, s. 298.

Justyna Piwko
(Warszawa)
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Wykorzystano również technikę wywiadu, który jest „metodą gro-
madzenia danych w oparciu o bezpośredni kontakt słowny z osobami 
badanymi lub osobami udzielającymi o tych ostatnich ważnych informacji, 
odnośnie do interesujących badacza problemów”4. Trzeba jednak dodać, 
że był to wywiad narracyjny, który nie opiera się na kwestionariuszu 
zawierającym wcześniej sformułowane, szczegółowe pytania, nie ma też 
określonego porządku, „badacz formułuje prośbę do badanego o skoncen-
trowanie opowieści na określonej fazie życia bądź na określonym obszarze 
problematycznym”5.

Inne zastosowane techniki w zgromadzeniu materiału empirycznego to 
obserwacja uczestnicząca i analiza dokumentów (zdjęcia, dyplomy, plakaty, 
kroniki, dzienniki zajęć, sprawozdania itp.). Podczas obserwacji rejestro-
wano cechy osobowe pracownika, a także zabiegi animacyjne w procesie 
odkrywania, tworzenia i kreacji. Umożliwiła ona bliższe poznanie badanej; 
jej osobowość, postawę i pracę.

Wywiady i rozmowy przeprowadzono ze Zdzisławą Kapicą, jej współ-
pracownikami, uczestnikami zajęć, wychowankami, przyjaciółmi. Należy 
podkreślić, że wszyscy badani bardzo chętnie udzielali wywiadów i byli 
przychylnie nastawieni do prowadzonych badań. Część rozmów odbyła 
się w Tomaszowskim Domu Kultury (TDK), gdzie pracowała badana i jej 
współpracownicy, przychodzili wychowankowie oraz odwiedzali badaną 
przyjaciele. Tam również miała miejsce obserwacja pracy Zdzisławy Kapicy, 
m.in. podczas przygotowań do imprez oraz przeprowadzania wydarzeń 
kulturalnych czy zajęć z recytatorami. W TDK także analizowano doku-
mentację pracy udostępnioną przez ośrodek oraz badaną.

Rozmowy przeprowadzono z współpracownikami: Krystyną Proc, 
Grażyną Kawalą; wychowankami: Kingą Turczanik-Łuczak, Joanną Drzał, 
Michałem Dudzińskim, Aleksandrą Rymarczyk, Dianą Kwarcianą, Magdaleną 
Dziedzic; przyjacielem: Robertem Znajomskim.

ŚRODOWISKO ŻYCIA I PRACY

Zdzisława Kapica nazywana była przez przyjaciół, znajomych, współ-
pracowników Zdzisią, Zdziśką, Zdzichą, Babcią Kapicą. Urodziła się 
1 stycznia 1946 r. w Starych Boiskach nad Wisłą. Dzieciństwo wspominała 
jako sielankę. W Jej domu rodzinnym czytano dużo i na głos. To dziadek 
nauczył Ją czytać, opowiadała: „Dziadzio miał swoją gazetę, a ja swoją, 
i tak literka po literce dziadzio mi pokazywał i tak się nauczyłam czy-
tać”. Pierwsze swoje książki dostała w wieku lat czterech od Stanisławy 

 4 M. Ł o b o c k i, Metody i techniki…, s. 288.
 5 T. P i l c h, T. B a u m a n, Zasady badań…, s. 327.
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Nowakowskiej, o której mówiła Heśka. To ona wywarła duży wpływ na 
Kapicę. Stanisława przeżyła I wojnę światową i ogromny głód, Kapica mó-
wiła o niej z wielkim szacunkiem. Te traumatyczne doświadczenia ciotki 
i jej opowieści uwrażliwiły Zdziśkę na drugiego człowieka, jego kłopoty, 
niedole. Dlatego animatora podkreślała, że w Jej domu każdego gościa 
witano pytaniem: czy nie jest pan/i głodna/y? Dom rodzinny Zdziśka 
wspominała jako miejsce wyjątkowe. Rodzice uczyli Ją np. pieśni Moniuszki, 
co wtedy wydawało się dla Niej naturalne, dopiero po latach dowiedziała 
się, że rówieśnicy owych pieśni nie znali. To właśnie z domu Zdzisława 
wyniosła umiłowanie do literatury, umiejętność haftu czy wrażliwość na 
przyrodę – zainteresowania, które pielęgnowała w sobie przez całe życie.

Kapica bardzo szczególnie wspominała liceum sztuk plastycznych. Było 
to miejsce, które ukształtowało Jej osobowość i zainteresowania; miłość 
do muzyki i malarstwa. Tam spotkała swoje pierwsze autorytety. Tak ich 
wspominała:

Moi licealni nauczyciele, zwłaszcza ci od przedmiotów artystycznych, są dla mnie do dziś 
wzorem pedagogów. W czasach powszechnego zakłamania i obłudy mieli nie tylko własne 
poglądy, ale i odwagę, by je głosić i wpajać nam potrzebę posiadania takowych.

Potrzeba niezależnego myślenia i poczucie wolności towarzyszyły 
Zdziśce nieustannie i stały się dla Niej bazą, na której budowała swoją 
postawę życiową i pracę zawodową.

Po ukończeniu liceum Zdzisława dostała się na wymarzony kierunek – 
historię sztuki. Niestety wydarzenia losowe zmusiły Ją do podjęcia pracy 
zarobkowej. Zdecydowała się na studia w systemie zaocznym o specjal-
ności organizator pracy kulturalno-wychowawczej. Tym razem studia nie 
wywarły większego wpływu na osobowość Zdziśki, może ze względu na 
tryb ich kończenia lub, jak się później okazało, rozbieżności teorii w za-
kresie upowszechniania kultury od praktyki, jak mówiła: „a wyobraźnia 
nie dorównywała rzeczywistości”.

1 stycznia 1964 r. rozpoczęła pracę w Wydziale Oświaty i Kultury 
Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tomaszowie Lubelskim na 
stanowisku referenta do spraw kultury. Zajęła się nadzorowaniem działań 
placówek w terenie. Tam również pełniła funkcję plastyka powiatowego. 
Jednocześnie przez 2 lata uczyła wychowania plastycznego w szkole za-
wodowej. Pozwoliło Jej to na realizację zainteresowań plastycznych. Ze 
względu jednak na biurokratyczny charakter pracy po 8 latach złożyła 
wymówienie, co było wyjątkiem w tamtych czasach.

Od 1 lutego 1972 r. rozpoczęła pracę jako kierownik Biblioteki Dziecięcej. 
Wreszcie mogła wyjść poza ramy urzędniczej pracy. Przychodziły do Niej 
dzieci w różnym wieku, odrabiały lekcje, Zdzisia pomagała wyszukać im 
książki, polecała ciekawe lektury. Wokół Niej powstało grono osób, które 
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przychodziły do biblioteki nie tylko ze względu na książki, ale dla Niej. 
Kapica nie ograniczała się tylko do pracy bibliotecznej, starała się pobudzać 
swoich czytelników do aktywności. Organizowała dzieciom wspólne wy-
cieczki do lasu, wieczorki tańcujące6 przy adapterze, poetyckie, literackie, 
założyła kabaret „BA”, z którym przeprowadzała próby i urządzała wy-
stępy. Pracę w bibliotece Zdzisia wspominała bardzo miło, wreszcie mogła 
realizować swoje pomysły, tym bardziej że charakter pracy bibliotekarki 
sprzyjał tego typu aktywnościom. Swoje zamiłowania również przeniosła 
na wychowanków, przekazywała im swoje pasje. Niektórzy z nich podjęli 
później pracę w instytucjach kulturalnych.

W październiku 1974 r. rozpoczęła pracę w Tomaszowskim Domu 
Kultury na stanowisku starszego, a następnie głównego instruktora. Przez 
kilka lat pełniła funkcję kierownika działu terenowego, mając pod swoją 
opieką zespoły, kapele ludowe i śpiewaków. Docierała do różnych śro-
dowisk, nawiązywała kontakty z mieszkańcami, dzięki temu odkrywała 
autentycznych twórców ludowych. Kapica czerpała z tego, co miała i co 
Ją otaczało, chciała zaszczepić w ludziach miłość do tradycji lokalnych, 
do polskich korzeni. Jedną z zasad, którymi się kierowała, to: „Nie ma 
przyszłości bez przeszłości”. Tak zrodził się pomysł popularyzacji kultu-
ry ludowej i organizacji pierwszych „Widowisk obrzędowych” opartych 
na starych zwyczajach. Polegały one na przedstawieniu danej czynności, 
obrzędu ludowego w warunkach naturalnych, np. chrzciny, zrękowiny, 
kiszenie kapusty, porządki wiosenne. Często miały one charakter widowi-
ska plenerowego, jak np. pranie w rzece, które wymagało wysiłku i czasu: 
należało wypytać o obyczaj, spisać go, wyszukać rekwizyty, stroje, napisać 
scenariusz, nakłonić mieszkańców wsi, by wystąpili w widowisku. Praca 
ta nie była łatwa. Jak sama mówiła:

Tradycje narodowe, rodzinne, w tym: zwyczaje, obrzędy i rytuały to sprawy, którym 
poświęcam szczególnie dużo uwagi i czasu w pracy wychowawczej, przy czym, paradok-
salnie, napotykam też tu na największe trudności, za jakie uważam bariery mentalne, w tym 
złe i bezmyślne nawyki, np. w kontaktach międzyludzkich, w traktowaniu przyrody czy 
lekceważeniu kultury jako dziedziny życia społecznego.

Wydarzeniu, oprócz prezentacji obyczaju czy czynności, towarzyszyły 
śpiewy pieśni ludowych. Atrakcyjność „Widowisk obrzędowych” podno-
siła dbałość o etnograficzną wierność. Zdziśka chroniła od zapomnienia 
zwyczaje, przypominała pieśni, nie dała zapomnieć o kulturze lokalnej. 
„Widowiska obrzędowe” były świetną lekcją historii i etnografii.

Zdzisia starała się ożywić wiejskie społeczności, z którymi pracowa-
ła. Dlatego organizowała Eliminacje Wojewódzkiego Przeglądu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych. Finalistów wysyłała na Przegląd Ogólnopolski 

 6 Nazwa zapożyczona z epoki Młodej Polski (przyp. J. P.).
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do Kazimierza Dolnego. Nie była to prosta praca. Wymagała rozeznania 
w terenie, dotarcia do środowisk, wyszukania osób, które grały, śpiewały. 
Następnie należało porozmawiać z odnalezionymi muzykami i namówić ich, 
by przyjechali na eliminacje, pomóc wybrać repertuar. Praca była żmudna, 
jednak kontakt z człowiekiem, a także odkrywanie lokalnych artystów dla 
szerszej społeczności dodawało Jej siły i motywacji.

Kapica była znana z zamiłowania do polskich tradycji, a także zwyczajów 
rodzinnego śpiewania, kolędowania przy stole. Przez wiele lat organizowała 
przeglądy kolęd. By uatrakcyjnić wydarzenie, z roku na rok zmieniała ich 
formę, np. śpiewano jedną kolędę w różnych wersjach instrumentalnych, 
a także solo, rodzinnie, przez osoby dorosłe, przez dzieci. Nie chodziło o to, 
by oceniać wykonanie, ale by stworzyć możliwość spotkania rodzinnego 
dzieci, młodzieży, dorosłych i wymiany międzypokoleniowej.

Kapica kochała ludzi z pasją, artystów, indywidualistów. Gdy tylko ich 
dostrzegała, chciała pokazać ich światu, podzielić się swoim odkryciem. 
Wszystko, co wydawało się Jej ciekawe, inspirujące, wychowujące, zostawa-
ło u Niej docenione. Dlatego również organizowała wystawy pasjonatom, 
których znała; łowieckie, filatelistyczne, fotografii, haftu (z czego narodziła 
się później sekcja haftu i rękodzieła w Tomaszowskim Domu Kultury), 
przeprowadzała Festiwale Piosenki Niegłupiej (cykl wieczorów prezen-
tujących piosenki z przesłaniem w wykonaniu wokalistów amatorów). 
Przygotowywała wystąpienia artystyczne, kabaretowe. Doceniała wszelką 
inicjatywę, wspierała harcerzy w organizacji Jarmarków Harcerskich, na 
których mogli pokazać swój dorobek. Wszędzie tam, gdzie dostrzegała 

Widowisko obrzędowe Andrzejki i gusła (fot. ze zbiorów Z. Kapicy)
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ciekawych ludzi, interesujące wytwory, zapał i potencjał, podawała po-
mocną dłoń. Wyprowadzała lokalnych twórców, pasjonatów i miłośników 
na szersze wody, by mogli podzielić się swym dorobkiem z innymi.

Zdzisława Kapica była osobą ogromnie wrażliwą na sztukę i tę 
wrażliwość przekazywała młodzieży. Poprzez literaturę, poezję i teatr 
kształtowała wśród swoich wychowanków postawy społeczne, moralne, 
kreowała wartości artystyczne. Pracując jako instruktor recytacji, zaszczepiła 
w młodych ludziach umiejętność czytania literatury pięknej, wyrobiła ich 
wartości estetyczne, nauczyła rozumieć i myśleć, uzewnętrzniać siły twórcze, 
aktywizowała. Swoich podopiecznych przygotowywała do powiatowych, 
wojewódzkich i ogólnopolskich konkursów recytatorskich, tj. Turnieju 
Sztuki Recytatorskiej im. Bolesława Leśmiana w Zamościu, Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego, Małego Konkursu Recytatorskiego w Lublinie, 
Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. Ze względu na rodzące się duże 
zainteresowanie tą sztuką i rosnącą liczbę miłośników zaczęła organizować 
powiatowe eliminacje na niektóre konkursy. W roku 1994 zorganizowała 
swój pierwszy autorski konkurs recytatorski „Ulubione Strofy”, w którym 
wykonawcy prezentowali tytułowe ulubione utwory. W roku 1995 prze-
prowadziła pierwszy Przegląd Twórczości Miłosnej, który doczekał się 
dziewięciu edycji. Początkowo wykonawcy oceniani byli w dwóch kate-
goriach: literatury pięknej oraz piosenki estradowej i autorskiej, z czasem 
ze względu na duże zainteresowanie wzbogaciła go o własną twórczość 
literacką oraz plastyczną. Rok później w ramach nominacji Wisławy 
Szymborskiej do Literackiej Nagrody Nobla z inicjatywy Zdziśki powstał 
Turniej Sztuki Recytatorskiej Laureaci Literackiej Nagrody Nobla.

Zdzisława Kapica wkładała wiele serca i czasu w organizowane prze-
glądy. Regulaminy i zaproszenia były pieczołowicie przygotowane, łącznie 
z grafikami, zdjęciami i Jej rysunkami na stronie tytułowej. Wszystkie 
elementy były specjalnie wyszukane i dobrane do okazji i tematyki, za-
wierały kilka słów skierowanych do uczestników od organizatorki. Były 
to niekonwencjonalne minidzieła, pisane z charakterystyczną dla Niej 
swobodą i poczuciem humoru. Kapica pamiętała o wszystkich zaintereso-
wanych. Zaproszenia wysyłała nie tylko do szkół, ale i prywatnych domów. 
Dzięki temu każdy czuł się przez Nią osobiście zaproszony i zauważony. 
Kolejnym majstersztykiem Zdzisi były dyplomy, podziękowania i słowa 
uznania rozdawane po zakończonym wydarzeniu, imprezie, przeglądzie. 
Zaprojektowane były przez organizatorkę, z pięknymi grafikami stworzo-
nymi specjalnie na zamówienie przez przyjaciół i znajomych oraz przez 
samą animatorkę. Z zasuszonymi kwiatami, wyszukanymi wierszami, 
wyszperanymi cytatami. Poważne, wzruszające, przyciągające, zabawne, 
dające do myślenia, były wspaniałą pamiątką. Komisje jurorów dobierała 
tak, by każdy wnosił coś innego do oceny uczestnika, a jednocześnie był 
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ekspertem i nie bał się kontaktu z młodym człowiekiem, bo w konkursach 
Zdzisławy Kapicy uczestnik zawsze mógł podejść i zapytać, co należy 
poprawić, a co było dobrze, gdzie popełnił błędy, a gdzie zachwycił. 
Kolejnym elementem dopracowanym na każdym organizowanym przez 
Nią konkursie czy wydarzeniu była doskonale dobrana dekoracja i sce-
nografia. Należy jednak tu wspomnieć, że zazwyczaj robiona była przy 
minimalnym nakładzie kosztów, animatorka wykorzystywała to, co w danej 
porze oferowała natura: kasztany, słoneczniki, kwiaty polne czy jabłka. 
Scenografia tworzyła niepowtarzalny klimat i idealnie uzupełniała całość.

Konkursy przyciągały tłumy, trwały często dłużej niż jeden dzień, 
a wielość kategorii pozwalała każdemu znaleźć coś dla siebie. Nie były 
one zwykłymi przeglądami recytatorskimi, towarzyszyła im niezwykła 
atmosfera, wysoki poziom i zrozumienie dla twórczych kreacji.

Kapica nie zapominała o słabszych, chorych, niepełnosprawnych. 
Chciała, aby i oni mieli swój udział w tworzeniu kultury lokalnej. W roku 
1999 przygotowała wydarzenie integracyjne „I Roztoczańskie Konfrontacje 
Literacko-Muzyczne z Udziałem Osób Niepełnosprawnych”, których celem 
było danie możliwości zaprezentowania swojej twórczości szerszemu gronu 
oraz, jak sama pisała: „wyzwalanie inicjatyw artystycznych w środowisku 

I Roztoczańskie Konfrontacje Literacko-Muzyczne 16–19.04.1999 r.  
(fot. ze zbiorów Z. Kapicy)
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osób niepełnosprawnych, integrację amatorskich środowisk artystycznych, 
doskonalenie warsztatu artystycznego przez konfrontację sceniczną i wy-
mianę doświadczeń”.

W roku 2001 Konfrontacje przerodziły się w Roztoczańskie Spotkania 
Literackie z Udziałem Osób Niepełnosprawnych, skierowane do wszyst-
kich. Animatorka tak o nich mówiła: 

Roztoczańskie Spotkania Literackie są z założenia próbą zintegrowania osób w różnym 
wieku, różnej kondycji fizycznej, różnym miejscu zamieszkania, których łączy jedno: pasja/
potrzeba pisania; o sobie, o życiu, o uczuciach, o tym, co dobre i złe, mądre i głupie, piękne 
i brzydkie i może o krainie szczególnie nam bliskiej – Roztoczu.

Celem tego wydarzenia była nie tylko prezentacja dorobku artystycz-
nego i integracja środowisk, ale „upowszechnianie walorów turystycznych 
i przyrodniczych Roztocza ze szczególnym uwzględnieniem Roztoczańskiego 
Parku Narodowego”, które Zdziśka tak bardzo uwielbiała. Prezentacja 
twórczości literackiej miała formę różnoraką: koncertów autorskich, 
warsztatów literackich „Roztocze, jako inspiracja twórcza”, dodatku do 
gazety „Rewizje Tomaszowskie”, będącego podsumowaniem wydarzenia. 
Spotkania trwały 3 dni (27–30.09.2001 r.), wieczory autorskie odbywały się 
w trzech miejscach: Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Grodysławicach. 
Uczestnicy oprócz prezentacji swojej twórczości mieli możliwość zobaczenia 
Roztocza Południowego z jego wspaniałymi cerkwiami i przyrodą. Dawały 
możliwość poznania się i integracji amatorskiego środowiska artystycznego 
z różnych rejonów Lubelszczyzny. Spotkaniom patronował m.in. Wydział 
Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie i Roztoczański 
Park Narodowy. Wydarzenie doczekało się relacji w Polskim Radiu Lublin 
i wydania pamiątkowej książki z tekstami uczestników. Gdyby nie wia-
ra Zdzisławy Kapicy w talenty osób, które na Spotkania zaprosiła, oraz 
potrzeba stworzenia pola wymiany doświadczeń, wielu młodych poetów 
wciąż pisałoby „do szuflady”, nie mieliby okazji podzielenia się swoją 
twórczością, zaprezentowania jej przed szerszą publicznością i poznania 
im podobnych.

Animatorka nie zapominała o recytatorach, w czerwcu 2001 r. zorgani-
zowała „Recytatorium”, pierwsze spotkanie podsumowujące rok z udziałem 
laureatów konkursów i turniejów recytatorskich. Dzięki temu wydarzeniu 
dawała możliwość obejrzenia wystąpień najbliższym; rodzicom, dziadkom, 
przyjaciołom, którzy często po raz pierwszy mieli taką okazję.

Kapica szukała wciąż pokrewnie myślących, zwracała uwagę na rzeczy 
ważne i piękne, a także starała się „zarazić” innych ulubionymi poetami, 
pisarzami, twórcami, dlatego często w swoich konkursach podawała myśl 
przewodnią, hasło. „Ulubionym Strofom” przewodziły: przyroda, sztuka, 
jesień i straszydła, Tadeusz Boy-Żeleński, Shakespeare. Animatorka zabiegała, 
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by ludzie, nie tylko młodzi, a także rodzice czy nauczyciele, nie sięgali do 
tekstów znanych, łatwych, ale szukali, czytali literaturę trudniejszą, mniej 
znaną, bywało, że nierozumianą, pomijaną. By poznawali i interpretowali 
teksty na nowo. W roku 2003 z okazji 50. rocznicy śmierci Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego, jednego z Jej ulubionych poetów, wręcz mistrzów, 
zorganizowała przegląd twórczości poety „Ildefonsiadę”, dla wszystkich, bo 
jak napisała w regulaminie, „Gałczyński jest dla wszystkich (wrażliwych!)”. 
A w roku 2004, składając hołd kolejnemu z niepokornych, a zarazem 
ulubionych, w 100-lecie urodzin Witolda Gombrowicza przeprowadziła 
Reminiscencje Literackie. Tematykę dostosowała do możliwości i wieku 
wykonawców, dla młodszych hasło przewodnie brzmiało: „Bohaterowie 
naszych lektur”, zaś starszym proponowała: „Wielcy emigranci: Witold 
Gombrowicz, Czesław Miłosz” oraz „Moje fascynacje literaturą piękną”. 
Reminiscencje na stałe wpisały się w kalendarz imprez Tomaszowskiego 
Domu Kultury. Kolejne tematy brzmiały: w 2005 r. „Święta, tradycje, 
obrzędy i zabawy ludu polskiego opisane w literaturze pięknej i ludo-
wej twórczości literackiej”, w 2006 r. „Życie codzienne w polskich mia-

III Reminiscencje Literackie (fot. M. Wasyl,  
źródło: http://www.rewizje.tomaszow-lubelski.com.pl/index.phtml?id=galeria&nr=1)
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stach, miasteczkach i wsiach”, w 2007 r. „Madonny polskie”, a w 2008 r. 
„A to Polska właśnie”. W założeniach programowych pomysłodawczyni  
pisała:

Reminiscencje są kolejną próbą przywołania tych wartości i sensów, które przez wieki 
i pokolenia kształtowały polską tradycję narodową, poczucie patriotyzmu i zasady moralne 
Polaków, łącząc w harmonijną całość z odświętnością i polską kulturę z kulturami mniejszości 
narodowych.

Jako baczny obserwator rzeczywistości Kapica dostrzegała ludzi, 
o których warto mówić; zjawiska, które warto poruszyć; rzeczy, które 
nie mogą przejść niezauważone. W roku 2004 zrealizowała kolejne ze 
swoich zamiarów. Rozpoczęła cykl „Wieczorów Prowincjonalnych”, do-
strzegając niecodzienność codzienności. Wieczory były o wszystkim, co 
wychodziło poza ramy: o pasjonatach, księżach, regionalistach, artystach, 
poetach, myśliwych, harcerzach, pedagogach, animatorach, o zjawiskach: 
łowiectwie, śpiewaniu, wędrowaniu, przyrodzie, Roztoczu. Wszystko to, 
co na prowincji zajmujące, ciekawe, inspirujące, znalazło zainteresowanie 
w trakcie pięćdziesięciu Wieczorów Prowincjonalnych przy chwilach 
wzruszenia, radości, przy opowieściach, relacjach, gawędach, śpiewaniu, 
przy degustacji regionalnych specjałów, czytaniu, oglądaniu i słuchaniu. 

Zdzisława Kapica podczas XXVII Wieczoru Prowincjonalnego z gościem ks. Tadeuszem 
Sochanem, 18.03.2007 r. (źródło: http://www.gorecko.pl/ponygallery/22.html)
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Zdzisława Kapica pokazała, że prowincja wcale nie jest nudna i nijaka, 
ale kolorowa i inspirująca.

W roku 2005 animatorka obchodziła 40-lecie pracy zawodowej. Z tej 
okazji wydała 40 ekslibrisów autorstwa artysty i przyjaciela Leszka Frey-
Witkowskiego. Kapica na wydaniu napisała:

Artysta dostrzegł i zobrazował (niekiedy dowcipnie) moje starania i dokonania zawodowe, 
których nikt poza nim nie zauważył i nie docenił, ale także zawarł w nich swój stosunek do 
literatury pięknej i Jej wybranych pozycji i dopisał mój los do losu tych, którzy też próbowali 
zmieniać rzeczywistość, tyle tylko, że na znacznie większą skalę i z większymi osiągnięciami.

OSOBOWOŚĆ ZDZISŁAWY KAPICY

Przez ponad czterdzieści lat pracy Zdzisława Kapica nigdy nie narzu-
cała swojego punktu widzenia drugiemu człowiekowi, bez względu na 
to, czy był Jej współpracownikiem, wychowankiem czy szefem. Zawsze 
prowadziła dialog, który miał kierować do wymiany myśli i samodzielnych 
wniosków. Nigdy nie żyła na pokaz, co podkreślają Jej współpracownicy, 
nie starała się dostosować czy przypodobać. Bez względu na zmieniające 

XII Wieczór Prowincjonalny „Harcerskie śpiewanie” 18.06.2005 r. 
(źródło: http://www.tomaszow-lubelski.pl/imprezy/wp2005_06_18.html)
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się układy sił czy panujące trendy Kapica podążała własną drogą, śmiało 
wyrażała swoje poglądy. To ta wolność myślenia wyniesiona z liceum 
pozwalała Jej również w wychowankach pobudzać niezależność i potrze-
bę kreacji. Niektórzy mówią, że Zdzicha była niepokorna, ale to właśnie 
owa niepokorność sprawiała, że tylu młodych ludzi do Niej lgnęło. To 
u Niej znaleźli często to, czego nie dostrzegali w szkole: wyjście poza 
ograniczenia i reguły, nieodtwórcze myślenie, możliwość wyrażenia opinii 
i wydania sądu, samodzielne dokonanie wyboru. Jednak praca z Kapicą to 
również wymagania, wobec siebie i innych. Tak o tym mówi jedna z Jej 
wychowanek:

Ja ciężko zawsze się podporządkowałam nakazom, zakazom, raczej jestem zbuntowana, 
uparta, robię po swojemu, jednak zawsze, pamiętam, chciałam spełnić Jej wymagania, dorosnąć 
do postawionej przez nią poprzeczki. To był powód do dumy.

Zdzisława Kapica wierzyła w to, co robiła, nie zadowalała się półśrod-
kami. Zawsze wkładała serce w każde swoje przedsięwzięcie, a często 
również i własne pieniądze. Była profesjonalistką, wydarzenie sygnowane 
Jej nazwiskiem musiało być udane. Jednocześnie to, co robiła, sprawiało Jej 
przyjemność, było Jej pasją. Starała się pokazać ludziom drogę do twórczej 
aktywności, pobudzała świadomość, kształtowała osobowość człowieka, 
wyzwalała samodzielne myślenie. Umożliwiała kontakt z różnymi dzie-
dzinami kultury po to, by można było odreagować, spotkać się z innymi, 
ciągle doznawać twórczego niepokoju.

Dla swoich wychowanków była nie tylko pracownikiem domu kultu-
ry, animatorką czy instruktorką, ale również przyjaciółką, powierniczką, 
mentorem, a zdarzało się, że matką czy babcią:

Mogłam zawsze z nią tak po prostu porozmawiać, powiedzieć wszystko, nigdy nie kryty-
kowała mnie za moje poglądy, nie prawiła morałów tylko opowiadała coś, dyskutowałyśmy, jak 
rodziły się moje dzieci, zawsze do Niej dzwoniłam i śmiałam się, że została Babcią, serdecznie 
się cieszyła, poprawiła humor, wsparła na duchu… To zawsze było dla mnie zagadką, że tak 
świetnie umie się wczuć w położenie innych – ma ogromną zdolność empatii. Równie łatwo 
i często rozmawiałyśmy, i rozmawiamy o światowej literaturze, ostatnim teatrze telewizji, 
jak i o katarze siennym mojej córki, nie ma tematów tabu, nie ma przekąsów, niedomówień.

Przede wszystkim pani Zdzisia jest niesamowicie ciepłą osobą o dużym poczuciu hu-
moru. Jest wrażliwa i potrafi dotrzeć do każdego człowieka w odpowiedni sposób. Poza tym 
charakteryzuje się prawdziwie wielką inteligencją i mądrością życiową.

Kapica dbała o relacje z drugim człowiekiem. Pielęgnowała sztukę 
epistemolografii, pisząc długie, piękne listy o tym, co przeczytała, obej-
rzała, usłyszała, o swoich zamiłowaniach, przemyśleniach. Zdzisia miała 
niesamowitą zdolność zjednywania sobie ludzi. Nawiązywała znajomość 
nie tylko z wychowankiem, ale starała się poznać całą rodzinę: mamę, 
babcię, zapytała o zdrowie dziadka i pasje taty. Z czasem przeradzało się 
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to w wieloletnie przyjaźnie, a także często w regularną współpracę. Jej 
zainteresowanie drugim człowiekiem sprawiało, że wielu ludzi po latach 
wracało do gabinetu Kapicy w Tomaszowskim Domu Kultury.

Zapytana, dlaczego robi tak wiele, odpowiadała z właściwą sobie 
przekorą: „żeby się nie nudzić”. Zdzisława była człowiekiem ciekawym 
świata i twórczym. Nie potrafiła długo usiedzieć na miejscu, ciągle gdzieś 
gnała; a to na spacer do lasu, a to na jagody, na grzyby, na wycieczkę po 
cerkwiach. Jak mówili Jej przyjaciele: „Ma niespożytą energię, ciągle coś 
robi, coś wymyśla i choć czasem mówi, że jest zmęczona, to za chwilę 
jej się znowu chce. Przecież ona robi najwięcej konkursów w regionie”. 
Uwielbiała pracę z drugim człowiekiem, a najbardziej młodym: „Zawsze 
mówiła, że trzymają Ją kontakty z młodymi, że dają Jej to »paliwo«, 
siłę”. Sama ujęła to tak: „Wystarczy, że przyjdzie dziecko ze światełkiem 
w oczach i człowiek dostaje skrzydeł”. Jej motywacja do pracy wynikała 
również z chęci zarażenia innych swoją pasją, między innymi miłością do 
przyrody. Tak to wyjaśniła:

Tomaszów Lubelski położony na Roztoczu otaczają piękne lasy i to dla tych lasów pozo-
stałam w Tomaszowie na tak długie lata. Spędziłam w nich, i robię to nadal, wszystkie wolne 
chwile. Kontakt ze sztuką i przyrodą to najważniejsze z moich zainteresowań, które w dużej 
mierze obligują moje działania zawodowe.

Kapica miała świadomość potrzeby ożywiania życia kulturalnego 
Tomaszowa, organizowała imprezy upowszechniające teatr, literaturę, mu-
zykę, malarstwo i grafikę, a także: koncerty, konkursy, spotkania i wystawy.

Zdzisława Kapica była osobą ciekawą świata i twórczą. Nie bała się 
mówić, co myśli. Była postacią z silnym charakterem i osobowością, miała 
własne zdanie, swoje myśli wyrażała jasno, skupiała się na tym, co robi, 
i starała się robić to dobrze. Nie żyła na pokaz. Tę cechę podkreślało 
w rozmowach wielu Jej współpracowników i przyjaciół: 

Pani Zdzisia to profesjonalistka, nie godzi się na bylejakość, półśrodki. Jest bardzo pra-
cowita i tego wymaga od innych. Jest szczera. Nie boi się mówić, co myśli, ale stara się być 
obiektywna i nie krzywdzić podopiecznych, a Jej uwagi mają wskazywać drogę dochodzenia 
do celu. Jej wspaniałą cechą jest otwartość i poczucie humoru.

Na pewno jest bardzo bezpośrednia. Nie boi się mówić tego, co Jej zalega na wątrobie. 
Nie liczy się z tym, co inni mogą o Niej myśleć czy mówić. Ma silny charakter. Jest bardzo 
ciepła i urocza.

Jej przyjaciele wspominają Ją określeniami „prawdziwy przyjaciel” 
i „dobry człowiek”, podkreślają to, jak wiele rzeczy zrobiła bezinteresow-
nie, jak często podała pomocną dłoń.

Pani Kapica jest niezwykle sympatyczną osobą. Zawsze myśli o wszystkich, na końcu 
dopiero o sobie. Wzbudza bardzo pozytywne emocje. 
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Kontakty z Nią wzbogacały, ukazywały piękno, które tkwi w otaczającym 
świecie, i dobro, które tkwi w drugim człowieku. Pamiętała o innych: o tych, 
co są, i o tych, co odeszli. W numerze 13/2007 „Rewizji Tomaszowskich” 
napisała wspomnienia o koleżance z Sekcji Haftu i Rękodzieła. Doceniała 
prace i talenty innych, stąd Jej nieustanna potrzeba utrwalania, czy to 
przez pisanie, opowiadanie czy to pokazywanie.

Zdzisława miała niesamowite poczucie humoru. Podkreśla to każdy, 
kto Ją znał. Szczególnie widać to w Jej regulaminach, dyplomach, listach. 
Potrafiła zabawnie, a zarazem trafnie opisać rzeczywistość słowami swo-
imi lub wyszukanymi strofami, cytatami. Z tego powodu zapewne naj-
bliższymi Jej sercu poetami byli: Witold Gombrowicz, Konstanty Ildefons 
Gałczyński czy Miron Białoszewski. Z okazji 25-lecia Tomaszowskiego 
Domu Kultury została redaktorem naczelnym wydanej broszury „Akademia 
Okolicznościowa”, która z przymrużeniem oka i dystansem przedstawiała 
karykatury pracowników, znalazły się w  niej satyryczne wiersze napisane 
specjalnie na tę okazję, zdjęcia. Na konkurs recytatorski „Ulubione Strofy” 
wybrała najzabawniejsze wypowiedzi, opisy jurorów dotyczące recytato-
rów oraz recytacji i dołączyła je do dyplomów. W regulaminie konkursu 
V Przeglądu Twórczości Miłosnej napisała:

Każdy, kto zgłosi chęć udziału w Przeglądzie, będzie mógł przez 10 minut prezentować 
swoje umiejętności artystyczne […] pod warunkiem: że będzie to o miłości, że zrobi to dobrze, 
czyli świadomie, profesjonalnie i BEZ MEMŁANIA! Jesteście młodzi, inteligentni, otwarci, 
więc wykorzystajcie i pokarzcie te swoje atuty; jak będziecie w moim wieku, to już tylko 
waleriana, kanapa i… „Klan”.

Swoim poczuciem humoru, niecodziennością i bezpośredniością anima-
torka wspaniale przyciągała do siebie ludzi, nie tylko młodych, ale również 
dorosłych, którzy widzieli w Niej szczerość, brak obłudy i zakłamania. 
Animatorka rozmawiała z ludźmi ich językiem. Była znana, lubiana i ce-
niona przez wychowanków, współpracowników i zwierzchników. 

Na pewno stanowcza, posiadająca własne zdanie, otwarta i krytyczna, racje swoje wypowia-
da pewnie i z przekonaniem, nie płaszczy się przed nikim, a przy okazji wulkan pracowitości 
[…] pomysłowa, zorganizowana. Wie, czego chce.

Jej przyjaciele mówili o Niej, że „trzeba być przy Niej czujnym, bo 
bywa nieprzewidywalna”. Potrafiła spędzać długie godziny na wertowaniu 
książek w poszukiwaniu sedna, wyszukując coraz to nowsze zagadnienia, 
zapomniane wersy, po to, by zaskoczyć odbiorcę czymś wyjątkowym. 
Świadectwem tego były Jej dyplomy zawierające wspaniałe dodatki z cy-
tatami, wierszami, powiedzeniami, spisami ulubionych lektur lub tytułami 
książek noblistów.

Zdzisława Kapica była człowiekiem renesansu, humanistką. Posiadała 
wszechstronne zainteresowania, które inspirowały Ją i poddawały nowe 
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pomysły. Potrafiła połączyć to, co wydawałoby się nie do połączenia. 
Kochała poezję, była oczytana, na bieżąco śledziła nowości wydawnicze, 
debiuty literackie, rysowała, uwielbiała teatr i muzykę poważną. Zamiłowana 
w przyrodzie i Krakowie, haftowała i tworzyła własne wzory haftów, 
z pasją hodowała rośliny, głównie kaktusy i fiołki. Komponowała bukiety 
z zasuszonych kwiatów, pisała wiersze.

Do każdego wychowanka podchodziła indywidualnie, starała się po-
znać jego potrzeby, zainteresowania, nawiązywała z nim głębsze relacje. 
Starała się wydobyć z niego to co najlepsze. Była świetnym obserwatorem, 
zarówno ludzi, jak i przyrody. Po fazie odkrywania drugiego człowieka, 
poznawania jego możliwości pomagała mu wybrać odpowiednie teksty 
pasujące do jego osobowości, temperamentu. Była otwarta na propozy-
cje. Umiała poznać swojego wychowanka, jego potrzeby, obawy, mocne 
strony i potrafiła na nie odpowiedzieć. Stosowała bardzo profesjonal-
ne metody pracy z młodym człowiekiem. Tak opisywał to jeden z Jej 
wychowanków:

Praca z nią może wydawać się bardzo specyficzna. Jeżeli odda się Jej w zupełności, przy-
nosi wspaniałe efekty. Będąc studentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej we Wrocławiu, muszę przyznać, że jestem bardzo zaskoczony tym, że ma bardzo 
podobne metody nauczania jak u mnie na uczelni.

Kapica posiadała niesamowitą zdolność podejmowania działań: anima-
cyjnych, twórczych, potrafiła przezwyciężać niedostatek środków finanso-
wych. Wyróżniała się umiejętnością zjednywania sobie ludzi i wydobywania 
wewnętrznych potencjałów, co prowadziło do skutecznego włączania ich 
do współtworzenia programów swoich przedsięwzięć; jedna osoba coś 
ugotowała, inna upiekła, zaśpiewała, nazbierała kwiatów. Dzięki tym 
umiejętnościom wydarzenia przez Nią organizowane miały wyjątkową 
atmosferę, były niepowtarzalne. Kapica też dbała o to, by wszystko było 
dopracowane w trakcie Jej imprez. Tak wspominała ją jedna z przyjaciółek: 

Jest konkretna, szczera, solidna, odpowiedzialna. Wkłada całe serce w to, co robi. Zawsze 
wszystko ma dopięte na ostatni guzik.

OSIĄGNIĘCIA ZDZISŁAWY KAPICY

Wyniki pracy osób, które pracują z innym człowiekiem, trzeba mierzyć 
osiągnięciami wychowanków. Zdzisława Kapica ukształtowała i przygo-
towała aktorów, których obecnie możemy oglądać na ekranach naszych 
telewizorów, osoby realizujące swoje autorskie projekty artystyczne, a także 
osoby, które poszły własną – nieartystyczną drogą, jednak na zawsze została 
w nich miłość do literatury i poezji oraz wdzięczność i pamięć o Zdzisi.
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Pracując przez ponad 40 lat z ludźmi, Kapica potrafiła przekazać 
swoją twórczą pasję i miłość do drugiego człowieka. Skupiały się wokół 
Niej grupy, przeważnie młodych ludzi, którzy pod Jej kierownictwem 
artystycznym i dzięki Jej pasji odkrywali siebie i innych, określali swoją 
postawę i miejsce we współczesnej rzeczywistości. Nieraz właśnie dzięki 
temu udało się Jej „wyprostować kilka kręgosłupów”, odkryć i wydobyć 
zdolności i umiejętności. Przez gabinet Kapicy przewinęły się setki młodych 
ludzi, pracowała z każdym, kto miał czas i chęci. Nie było istotne, czy 
dana osoba ma talent, czy nie, chodziło tu o coś większego, o ten „błysk 
w oku”, o którym mówiła. Jedna z Jej wychowanek wspomina:

Pamiętam czasy, kiedy trudno się było do pani Zdzisi dopchać tyle osób, ciągle wokół Niej 
coś się działo, ale każdy był tak samo ważny. […] Wchodziłam do biura, tam siedziało 7 osób, 
a ona mówiła: „o Kizia jak dobrze, że jesteś”, od razu cieplej się robiło. No i zajmowała się 
nie tylko nami (podopiecznymi), zawsze musiała poznać mamę, tatę, babcię, dziadka, brata, 
ciocię. Strasznie rodzinna i przyjazna.

Nie narzucała nikomu swojej niewątpliwie silnej osobowości ani uzna-
wanych przez siebie wartości. Potrafiła znaleźć i ukazać to, co najbardziej 
wartościowe. Wydobywała talenty, wychowywała pokolenia, ludzi, którzy 
później mieli odwagę iść własną drogą, a zdarzało się, że i pokrewną; 
animatorów tańca, pracowników domów kultury, instruktorów, bibliote-
karzy. Najważniejsze jest to, że była autentyczna w tym, co robiła, dawała 
osobisty przykład, była autorytetem dla podopiecznych, mając wiedzę 
nie tylko o sztuce, ale również o życiu. Jak mówi jeden z wychowanków: 

Jej praca to całe Jej życie, które rodzi owoce. Poświęciła się Jej bezgranicznie. Kapica umie 
uwrażliwić ludzi, natchnąć ich, pokazać, na co w tym zaganianym życiu warto zwrócić uwagę.

Przyjaciele Zdzisławy Kapicy mówią, że pracę Jej należało odbierać 
wszystkimi zmysłami. Niesamowicie ceniona przez współpracowników, 
przyjaciół, wychowanków, środowisko lokalne. Każdy zgodnie podkreśla, 
że Kapica miała powołanie, że była prawdziwym animatorem, a Jej wkład 
w życie kulturalne miasta był ogromny.

Kapica była misjonarzem kultury. Docierała do twórców kultury lokalnej, 
miejscowych osobowości, uwrażliwiała mieszkańców na wartość tradycji 
regionalnej, która ożywała wśród członków społeczności, przywracała 
pamięć o starych pieśniach, tekstach, zachowaniach. Stare, ginące obrzędy 
i zwyczaje dzięki Niej powracały. Zdziśka wychowywała w tradycji lokal-
nej, wychowywała przez sztukę, scalała więzi rodzinne i środowiskowe.

O Jej przedsięwzięciach pisały gazety: „Rewizje Tomaszowskie”, 
„Tygodnik Zamojski”, „Niedziela”, w Polskim Radiu Lublin można usły-
szeć relacje z Jej przedsięwzięć.

Młodzie ludzie widzieli w Kapicy powiernika, partnera, sprzymierzeńca, 
dlatego zwracali się do Niej o pomoc w realizacji wieczorów autorskich, 
wieczorów poetyckich, koncertów.
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Oto jak niektórzy odbierali Jej pracę:

Myślę, że w Jej pracy nie chodzi tylko o to, aby z bardzo dobrych recytatorów, artystów 
zrobić świetnych, rewelacyjnych, ale, aby pomóc im się rozwinąć, pomóc im odkryć w sobie 
to, co najlepsze i pokazać to innym. Nie sposób jest oceniać efekty Jej pracy, myślę, że każdy 
z nas, kto miał okazję współpracować z Panią Zdzisią, jest Jej wizytówką i świadectwem pracy.

Zdzisia ma […] swoiste trzecie oko, które pozwala wydobyć z człowieka to, co w nim 
wartościowe.

Sama mówiła: 
W swojej pracy największą uwagę przywiązuję do wychowania dla sztuki, zwłaszcza 

w kontaktach z młodzieżą, dlatego często rozmawiam z moimi wychowankami o sztuce, 
tłumacząc im Jej znaczenie w życiu człowieka i narodów. Nie narzucam rozmówcom swoich 
poglądów w tej dziedzinie, ale ukierunkowuję ich uwagę na to, co uważam za szczególnie 
wartościowe, pozwalając, aby samodzielnie dokonywali ocen i wyborów.

Chciała nauczyć młodych myśleć. Pokazywała trudniejsze drogi, suge-
rowała teksty na wyrost, dyskutowała. Wszystko po to, by zastanowili się, 
by nie odbierali rzeczywistości bezkrytycznie, by świadomie podejmowali 
działanie, by byli ludźmi poszukującymi i ciekawymi świata. To wszystko 
pragnęła przekazać młodzieży. Czasami podniosła głos, zwróciła uwagę, ale 
po to, by wydobyć emocje, by rozbudzić, by sprowokować, zmotywować. 
Jeden z uczniów Zdzisi powiedział:

Nigdy nie bała się na mnie krzyknąć, ponieważ wiedziała, co jest dla mnie dobre. Sto-
sowała różne dziwne metody, abym „włączył myślenie”. Często to była również metoda kija 
i marchewki. To nie była nawet nauka. To było wychowanie, proces dojrzewania.

Zdzisława uważała, że Jej zadaniem jest wychodzenie poza ramy, 
szukanie własnych form wypowiedzi i dotarcia do drugiego człowieka. 
W swojej pracy kierowała się hasłem „nie zmarnować talentu”. Jednocześnie 
wiedziała, że pomimo starań, uporu i konsekwencji w działaniu nie była 
w stanie sama zapobiec zaniedbywaniu szans młodych: 

Aby stworzyć odpowiednie warunki i pogłębić stan świadomości młodego – zdolnego, 
potrzebne są skomasowane starania rodziny, szkoły i placówki kultury.

Zdzisława Kapica starała się pobudzić aktywne zachowania, zacieka-
wić, obudzić wiarę we własne siły, wyzwolić potencjał, zintegrować ludzi 
między sobą, a także z otaczającym światem. Przekazywała szeroko pojętą 
miłość do sztuki, wrażliwość na piękno, nieobojętne przechodzenie obok 
twórczości i twórców oraz otwartość na świat i dążenie do doskonałości, 
poszanowanie dla mowy ojczystej i poezji. Udało się Jej osiągnąć zamie-
rzone cele i przekazać najważniejsze wartości:

Zawdzięczam Jej to, że pomogła mi uwierzyć w to, o czym zawsze marzyłem, za to, że 
pomogła mi być tym, kim zawsze chciałem być, mianowicie aktorem.
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Zawdzięczam Jej bardzo dużo, wiele mnie nauczyła. Mimo to, że studiuję teraz matematykę 
uważam, że przydała mi się w dzieciństwie i młodości taka lekcja polskiego oraz lekcja życia 
u pani Zdzisi. Zawsze, gdy trzeba było, mogłam na nią liczyć, wiedziałam, że mnie wysłucha.

Wieloletnia współpraca z panią Kapicą kształtowała moją osobowość. Zawdzięczam Jej 
wrażliwość, umiejętność zwracania uwagi na szczegóły. Nauczyła mnie, że należy wnikać 
w istotę rzeczy i zjawisk, a nie tylko oceniać je powierzchownie i bez głębszego namysłu. 
Pomogła mi przełamać wstyd, nieśmiałość, otworzyć się na ludzi i polubić siebie.

W swoim dorobku artystycznym Zdzisława Kapica zgromadziła ponad 
200 scenariuszy imprez, wydarzeń, przedstawień teatralnych i kabareto-
wych, wieczorków poetyckich. Jej recytatorzy wygrywali i dostawali wy-
różnienia na takich konkursach, jak: Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, 
Mały Konkurs Recytatorski, Turniej Sztuki Recytatorskiej i Poezji Śpiewanej 
„Kamień wiary”, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Sacrum w litera-
turze”, Turniej Sztuki Recytatorskiej im. Bolesława Leśmiana. Nie sposób 
wymienić wszystkich.

Za swoją twórczość artystyczną i pedagogiczną otrzymała wiele po-
dziękowań, nagród i wyróżnień, za najważniejsze można uznać: dwu-
krotnie nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi (2005), Odznaka Honorowa 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2009), dyplom honorowy od ministra 
kultury i sztuki „za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury” (1993), dy-
plom uznania od wojewody zamojskiego „za aktywną działalność, bogaty 
dorobek i podejmowanie inicjatywy na rzecz pielęgnowania kultury języka 
ojczystego” (1996), nagrodę „za rozwijanie i kształtowanie zainteresowań 
młodzieży” (1998), dyplom za „szczególny wkład pracy w upowszechnia-
niu kultury” (1999).

Sama animatorka o swoich sukcesach mówiła tak:
Uwrażliwienie na sztukę, jakie obserwuję wśród swoich wychowanków, uważam za 

największy sukces zawodowy. Cieszę się, kiedy młodzi ludzie trafiają do szkół artystycznych: 
akademii muzycznych, teatralnych lub sztuk pięknych, ale jeszcze bardziej radosny jest dla 
mnie fakt, gdy doceniają mój wkład w ich edukację artystyczną. To największa nagroda za 
pracę, znacznie większa niż wszelkie uhonorowania i gratyfikacje urzędowe.

Zdzisia zawsze narzekała na biurokrację, której bardzo nie lubiła, i na 
nieustanny brak funduszy na cele kulturalne. Mawiała, że „przeszkody 
są zawsze, lecz trzeba je przezwyciężać lub sprytnie obchodzić”. Zawsze 
znajdowała rozwiązanie i wyjście z sytuacji. Twierdziła, że zawsze i wszę-
dzie można znaleźć ciekawych ludzi, i takimi przez całe życie się otaczała.

Zdzisława Kapica doczekała się swoich następców. Jej wychowanko-
wie poszli ścieżkami artystycznymi. Nosiła w sobie liczne talenty, które 
przybliżały Ją do sztuki, a jednocześnie sprawiały, że Kapica cieszyła się 
szacunkiem i uznaniem w środowisku lokalnym. Wszystko, co robiła, 
wynikało z miłości i szacunku do człowieka, bez świateł reflektorów 
i rozgłosu. Zmarła w lutym 2013 r. po ciężkiej chorobie.
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Zmarł nagle 5 czerwca 2014 r. podczas pobytu we Lwowie, gdzie prze-
bywał jako przewodnik wycieczki. Śmierć ta napełniła smutkiem wielu 
ludzi i wiele środowisk w kraju i za granicą.

Robert Kuwałek urodził się w roku 1966 w Lublinie. Całe swoje życie 
prywatne i zawodowe związał z Lubelszczyzną. Ukończył IV Liceum 
Ogólnokształcące w Lublinie. Był absolwentem historii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Pracę magisterską Organizacja 
Ogólnych Syjonistów w latach 1926–1939 w Lublinie napisał pod kierunkiem 
prof. dr. hab. Ryszarda Bendera i obronił ją w roku 1990. Po studiach pracę 
zawodową rozpoczął w lubelskim Archiwum Państwowym, gdzie opu-
blikował siedem artykułów dotyczących historii społeczności żydowskiej 
na Lubelszczyźnie, m.in. w Łęcznej, Lublinie oraz Chełmie i sąsiednich 
miejscowościach1. W latach 1995–1999 pracował jako nauczyciel historii 
w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego 
w Lublinie oraz Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Bychawie. Od 
roku 1999 podjął pracę w Dziale Naukowym Państwowego Muzeum na 
Majdanku. Interesowały go głównie problemy osadnictwa żydowskiego 
w Lubelskiem oraz historia Zagłady Żydów.

W roku 2002 otrzymał stypendium Fundacji Kościuszkowskiej na prowa-
dzenie badań w United States Holocaust Memorial Museum w Waszyngtonie 
oraz w National Archives w College Park. W latach 2002–2004 pracował 
przy organizacji Muzeum – Miejsca Pamięci w Bełżcu, zaś od roku 2004 
do 2007 pełnił obowiązki kierownika tej placówki, która jest oddziałem 
Państwowego Muzeum na Majdanku. Rozwinął intensywną współpracę 
z miejscową społecznością, a realizując projekty edukacyjne – współpracę 
ze szkołami w Bełżcu, Tomaszowie Lubelskim, Lubaczowie, Zamościu. 
Współpracował z wieloma organizacjami zajmującymi się popularyzacją 

 1 Zob. Bibliografia publikacji pracowników Archiwum Państwowego w Lublinie, oprac. P. Dym-
mel, Z. Jakubczak, Lublin 2008, s. 97–98.

Tomasz Hanejko
(Tomaszów Lubelski)

WSPOMNIENIE O ROBERCIE KUWAŁKU 
(1966–2014)
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historii i problematyką regionalną, m.in. Lubycką Grupą Inicjatywną, 
Stowarzyszeniem „Czajnia”, Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” 
w Lublinie.

W roku 2007 powrócił do pracy w Dziale Naukowym Muzeum na 
Majdanku, gdzie intensywnie zajął się badaniami związanymi z Zagładą 
Żydów w ramach akcji Reinhardt na Lubelszczyźnie. Prowadził kwerendy 
archiwalne w archiwach krajowych i zagranicznych, m.in. w Bundesarchiv 
w Ludwigsburgu. W ostatnich miesiącach życia pracował nad historią 
Obozu Zagłady w Sobiborze, był także współautorem scenariusza do wy-
stawy stałej w powstającym tam muzeum. Jego pasją było oprowadzanie 
wycieczek po Lublinie. Był znakomitym znawcą dziejów okupacyjnego 
Lublina, zwłaszcza problematyki żydowskiej. Oprowadził po jego terenie 
i zabytkach tysiące zwiedzających z całego świata. Jego szczególną pasją 
była Ukraina, gdzie również w wolnym czasie wyjeżdżał jako przewodnik 
grup studyjnych. W ramach działalności edukacyjnej wygłosił setki wy-
kładów i pogadanek na tematy związane z okresem II wojny światowej 
i hitlerowskiej okupacji.

Opublikował kilkadziesiąt prac naukowych i popularnonaukowych, 
m.in. dotyczących naszego regionu. Najważniejszą pozycją wydaną przez 
Niego z tego zakresu jest opracowanie książkowe Obóz Zagłady w Bełżcu, 
opublikowane w roku 2010. Doczekało się ono już wydania francuskiego 
i niemieckiego. Był także członkiem redakcji polskiej księgi Sprawiedliwych 
Wśród Narodów Świata.

Robert Kuwałek należał do wielu organizacji społecznych, niektórym 
przewodniczył i współprzewodniczył, m.in. pełnił funkcję wicepreze-
sa Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Izraelskiej w Lublinie oraz prezesa 
Stowarzyszenia Środkowoeuropejskiego „Dziedzictwo i Współczesność”. 
Należał także do Stowarzyszenia „Studnia Pamięci”.

Za krzewienie kultury i historii Żydów prezydent RP odznaczył go w roku 
2008 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski II klasy, a w 2014 r. 
Stowarzyszenie Żydów Kombatantów i Poszkodowanych w II Wojnie 
Światowej przyznało mu medal Powstanie w Getcie Warszawskim.

Ta niespodziewana śmierć zabrała nam wybitnego badacza stosun-
ków polsko-żydowskich i znakomitego znawcę problematyki Holocaustu. 
Robercie, spoczywaj w Pokoju.
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Teresa Szyszlak, Dzieje Tyszowiec do roku 1809, Rzeszów 2012, ss. 94
W 2012 r. została wydana książka Dzieje Tyszowiec do roku 1809 napisana 

przez Teresę Szyszlak (Kozyrę). Jest to kolejna pozycja regionalna mająca 
na celu przybliżenie dziejów miasta Tyszowce. Powstało ostatnio kilka 
publikacji o tej miejscowości, w tym obszerna monografia. Autorami ich są: 
Janusz Frykowski1, Ewa i Janusz Niedźwiedź2 oraz Robert Horbaczewski3.

Książka składa się z czterech rozdziałów. We wstępie autorka przedsta-
wia cel pracy, przyczyny jej powstania oraz źródła, z których korzystała. 
Pierwszy rozdział, Początki miasta, przedstawia historię od początków ist-
nienia miejscowości. T. Szyszlak stawia tezę, że powstało ono po spaleniu 
osady Czermno przez Tatarów. W roku 1453 został wydany akt lokacyjny. 
Rekonstruuje etymologiczne pochodzenie nazwy. Tyszowce pełniły rolę 
ośrodka wymiany handlowej ludności skupionej wokół niego, stanowiły 
również ważny punkt na „Szlaku Wołowym”. Drugi rozdział, Czasy po-
myślności i rozkwitu Tyszowiec, przedstawia okres prężnego rozwoju miasta. 
Tyszowce stanowiły starostwo niegrodowe, które posiadało własną miarę 
nasypową. W miejscowości istniało kilkach zrzeszeń rzemieślników, mię-
dzy innymi: kuśnierzy, kowali, krawców, tkaczy. Istotne dla mieszczan 
było nadanie przywileju dla cechu szewskiego. Najprężniej rozwijało się 
rzemiosło: spożywcze, skórzane i włókienniczo-odzieżowe. W roku 1556 
Zygmunt August nadaje przywilej osiedlania się Żydów na terenie miasta. 
Lata 30. XVII w. przyniosły spowolnienie rozwoju. Natomiast gwałtowne 
załamanie nastąpiło po wojnach z połowy XVII w., kiedy to Tyszowiec nie 

 1 J. F r y k o w s k i, Niegrodowe Starostwo Tyszowieckie w latach 1519–1768. Studium społeczno-
-gospodarcze, Tomaszów Lubelski 2009.

 2 E. N i e d ź w i e d ź, J. N i e d ź w i e d ź, J. F r y k o w s k i, Dzieje miejscowości gminy 
Tyszowce, powiat tomaszowski, Tyszowce–Zamość 2008.

 3 R. H o r b a c z e w s k i, W blasku świec. Opowieści tyszowieckie, Lublin 2005, jest to jedna 
z kilku książek o Tyszowcach. 

R  E  C  E  N  Z  J  E



302

Recenzje Rocznik Tomaszowski 3

omijały liczne pożary, katastrofy oraz klęski żywiołowe. Trzeci rozdział, 
Wojny i inne przyczyny upadku, opisuje przyczyny upadku. Miasta nie 
ominęły działania wojenne powstania Chmielnickiego, rekwizycje wojenne 
stacjonujących w okolicy wojsk. Doniosłym faktem w dziejach jest powsta-
nie konfederacji przeciw Szwedom w roku 1655. Z tego okresu autorka 
przytacza ustną historię tradycji lepienia woskowych świec. T. Szyszlak 
wskazuje kilka czynników, które przyczyniły się do upadku Tyszowiec: 
działania wojenne, zmiany na szlakach handlowych, powstanie nowych 
ośrodków handlowych na terenie Ordynacji Zamojskiej, wysokie opłaty na 
rzecz króla. W roku 1768 Tyszowce stały się własnością Jana Miera, który 
nakłada na nie bardzo wysokie daniny. W dalszej części autorka przedstawia 
strukturę społeczną miasta. Rozdział ten kończy się na roku 1809, kiedy 
to miejscowość przeszła z zaboru austriackiego do powstałego Księstwa 
Warszawskiego. W zakończeniu T. Szyszlak podaje istotne fakty z dziejów 
Tyszowiec, które miały miejsce od 1809 r. do czasów współczesnych.

Kolejną częścią książki jest aneks, gdzie zamieszczono: Potwierdzenie 
aktu lokacyjnego z 1453 r. i Potwierdzenie przywileju z 1563 r. dla cechu szew-
skiego przez Augusta III w roku 1761 – oba źródła w tłumaczeniu z języka 
łacińskiego. Kolejnymi są: wykaz mieszkańców, którzy w 1767 r. posiadali 
nieruchomości w Tyszowcach, cennik artykułów obowiązujący w 1777 r., 
wykaz przedstawicieli władz miejskich. Na końcu zamieszczono fotografie 
oraz bibliografię.

Książka T. Szyszlak została wydana własnym sumptem. Autorka, 
wybierając temat, kierowała się sentymentem do miejscowości, w której 
pracowała jako pedagog. Jak zauważa, nie wyczerpuje ona zagadnienia, 
stanowi jednak krótki i zwięzły materiał, który pozwoli na przybliżenie 
dziejów Tyszowiec. Praca została oparta na źródłach historycznych – aktach 
miasta pochodzących z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie 
i Archiwum Państwowego w Lublinie. Na uwagę zasługują zamieszczone 
źródła historyczne przetłumaczone z języka łacińskiego oraz fotografie 
ich i miasta. Pozwala to przedstawić materiał, na którym pracowała. Do 
plusów należy zaliczyć szatę edytorską – zielony kolor okładki oraz czar-
no-białe zdjęcie centrum miasta zachęcają czytelnika do zapoznania się 
z wydaniem. Książka jest napisana przystępnym i zrozumiałym językiem.

We wstępie T. Szyszlak stwierdza, że praca ma charakter monografii, 
z czym nie można się zgodzić. Książka nie przedstawia jednego określo-
nego zagadnienia zgodnie z aktualnymi wynikami badań naukowych. 
Autorka nie dokonała oceny krytycznej całego dotychczasowego dorobku 
dotyczącego Tyszowiec. Swoją pracę skupiła na kilku zdarzeniach. Dobór 
źródeł jest trafny, ale można by poszerzyć je o dane z innych archiwów, 
np. Konsystorz Grecko-Katolicki znajdujący się w Archiwum Państwowym 
w Lublinie. Pozwoliłoby to przedstawić obraz miasta z pozycji parafii 



Recenzje

303

Rocznik Tomaszowski 3

unickiej, prezentując jej wyposażenie i uposażenie, co odzwierciedlałoby 
obraz życia religijnego i kulturalnego tej grupy wyznaniowej społeczeństwa 
miejskiego. Należałby również skonfrontować dane z aktualnymi badaniami, 
na które pisząca nie powołuje się. W zakończeniu nie pojawiło się pod-
sumowanie prowadzonych badań i wniosków, jakie zostały zamieszczone 
w książce. Autorka nie wspomniała o nieopracowanych jeszcze tematach, 
nad którymi należałoby prowadzić badania naukowe.

Zagadnienia poruszane w rozdziałach nie zawsze odpowiadają ich 
tytułom. Struktura społeczna mieszczan zawarta w trzecim rozdziale po-
winna być omówiona w drugim. Dzięki temu autorka przedstawiłaby obraz 
społeczeństwa oraz jego przemiany, które były zależne od kondycji miasta. 
Należałoby również wspomnieć o roli miasta w kluczu królewskim. Jak 
wiemy, Tyszowce przez niespełna 250 lat były niegrodowym starostwem, 
różniły się wiec statusem oraz sposobem zarządzania od sąsiednich miast. 
Były otoczone prywatnymi ziemiami zarządzanymi przez właścicieli, nato-
miast starostwem administrował starosta, który reprezentował interes króla.

Książka Dzieje Tyszowiec do roku 1809 Teresy Szyszlak wpisuje się 
w twórczość regionalistyczną skupioną wokół Tyszowiec. Stanowi z pew-
nością wkład w rozwój badań nad jego historią i kulturą, może być wpro-
wadzeniem w problematykę badawczą starostwa tyszowieckiego. Została 
napisana z pasją historyka, któremu dzieje jego miasta nie są obojętne.

Tomasz Wątły (Tomaszów Lubelski)

*

Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego, Tomaszów Lubelski 2014, ss. 405
W roku 2014 przypada 420. rocznica urodzin Tomasza Zamoyskiego, 

jedynego syna Jana, kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, twórcy 
Ordynacji Zamojskiej. Z tej okazji pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Tomaszowie Lubelskim, która od 7.10.2011 r. nosi imię Tomasza 
Zamoyskiego, na czele z jej dyrektorem Tomaszem Zielińskim, postano-
wili uczcić rocznicę w sposób godny placówki kulturalnej, a szczególnie 
instytucji gromadzącej i udostępniającej książki – wydając okolicznościo-
wą publikację poświęconą osobie patrona. Jak dotąd, nie doczekał się 
bowiem ten członek rodziny Zamoyskich pełnej biografii. Postanowiono 
więc wydać raz jeszcze Żywot Tomasza Zamoyskiego Kanclerza W[wielkiego] 
Kor[onnego], autorstwa Stanisława Żurkowskiego, jego sługi, który po raz 
pierwszy został opublikowany w roku 1860 przez Aleksandra Batowskiego, 
a wydrukowany w drukarni Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Lwowie. Wydawnictwem tym – jak czytamy w Przedmowie – inicjatorzy 
tego przedsięwzięcia złożyli swoisty hołd założycielowi miasta, zarazem 
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dziękując za wieloletnią życzliwość i opiekę, jak tego dowodzą historycy, 
nad mieszkańcami miasta, w czasie gdy rządził w Ordynacji.

Postanowiono również dołączyć do dzieła S. Żurkowskiego, opublikowa-
ne w 1638 r. w drukarni Anny, wdowy po Konradzie drukarzu lubelskim, 
kazanie księdza Stanisława Szałapskiego, Przenosiny JWP JMP Thomasza 
Zamoyskiego Wielkiego Kanclerza Koronnego do grobu abo Kazanie krotkie [...] 
9 dnia lutego 1638, wygłoszone na pogrzebie T. Zamoyskiego. Nie było ono 
po pierwodruku z marca 1638 r. nigdy publikowane. Do edycji dołączono 
także szkic biograficzny Ryszarda Szczygła Tomasz Zamoyski – bohater dzieła 
Stanisława Żurkowskiego, charakteryzujący II ordynata w świetle najnow-
szych badań nad jego osobą i działalnością.

Publikacja poprzedzona została Przedmową napisaną przez T. Zielińskiego, 
w której przeczytać można nie tylko o przyczynach podjęcia inicjatywy wy-
dania dzieła S. Żurkowskiego, ale także o biografii Aleksandra Batowskiego, 
miłośnika historii i książek, wydawcy dzieła S. Żurkowskiego. Był on 
wieloletnim współpracownikiem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
we Lwowie, gdzie porządkował i katalogował rękopisy. Przygotowywał 
je też do druku. Jedną z takich edycji był właśnie omawiany Żywot...

Zarówno Przenosiny…, jak i Żywot… opublikowano w postaci, jaką 
otrzymały one w pierwodrukach. Dotyczy to przede wszystkim Żywotu… 
Na początku znajduje się list S. Żurkowskiego do Jana „Sobiepana” 
Zamoyskiego syna Tomasza, w którym wyjaśnił on motywy podjęcia tru-
du spisania i upamiętnienia dokonań jego ojca. Dowiadujemy się więc, że 
pracę swoją S. Żurkowski wykonał w latach 1638–1643. Następnie opisał 
życie codzienne II ordynata, począwszy od 1609 r., gdy został jego sługą. 
W układzie rocznym zapisy o poczynaniach Zamoyskiego prowadzone były 
aż do jego śmierci w 1638 r. Wśród opisu działalności II ordynata zamieścił 
Żurkowski 38 listów i innego rodzaju źródeł związanych z osobą swojego 
bohatera. Pozostałe 29 listów, a wśród nich dwa diariusze i ułożone chro-
nologicznie listy czy też okolicznościowe mowy z lat 1620–1636, wyodrębnił 
jako osobny dodatek zatytułowany Pisma dodane. Wśród nich znalazły się: 
mowa wygłoszona przy okazji oddawania wielkiej pieczęci i buławy koron-
nej królowi Zygmuntowi III po poległym w bitwie cecorskiej Stanisławie 
Żółkiewskim w 1620 r.; mowy sejmowe Tomasza Zamoyskiego z lat 1624, 
1628, 1631, 1635; mowa dziękczynna za pieczęć mniejszą koronną z 1628 r.; 
mowa w imieniu króla do rady miasta Krakowa z 1633 r., ale także mowa 
Mikołaja Ostroroga wojewodzica poznańskiego do króla Władysława IV 
na sejmie koronacyjnym w 1633 r. oraz odpowiedź Zamoyskiego na nią 
w imieniu monarchy; mowa z sejmu 1635 r., gdy kanclerz Jakub Zadzik 
rezygnował z urzędu, a obejmował go Tomasz Zamoyski. Zamieszczono 
dalej mowę kanclerza wielkiego do komisarzy w czasie wyprawy mo-
skiewskiej z 1635 r. oraz kolejną do posłów koła wojskowego z tego czasu. 
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Znajduje się też opis rokowań komisji polsko-szwedzkiej z 1626 r., w której 
Zamoyski brał udział, a także warunki pokoju z Moskwą z 1634 r., dalej 
konstytucja sejmowa w sprawie monety polskiej z 1629 r. W dodatku 
tym zostały opublikowane również listy Tomasza do różnych osób: króla 
Zygmunta III z 1627 r.; biskupa chełmskiego Macieja Łubieńskiego, ale 
także korespondencja adresowana do niego: od Karola Stuarta, króla an-
gielskiego z 1629 r., czy od tureckiego komendanta twierdzy oczakowskiej 
z 1636 r. wraz z odpowiedzią Tomasza na ten list. Dodatek uzupełniają 
jeszcze wspomniane dwa diariusze: z wyprawy cecorskiej Stanisława 
Żółkiewskiego z 1620 r. oraz ekspedycji chocimskiej z 1621 r.

Dołączenie kazania ks. Szałapskiego rozszerzyło koncepcję publikacji 
i dlatego wydawcy nadali jej nowy tytuł: Życie i dzieło Tomasza Zamoyskiego 
1594–1638, co może nie było zbyt szczęśliwą decyzją, gdyż w ten sposób 
zatarciu uległa informacja o zasadniczej części tego wydawnictwa – Żywocie… 
Stanisława Żurkowskiego. Został on zamieszczony w niezmienionej po-
staci, nadanej mu przez autora oraz wydawcę. Bez wątpienia to nieco 
dziś zapomniane źródło dzięki inicjatywie tomaszowskiej zyska nowych 
czytelników. W bibliotekach niezbyt często występuje. Dlatego też należy 
pogratulować bibliotekarzom tomaszowskim trafnego pomysłu. Można zaś 
żałować, że nie pokusili się wydawcy o skomentowanie zamieszczonych 
informacji dotyczących podwójnej daty pogrzebu Tomasza Zamoyskiego. 
Ks. S. Szałapski datował go na 9 lutego 1638 r., zaś S. Żurkowski (s. 164) 
na 6 lutego t. r. Kiedy właściwie złożono ciało II ordynata do podziemi 
Kolegiaty zamojskiej – pozostaje więc nadal sprawą otwartą.

Mimo tych wątpliwości i zastrzeżeń omawiane wydawnictwo należy 
ocenić bardzo wysoko. Dotyczy to również szaty edytorskiej (bardzo ładny 
papier, wyraźny druk, trafnie skomponowany układ graficzny i kolory-
styka, dobrze dobrane ilustracje). Należy więc stwierdzić, że Biblioteka 
Miejska w Tomaszowie godnie uczciła rocznicę urodzin swojego patrona.

Paweł Jusiak (Lublin)

*

Mirosław Tereszczuk, Zbigniew Śledź, 90 lat Tomasovii. Piłkarska 
historia klubu sportowego, Tomaszów Lubelski 2013, ss. 412 + ilustracje

Pragnę podzielić się wyjątkowo dobrą nowiną, otóż moi dwaj przyja-
ciele z Tomaszowa Lubelskiego – Zbigniew Śledź i Mirosław Tereszczuk 
– najpierw powzięli zamiar, potem wytrwali w postanowieniu, wreszcie 
napisali „bestseller” roku 2013, czyli: 90 lat Tomasovii. Piłkarska historia klubu 
sportowego. Obydwaj – nie tyle pasjonaci, ile wręcz (w dobrym tego słowa 
znaczeniu) maniacy – podjęli się niezwyczajnego wyzwania, wyjątkowego 
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trudu. Do stworzenia czegoś tak oryginalnego, jak monografia tomaszow-
skiego klubu potrzeba było bowiem wyjątkowego uporu, zaangażowania 
i powszechnie uważanej za benedyktyńską – cierpliwości.

Z. Śledź i M. Tereszczuk to ludzie rzadko spotykanego w obecnych 
czasach charakteru. Ich spojrzenie oraz przeżywanie (jak napisali we 
wstępie) współczesnego sportu – a piłki nożnej w szczególności – nosi zna-
miona czegoś wyjątkowego, szczególnego. Dlatego nasi Koneserzy, niczym 
wytrawni kucharze, zaserwowali coś, co nie jest książką do przeczytania 
jednym tchem, w jedno popołudnie, w jeden wieczór – to dziełko właśnie 
do rozkoszowania się nim znacznie dłużej, do zaspokojenia najprzeróż-
niejszych zapachów i smaków. A proces ów może być rozłożony na dni, 
miesiące, a śmiem twierdzić, że nawet lata…

Już przy pierwszym kontakcie z tą książką daje się zauważyć ogrom 
zgromadzonego materiału. Został on podzielony na trzydzieści jeden roz-
działów. Dwa pierwsze rozdziały: Międzywojnie 1922–1939 i Piętnastolecie 
powojenne 1945–1959 swą formą znacznie odbiegają od pozostałych. Przyczyna 
jest prosta. Tu swoją wiedzę autorzy oparli praktycznie na zachowanych 
wspomnieniach i zapisach kronikarskich Władysława Vogelgesanga, 
Waldemara Wojciecha Bednarskiego i Jerzego Jachimskiego. Z zapisów 
prasowych międzywojnia uwagę przykuwają relacje dziennikarskie ze 
spotkań piłkarskich uczniowskich klubów zamieszczone w dwutygodniku 
młodzieżowym „Nasza Praca”. Wzbudzają zdumienie archiwalne zdjęcia 
dotyczące tych lat. Są bardzo dobrej jakości, co może świadczyć o tym, 
że przez długie lata nie były narażone na działanie światła słonecznego. 
Stanowią tym samym znakomite uzupełnienie tych kronikarskich wspo-
mnień – szczególnie Jerzego Jachimskiego – najlepszego piłkarza Tomasovii 
lat powojennych – którego wspomnienia autorzy zdecydowali się zamieścić 
w wersji oryginalnej, bez skrótów, by tym samym ocalić je od zapomnienia. 
Wspomnienia te nie były nigdy dotąd publikowane.

Rozdziały monografii od III do XXIII dotyczą wydarzeń piłkarskich, 
w jakich uczestniczyła drużyna piłkarska Tomasovii w latach 1960–2013. 
Zapisane z kronikarską dokładnością: daty, godziny i miejsca, wyniki, 
składy zespołów, zmiany, strzelcy, minuty, tabele, prasowe komentarze 
i tytuły relacji…

Z rozdziałów tych można wyszczególnić trzy grupy: pierwszą, obejmującą 
tylko po dwa kolejno po sobie następujące sezony piłkarskie, drugą, która 
obejmuje okresy w historii klubu trwające co najmniej trzy lata i więcej, 
oraz grupę trzecią rozdziałów opisujących tylko jeden sezon. 

Grupa pierwsza obejmuje sezony piłkarskie (w cyklu dwuletnim), których 
waga i sukces sportowy były znaczące. Wiązało się to głównie z awansem na 
wyższy szczebel rozgrywek. Są to rozdziały: III – A klasa 1960–1962 i awans 
piłkarzy do klasy okręgowej idzie nowe, rozdział VIII – Sezon 1977/1978 – Klasa 
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wojewódzka Zamość bezkonkurencyjni w województwie i regionalnych barażach. 
1978/1979 – trzecioligowi chłopcy do bicia, rozdział X – Sezon 1990/1991 Klasa 
wojewódzka Zamość – barażowy awans na starcie gospodarki wolnorynkowej. 
III liga 1991/1992 – za wysokie progi, rozdział XI – Sezon 1992/1993 z ligi 
międzywojewódzkiej szybki powrót w trzecioligowe szranki. 1993/1994 – równie  
szybki spadek, rozdział XIII – Sezon 1996/1997 Liga MW – niezmiernie pasjo-
nująco-długi pościg i… dopiero 3:0 z Unią Hrubieszów w ostatniej kolejce dało 
awans. Sezon 1997/1998 III liga 10. miejsce na osiemnaście zespołów i reorgani-
zacyjny spadek, rozdział XIV – Sezon 1998/1999 IV liga. Bezdyskusyjny awans 
ekipy Wiesława Wieczerzaka na jubileusz klubu. W 34 grach tylko dwie porażki 
i siedem remisów. Sezon 1999/2000 III liga. Na nic zdał się znany trener. Runda 
wiosenna bez wiary w zwycięstwo i rozdział XVI – Sezon 2002/2003 IV liga 
– wygrali ligę bez porażki na wyjeździe. Sezon 2003/2004 III liga – wiosna re-
welacyjna – a na koniec? … niezwykły splot nieprzychylnych okoliczności – pech  
absolutny.

Spoza czysto sportowych wydarzeń w rozdziale XI na szczególną uwagę 
zasługują wspomnienia byłego piłkarza Tomasovii Adama Kozaczyńskiego 
i burmistrza miasta Tomaszów Lubelski w latach 1990–1994 Spisane z pamię-
ci… i nie tylko. Dotyczą one (znanych dotychczas tylko niewielkiej grupie 
osób) faktów i działań, jakie miały wówczas miejsce przy zmianach oraz 
przekształceniach własnościowo-organizacyjnych w klubie (tych działań 
pozakulisowych również).

Siedem rozdziałów dotyczy okresów dłuższych i można je przypo-
rządkować drugiej grupie. Są to: rozdział IV – Lata 1962–1969: Złote lata 
sześćdziesiąte. Postraszyli najlepszych w regionie, rozdział V – Ostudzony zapał 
– A klasowa banicja 1969–1972, rozdział VI – Powrót do elity lubelskiej piłki 
1972–1976. Klasa wojewódzka Lublin – sezon 1975/1976 administracyjny (woje-
wódzki) awans przy zielonym stoliku, rozdział IX – Lata 1979–1990. Zazwyczaj 
w czołówce, ale inni byli nieco lepsi. Spotkanie pokoleń, rozdział XII – Lata 
1994–1996. Powrót do źródeł – leczenie ran, rozdział XV – Lata 2000–2002. 
Krajobraz po Złomańczuku – powrót Wieczerzaka i rozdział XVII – Lata 
2004–2007. Nieudany powrót. Avia zdecydowanie lepsza – na krawędzi spadku.

Grupa rozdziałów „jednosezonowych”: rozdział VII – Sezon 1976/1977 
– Po raz pierwszy w III lidze. Awans niby na wyrost… a do utrzymania ligi 
zabrakło niewiele, rozdział XVIII – Sezon 2007/2008 IV liga. Drugoligowe 
zakusy. Papierowy awans na pocieszenie „trzecio-czwartej” reformy ligowej,  
rozdział XIX – Sezon 2008/2009 III liga lubelsko-podkarpacka. Liga na nasze 
możliwości, rozdział XX – Sezon 2009/2010 Szósty plac (najwyższy w historii) 
i… nieudana drugoligowa fuzja ze Spartakusem Szarowola, rozdział XXI – Sezon 
2010/2011. Sezon personalnych zmian. Piłkarze poniżej oczekiwań, rozdział XXII 
– Sezon 2011/2012. Siódma piłkarska siła w regionie, rozdział XXIII – Sezon 
2012/2013. Awans był blisko. Szkoda.
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Dwa kolejne rozdziały: XXIV i XXV stanowią niejako uzupełnienie tych 
danych o tomaszowskiej piłce, które kibiców fascynują najbardziej. Derby... 
derby... derby... są zazwyczaj wielkim świętem w regionie, długo się o nich 
dyskutuje i pamięta (z Hetmanem, Granicą, Prywaciarzem, Spartakusem...), 
a Sukcesy piłki młodzieżowej TKS to przede wszystkim druga pozycja w Polsce 
juniorów starszych w 2006 r. oraz trzykrotny triumf w latach: 2006, 2007 
i 2011 oraz druga lokata w 2008 r. w Ogólnopolskim Turnieju „Piłkarska 
kadra czeka”, rozgrywanego w Słubicach przez zawodników Tomasovii 
z grupy wiekowej juniorów młodszych.

Rozdziały zamykające monografię (XXVI–XXXI) to życiorysy i biogra-
my oraz fotografie ludzi na trwale wpisanych w historię nie tylko toma-
szowskiej piłki nożnej, ale sportu tomaszowskiego w ogóle. To nazwiska 
piłkarzy, którzy rozsławiali Tomasovię na krajowych boiskach, trenerów 
i szkoleniowców, kierowników sekcji piłkarskiej i pierwszej drużyny, 
prezesów zarządów klubu wraz z zamieszczonymi składami osobowymi 
zarządów, działaczy, sympatyków i najwierniejszych kibiców. Na końcu 
dzieła zamieszczeni są Przyjaciele, bez których, zdaniem autorów, nie by-
łoby możliwe osiągnięcie sukcesu edytorskiego w tak wielkim wymiarze.

Nie trzeba nawet wypytywać autorów, co nimi kierowało, że postano-
wili dokonać pozornie czegoś oczywistego, by nie powiedzieć prostego. Ba, 
ale czasami właśnie najprostsze bywa najtrudniejsze. Z pewnością można 
wymienić wiele powodów, ale wystarczy jeden – postanowili ocalić od 
zapomnienia szmat historii tomaszowskiego i zarazem polskiego sportu. 
Jednocześnie, z czego naprawdę warto zdać sobie sprawę, dopisali przepięk-
ny rozdział w księdze potocznie zwanej Historią Tomaszowa Lubelskiego.

Autorski duet ma tym bardziej powody do zadowolenia z udanego 
dzieła, że podczas swojej tytanicznej pracy nie zawsze miewał z górki. 
Satysfakcja tym większa, iż udało się zgromadzić wręcz unikalną do-
kumentację wydarzeń i ludzi, którzy je tworzyli. Mają prawo do dumy, 
satysfakcji i radości z faktu, że najzwyczajniej chciało im się chcieć! Co nie 
jest wcale takim częstym przymiotem…

O znaczeniu i wartości monografii tomaszowskich autorów najwy-
mowniej świadczy pozytywna recenzja autorstwa jednego z najbardziej 
szanowanych i cenionych historyków futbolu – Andrzeja Gowarzewskiego, 
zamieszczona w 42. tomie renomowanej Encyklopedii piłkarskiej FUJI (rocz-
nik 2013–2014). A. Gowarzewski stwierdził m.in., że autorzy, skupiając 
się na opisaniu dziejów futbolistów regionalnego klubu, zrobili to tak, jak 
współczesne pokolenia „zawodowych” dziennikarzy nie potrafiłyby opisać 
ekstraklasy w epoce Internetu.

Takiej w pełni zasłużonej laurki tylko pozazdrościć. Zwłaszcza jeżeli 
jest „pieczętowana” przez autorytet Andrzeja Gowarzewskiego. To mniej 
więcej tak, jakby zwrócić się do uznanego eksperta z zapytaniem, czy coś 
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uważa za podróbkę, czy za oryginał. W przypadku naszych tomaszow-
skich autorów nie ma żadnych wątpliwości. Przypatrując się – ze zrozu-
miałej perspektywy – ich pracy odnosiłem nieodparte wrażenie, iż jedną 
z głównych przeszkód zdawała się być wręcz obsesyjna chęć zachowania 
wiarygodności. Co w przypadku historyka (encyklopedysty) oznacza 
szacunek dla prawdziwości dokumentów, faktów, liczb i tak dalej… Jeżeli 
nie jest się czegoś pewny, to każdy detal trzeba sprawdzić i uwiarygodnić 
po stokroć.

Warto wreszcie zauważyć, że ta monografia znacząco wzbogaca, praw-
dę powiedziawszy, wciąż niezwykle skromny polski rynek wydawnictw 
poświęconych sportowi. Prawda, prawda i jeszcze raz prawda, w dodatku 
podana w przepysznym opakowaniu. Nie będzie zatem żadnym truizmem 
stwierdzenie, iż monografię tę powinien mieć w swoich zbiorach nie tylko 
każdy koneser sportu, ale także każdy, kogo pasjonuje historia jego lubel-
skiego Tomaszowa. Przymusu nie ma, ale specjalnie zachęcać też chyba 
nie trzeba…

Maciej Polkowski (Warszawa)

*

Jerzy Wojciech Sobieszczański, Z teki wspomnień, Tomaszów Lubelski 
2014, ss. 120 + ilustracje

Wspomnienia Jerzego Wojciecha Sobieszczańskiego są ciekawym przed-
stawieniem życiorysu polskiego oficera, patrioty w okresie przełomowym 
w historii Polski, podczas dwóch wojen światowych, tworzenia się Państwa 
Polskiego, budowy jego spójności i pokonywania trudności wynikających 
z zaborczości naszych sąsiadów.

Życie Jerzego Sobieszczańskiego jest wyjątkowo urozmaicone, zawiera 
chwile szczęścia i sukcesów, ale również upadku, jak pobyt w więzieniu 
w „wolnej” Polsce. Praca jest napisana stylem prostym i jasnym. Czyta 
się ją łatwo i przyswaja zawarte informacje, śledząc chętnie dalszą drogę 
życiową Autora.

Jerzy Wojciech Sobieszczański, a właściwie Jerzy Wojciech Piorun-
Sobieszczański, urodził się w roku 1906 w Podlodowie koło Tomaszowa 
Lubelskiego, w posiadłości swoich rodziców. Autor konsekwentnie opuszcza 
przydomek szlachecki w nazwisku nie tylko swoim, ale i generała Prus-
Więckowskiego. W chwili gdy pisał swoje wspomnienia, źle było widziane 
posiadanie pochodzenia szlacheckiego.

W rozdziale pierwszym – Dzieciństwo i szkoła krótko przedstawiono 
ogromną liczbę zdarzeń, które dotykały Autora i Jego rodzinę: od zmiany 
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zamieszkania w Podlodowie do Kijowa, Lublina, Krakowa i Lwowa; zmiany 
szkół i służba w kawalerii, czyli początki dążenia do zrealizowania swoich 
młodzieńczych marzeń. Fakty przedstawione w tym rozdziale wyjaśniają 
dalszą drogę życiową Autora. Wychowanie w patriotycznym domu zie-
miańskim, w otoczeniu ludzi z wyższym wykształceniem, zainteresowanie 
się historią, a szczególnie historią Polski, a nawet zabawa papierowymi 
żołnierzykami, wszystko to ukształtowało osobowość Autora. Rozdział koń-
czy się wstąpieniem do służby w kawalerii w 2. Pułku Strzelców Konnych 
w Hrubieszowie i poznaniem przyszłej żony Jadwigi. Po wstępnym stażu 
w 2. PSK odbył kurs Szkoły Podchorążych w Grudziądzu.

Drugi rozdział, 5. Pułk Ułanów Zasławskich w Ostrołęce i Szkoła Pod- 
chorążych Rezerwy CWK w Grudziądzu, obejmuje lata 1930–1939. W 5. Pułku 
Ułanów Zasławskich w Ostrołęce Autor spędził okres od ukończenia 
Szkoły Podchorążych w Grudziądzu w roku 1930 do 1936 r., gdy został 
instruktorem Szkoły Podchorążych Rezerwy w Centrum Wyszkolenia 
Kawalerii w Grudziądzu. W tym czasie ożenił się z poznaną wcześniej 
Jadwigą Łobaczewską, urodził się syn Maciej i otwierało się przed nim 
optymistyczne i rokujące wybraną drogę życie. Lata 1936–1939 to okres 
służby w Grudziądzu i szkolenie ułanów z cenzusem, późniejszych pod-
chorążych rezerwy.

Rozdział trzeci zatytułowany jest Wybuch wojny polsko-niemieckiej 
w 1939 roku. Początek rozdziału to ostatnie szczęśliwe chwile rodziny 
Sobieszczańskich przed wybuchem wojny. Letni urlop Autor spędzał 
w rodzinnym Podlodowie z żoną i synkiem, urozmaicając go wycieczką 
do Zaleszczyk i Worochty z bratem Józefem i Jego żoną. Po powrocie 
z urlopu trafił na zmiany organizacyjne w CWK związane z jego likwida-
cją i rozesłaniem oficerów do jednostek – przygotowywano się do wojny. 
Ostatecznie Jerzy trafił do 110. rezerwowego pułku ułanów dowodzonego 
przez słynnego z poprzedniej wojny „zagończyka”, podpułkownika Jerzego 
Dąmbrowskigo, pseudonim „Łupaszka” (zginął w 1941 r. w więzieniu 
NKWD w Mińsku). Pierwszym zastępcą dowódcy pułku był mjr Henryk 
Dobrzański, późniejszy „Hubal”. Porucznik Jerzy Sobieszczański, jako 
dowódca szwadronu, brał udział w walkach pułku aż do jego rozwiąza-
nia. Pułk działał na obszarze, gdzie stykały się wpływy armii niemieckiej 
i po 17 września Armii Czerwonej. Po rozwiązaniu pułku Autor nie 
zdecydował się na towarzyszenie mjr. Dobrzańskiemu w jego marszu na 
pomoc Warszawie ani ppłk. Dąmbrowskiemu, który poszedł na wschód. 
Zdecydował się na powrót w rodzinne strony i przejście do konspiracji. 
Ten okres i następne lata wywarły duży wpływ na Jego życie i pozostały 
w Jego pamięci, gdyż poświęca im znacznie więcej miejsca we wspomnie-
niach niż poprzednim czasom obejmującym dużo większy zakres zdarzeń.
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Rozdział 4 nosi tytuł Pierwsze dni okupacji we wschodniej Lubelszczyźnie. 
Region, gdzie wraz z rodziną zamieszkał Jerzy Sobieszczański, to ziemia, 
na której kontrastowało ze sobą wiele różnych problemów społecznych 
i wydarzeń wojennych. Tu rozegrały się ostatnie bitwy kampanii wrześnio-
wej, tu ścierały się wpływy polskiego ziemiaństwa i ukraińskich ruchów 
narodowych. Tu w roku 1920 najdalej doszła konna armia Budionnego i po 
bitwie pod Komarowem odeszła na wschód. Ziemia ta była przez wro-
gów pustoszona i wsiąkała w nią krew pokoleń Polaków. Dwór rodzinny 
Jerzego Sobieszczańskiego został spalony podczas działań wojennych, a on 
sam musiał zająć się gospodarowaniem w majątku rodziców. Rozdział ten 
ciekawie przedstawia stosunki na ziemi tomaszowskiej na początku oku-
pacji, gdy polski ruch niepodległościowy zaczynał się organizować, i jest 
to okres pierwszych działań okupanta skierowanych wyraźnie przeciwko 
polskiej ludności.

Rozdział 5 (Kształtowanie się Inspektoratu Zamość i jego obwodów) poświę-
cony jest tworzeniu się na Zamojszczyźnie Polskiego Państwa Podziemnego 
i jego zbrojnego ramienia Armii Krajowej (początkowo pod nazwą Związek 
Walki Zbrojnej). Autor, jako oficer zawodowy (służby stałej), od początku 
czuł się związany z tą organizacją, chociaż w jego rejonie pojawiły się 
i inne, ludowe i prawicowe oddziały, takie jak: Chłostra, BCh, GL, AL, NSZ.

Rozdział 6 (Wysiedlenia na Zamojszczyźnie) poświęcony jest tragicz-
nemu epizodowi tej ziemi, gdy okupant postanowił na terenach wokół 
Zamościa umieścić osadników niemieckich z różnych krajów Europy 
Środkowowschodniej, aby zniemczyć ten region. Autor opisuje te działania 
okupanta jako bezpośredni obserwator i ten, który przeciwstawiał się im.

Rozdział 7 (Obóz w Suścu) obszernie opisuje stosunki panujące na 
Zamojszczyźnie w czasie okupacji, utarczki z Ukraińcami, działania eks-
terminacyjne okupanta i stosunki międzyludzkie. Uważam ten rozdział 
za bardzo ciekawy.

Rozdział 8 – Sprawa ukraińska, poświęcony jest stosunkom polsko-
-ukraińskim w okresie międzywojennym i w pierwszych latach wojny, 
rzutującym na wzajemne odnoszenie się ludności i oddziałów partyzanc-
kich jednej i drugiej strony.

Rozdział 9 – Pierwsze walki z Ukraińcami, opisuje tragiczne dzieje tej 
ziemi, gdy sąsiedzi bili się między sobą. We wschodniej części powiatu 
tomaszowskiego były silne ośrodki Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA). 
Również to, że istniała policja ukraińska na równi z policją tzw. Granatową 
i siłami niemieckimi powodowało jeszcze większe komplikacje we wza-
jemnych stosunkach ludnościowych. Bardzo wartościowe są opisy Jerzego 
Sobieszczańskiego jako naocznego świadka tych wydarzeń.

Rozdział 10 – Święta Wielkiej Nocy 1944 roku w obwodzie tomaszowskim, 
opisuje okres świąteczny, który różnił się tym od poprzednich, że można 



312

Recenzje Rocznik Tomaszowski 3

było coraz wyraźniej odczuć zbliżanie się klęski Niemiec i to, że wojska 
sowieckie są coraz bliżej granic Polski. W obwodzie tomaszowskim AK 
pojawili się partyzanci sowieccy, którym Autor pomagał przejść przez 
teren obwodu, wybierając drogę i informując o placówkach niemieckich.

Rozdział 11 – Ostatnie dni okupacji niemieckiej, opisuje wejście wojsk 
sowieckich i ostatnie zmiany organizacyjne w AK, zmiany podporządko-
wań, wycofanie oddziałów AK z Wołynia na Lubelszczyznę (27. dywizja). 
Autor zostaje odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami (w tek-
ście jest przejęzyczenie – Krzyż Waleczny z Mieczami) oraz awansuje na  
rotmistrza.

Rozdział 12 (Ludowe Wojsko Polskie) jest niezwykle ciekawy i opisuje 
drogę Autora od konspiracji w AK do służby w Ludowym Wojsku Polskim. 
Autor po przypadkowym zgarnięciu go przez obławę został skierowany 
do służby w 7. Dywizji Piechoty II Armii. Trafił do 37. Pułku Piechoty. 
Pułk ten powstał z 31. Pułku Piechoty, który po ucieczce jednej z kompanii 
do lasu został rozwiązany. Generał Prus-Więckowski, znajomy Autora, 
został dowódcą dywizji po kolejnych dwóch pułkownikach sowieckich, 
którzy zostali obwinieni o doprowadzenie do złych stosunków w dywizji 
i liczne dezercje. Generał Więckowski, w czasie gdy spotkał się z Jerzym 
Sobieszczańskim, był pułkownikiem, generałem został w maju 1945 r. 
7. Dywizja Piechoty była drugą dywizją w wojsku polskim (po 1. dywizji, 
którą dowodził generał Berling), gdzie dowódcą w czasie wojny był oficer 
Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej. Dzięki znajomości z generałem Autor 
trafił do sztabu dywizji, a następnie dzięki innym znajomościom z AK zo-
stał wyznaczony na komendanta RKU (Rejonowej Komendy Uzupełnień) 
w Kaliszu, którą zorganizował od podstaw. Do Kalisza sprowadził rodzinę 
i powoli stabilizował życie powojenne. Pobyt w Kaliszu został przerwany 
9 września 1946 r. zatrzymaniem i skazaniem na długoletnie więzienie za 
kontakty z podziemiem niepodległościowym (był już w stopniu majora).

Ten fragment życia opisał w rozdziale 13 zatytułowanym Aresztowanie 
i Wronki. Rozdział ten kończy krótkim opisem swojego życia po wyjściu 
z więzienia w 1951 r. dzięki amnestii, która skróciła mu wyrok do 5 lat.

Major Jerzy Wojciech Sobieszczański był do końca życia człowiekiem 
czynnym. Do roku 1971 pracował zawodowo na różnych stanowiskach, 
w tym również w hodowli koni. Po przejściu na emeryturę pisał wspomnie-
nia, działał w Stowarzyszeniu „Barwa i Broń” oraz w Klubie Inteligencji 
Katolickiej.

Podając informację o tym, co zawierają poszczególne rozdziały opraco-
wania, chciałem pokazać, jak ciekawe życie miał Autor oraz „niewłaściwie 
urozmaicone” – jak to zostało określone w jednym z pamiętników okupa-
cyjnych. Uważam, że opracowanie jest bardzo interesujące i jest ciekawą 
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lekcją historii dla ludzi, którzy nie pamiętają II wojny światowej. Problemy 
poruszane są ważne nie tylko dla środowiska wojskowego i Lubelszczyzny, 
ale dla całego naszego narodu.

Powstanie oddziału majora Hubala, wysiedlanie Zamojszczyzny, stosunki 
polsko-ukraińskie w powiecie tomaszowskim, słynna dezercja w 31. Pułku 
Piechoty 7. Dywizji II Armii, pobyt we Wronkach to fragmenty wspomnień, 
które uzupełniają naszą wiedzę o tych czasach nie do końca powszechną 
w naszym społeczeństwie. Z uwagi na to polecam opracowanie Z teki 
wspomnień Jerzego Wojciecha Sobieszczańskiego, które dzięki wydaniu 
książkowemu umożliwia zapoznanie się z nim większej liczbie czytelników. 
Wspomnienia te zostały napisane w roku 1972 i dlatego wiele epizodów 
zostało opisanych dyplomatycznie, jak np. działanie 110. Pułku Ułanów, 
pobyt w 7. Dywizji Piechoty, aresztowanie i pobyt we Wronkach.

Prezentowane wspomnienia Jerzego Sobieszczańskiego zawierają jednak 
kilka nieścisłości:

– s. 13 – Generał Józef Dowbór-Muśnicki w swoich Wspomnieniach (wyd. 
Bellona, Warszawa 2003) nic nie pisze o wkroczeniu do Kijowa, a Henryk 
Bagiński w książce Wojsko polskie na wschodzie 1914–1920, II wydanie, Gryf, 
Warszawa 1990 (pierwsze wydanie WINT, Warszawa 1921) napisał, że 
w walkach o Kijów w 1918 r. wzięli udział tylko polscy partyzanci (s. 381).

– s. 18 – Dowódca 4. plutonu por. Marian Cyngott (sic! – to mój ojciec 
chrzestny), s. 24 i następne – Podpułkownik Jerzy Dąmbrowski (sic!) – źle 
podano stopień i pisownię nazwiska.

– s. 24 – W innych publikacjach jako dowódca 2. szwadronu wymienia-
ny jest rotmistrz rezerwy Witold Masłowski z 13. Pułku Ułanów. Według 
wspomnień Jerzego Sobieszczańskiego do szwadronu przybył później.

– s. 98 – 34. Pułk Piechoty wchodził w skład 8., a nie 7. Dywizji 
Piechoty. W tym czasie składała się ona z pułków: 31., 33., 37.

– s. 99 – Mikołaj Prus-Więckowski generałem brygady został 24 maja 
1945 r., czyli w czasie opisywanych wydarzeń1.

– s. 106 – Marian Spychalski był już wtedy generałem (został miano-
wany generałem brygady 1 lutego 1945 r., a generałem dywizji 22 maja 
1945 r.)2.

Książka jest uzupełniona przez syna Autora Macieja Sobieszczańskiego 
mapą Zamojszczyzny z legendą.

Uważam, że publikacja zasługuje na poznanie i rozpowszechnienie.
Należą się słowa uznania wszystkim, którzy przyczynili się do wydania 

książki, tzn. Urzędowi Miasta w Tomaszowie Lubelskim, Tomaszowskiemu 
 1 M. S z c z u r o w s k i, Dowódcy Wojska Polskiego na Froncie Wschodnim 1943–1945, Prusz-

ków 1996.
 2 Tamże.
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Towarzystwu Regionalnemu im. doktora Janusza Petera, rodzinie Jerzego 
Sobieszczańskiego i Firmie Papierek.pl Krystyny Mazurek z Tomaszowa 
Lubelskiego. Staranne i estetyczne wydanie książka zawdzięcza redakcji 
i korekcie Teresy Dunin, projektantowi okładki Mikołajowi Malarczykowi, 
składowi i łamaniu komputerowemu przez Wydawnictwo „Morpol” s.c. 
M. Malarczyk, A. Wyka-Malarczyk oraz drukowi i oprawie w Drukarni 
„Tekst” E. Zonik i wspólnicy s.j.

Marek Trombski (Bielsko-Biała)
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DANE STATYSTYCZNE NA ROK 2013

Powiat tomaszowski: Ludność: 87 479 osób; mężczyźni – 43 200; 
kobiety – 44 279. Liczba mieszkańców na 1 km2 – 59. Ludność w wieku: 
przedprodukcyjnym – 16 251, produkcyjnym – 54 873, poprodukcyjnym 
– 16 355. Liczba zawartych w roku małżeństw – 498. Urodzenia żywe – 
830. Zgony – 1002. Przyrost naturalny – –172. Migracje ludności: napływ 
ogółem – 646, w tym: z miast – 252; ze wsi 381; z zagranicy – 13; od-
pływ ogółem – 1090, w tym do miast – 576; na wieś 482; za granicę – 32. 
Bezrobotni: ogółem – 6036; mężczyźni – 3179; kobiety – 2857. Podmioty 
gospodarki narodowej: sektor publiczny – 243; sektor prywatny – 6266. 
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 5132. Dochody na 
1 mieszkańca (gminy razem) – 3118,88 zł; wydatki na 1 mieszkańca (gmi-
ny razem) – 3096,98 zł. Gospodarka komunalna: wodociągi – 907,4 km, 
kanalizacja – 240,2 km. Mieszkania oddane do użytkowania – 105. Liczba 
fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych – 261.

Miasto Tomaszów Lubelski: Ludność: 20 209 osób; mężczyźni – 9622; 
kobiety – 10 587. Liczba mieszkańców na 1 km2 – 1521. Ludność w wieku: 
przedprodukcyjnym – 3531, produkcyjnym – 13 159, poprodukcyjnym – 3519. 
Liczba zawartych w roku małżeństw – 113. Urodzenia żywe – 202. Zgony 
– 176. Przyrost naturalny – +26. Migracje ludności: napływ ogółem – 179, 
w tym: z miast – 43; ze wsi 123; z zagranicy – 13; odpływ ogółem – 270, 
w tym do miast – 133; na wieś 137; za granicę – 25. Bezrobotni: ogółem 
– 1200; mężczyźni – 650; kobiety – 550. Podmioty gospodarki narodowej: 
sektor publiczny – 73; sektor prywatny – 2906. Osoby fizyczne prowadzące 
działalność gospodarczą – 2407. Dochody na 1 mieszkańca – 2759,87 zł; 
wydatki na 1 mieszkańca – 2942,66 zł. Gospodarka komunalna: wodociągi 
– 58,5 km, kanalizacja – 58 km. Mieszkania oddane do użytkowania – 53. 
Liczba fundacji, stowarzyszeń, organizacji społecznych – 70.

WYDARZENIA W MIEŚCIE I POWIECIE  
W 2013 ROKU
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4 stycznia (Tomaszów Lubelski): Burmistrz Miasta Wojciech Żukowski 
wręczył Bolesławowi Cisło, tomaszowskiemu regionaliście, autorowi 
książek historycznych o Tomaszowie, Medal za Zasługi dla Tomaszowa 
Lubelskiego im. Tomasza Zamoyskiego Założyciela Miasta.

4 stycznia (Tyszowce): 100. urodziny świętowała Janina Badyła z Tyszowiec.
11 stycznia (Bełżec): Wójt gminy Andrzej Adamek na walnym zebraniu 

Stowarzyszenia Zrzeszenie Sołtysów Rzeczypospolitej Polskiej ponownie 
został wybrany na jego prezesa.

11 stycznia (Tomaszów Lubelski): w Tomaszowskim Domu Kultury 
odbyło się spotkanie mieszkańców, zorganizowane przez Klub „Gazety 
Polskiej”, ze znanym publicystą Rafałem Ziemkiewiczem.

12 stycznia (Tomaszów Lubelski): W Gimnazjum nr 2, które swoją 
obecnością zaszczycił bp Marian Rojek, odbyło się spotkanie opłatkowe 
Zamojsko-Lubaczowskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

13 stycznia (Tomaszów Lubelski): Mieszkańcy miasta podczas XXI 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrali 38 698 zł 71 gr.

13 stycznia (Lubycza Królewska): Rozpoczęły się konsultacje społeczne 
związane z odzyskaniem przez Lubyczę Królewską statusu miasta.

15 stycznia (Tomaszów Lubelski): Aspirant Krzysztof Majdański, dziel-
nicowy wydziału prewencji Komendy Powiatowej Policji, został wybrany 
na policjanta roku w powiecie tomaszowskim.

Urząd Skarbowy w Tomaszowie zwyciężył w kategorii urzędów śred-
nich w IX Rankingu Urzędów Skarbowych „Dziennika Gazety Prawnej”.

15 stycznia (gmina Tomaszów Lubelski): Około 100 osób protestowało 
podczas sesji Rady Gminy przeciwko likwidacji części szkół.

15 stycznia (Łaszczów): Ponad 790 tys. zł otrzymała gmina na prze-
budowę centrum miasta w ramach programu Polska–Białoruś–Ukraina.

18 stycznia (Tyszowce): 100. urodziny świętowała Agnieszka Sikora 
z Kolonii Czartowiec.

22 stycznia (Rachanie): Aż 42 pary z terenu gminy obchodziły jubileusz 
50-lecia pożycia małżeńskiego.

2 lutego (Krynice): W 70. rocznicę bitwy pod Zaborecznem minister 
Jan Ciechanowski odznaczył wiele osób, w tym wójta gminy Janusza 
Bałabucha medalem „Pro Patria” za szczególne zasługi w kultywowaniu 
pamięci o walce o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.

5 lutego (Tomaszów Lubelski): Obchody 150. rocznicy wybuchu 
powstania styczniowego. W ramach uroczystości m.in. w kościele pw. 
Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny została poświęcona tablica ufun-
dowana przez mieszkańców miasta upamiętniająca ofiary z 5 lutego 1863 r., 
tzw. Krwawego Dnia w Tomaszowie Ordynackim.

9 lutego (Lubycza Królewska): Podpułkownik Jacek Kozak został no-
wym komendantem placówki granicznej w Lubyczy Królewskiej.
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15 lutego (Krynice): Jan Kozyra, urodzony 16 czerwca 1920 r., za swoją 
77-letnią służbę w jednostce w Rachaniach odebrał medal honorowy im. 
Bolesława Chomicza przyznany przez Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

22 lutego (Rachanie): 100. urodziny świętowała Halina Barcicka 
z Wożuczyna-Cukrowni.

28 lutego (Tomaszów Lubelski): W 19. plebiscycie „Rewizji Toma- 
szowskich” na sportowca roku został wybrany Mateusz Soból, na trenera 
roku – Waldemar Kołcun.

1 marca (Tomaszów Lubelski): Z okazji Narodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych odbyły się uroczystości upamiętniające żołnierzy 
polskiego podziemia, mieszkańcy mogli m.in. zwiedzać Izbę Pamięci 
Terroru Komunistycznego.

Tomasz Zieliński został powołany na dyrektora Miejskiej Biblioteki 
Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego.

3 marca (Tomaszów Lubelski): MULKS Tomaszów Lubelski kierowa-
ny przez Waldemara Kołcuna po raz czwarty z rzędu wygrał rywalizację 

Odnowiony krzyż przy ul. Żeromskiego z tablicą 
poświęconą powstańcom styczniowym oraz ofiarom 
tzw. Krwawego Dnia w Tomaszowie Ordynackim 

(foto – archiwum Urzędu Miasta)
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klubową w cyklu zawodów Bieg na Igrzyska, które rozgrywane są pod 
patronatem Justyny Kowalczyk.

7 marca (Tomaszów Lubelski): W Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży 
w biegach narciarskich uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 zajęli I miejsce, 
zaś uczniowie Gimnazjum nr 1 miejsce III.

9 marca (Tomaszów Lubelski): Ponad 150 młodych zawodników (rocznik 
2002) z Polski, Ukrainy i Słowacji wzięło udział w II Międzynarodowym 
Turnieju Piłki Nożnej TKS Parents.

11 marca (Tomaszów Lubelski): Biblioteka Pedagogiczna wznowiła swoją 
działalność po przenosinach do budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej.

12 marca (Tomaszów Lubelski): Tadeusz Wagner został powołany na 
stanowisko zastępcy burmistrza miasta.

14 marca (Tomaszów Lubelski): W Starostwie Powiatowym odbył się 
finał konkursu Wiedzy o Polskim Ruchu Ludowym. Trzydniowy pobyt 
w Brukseli dla 3 finalistek ufundował Arkadiusz Bratkowski, poseł do 
Parlamentu Europejskiego.

16 marca (Ulhówek): W XI Diecezjalnym Turnieju Tenisa Stołowego 
wystartowało 85 zawodniczek i zawodników ze szkół z miejscowości: 

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra Janusza Petera – złoci medaliści IV Ogól-
nopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w indywidualnych i sztafetowych biegach nar-
ciarskich wraz z dyrektorem szkoły Leszkiem Kodymowskim i trenerem Waldemarem 

Kołcunem (foto – archiwum SP nr 3)
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Bełżec, Lubycza Królewska, Tomaszów Lubelski, Telatyn, Podhorce, Gródek, 
Tarnoszyn, Hubinek, Ulhówek.

17 marca (Ulhówek): W Tarnoszynie odbyły się uroczystości związane 
z 69. rocznicą wymordowania mieszkańców przez UPA.

18 marca (Tomaszów Lubelski): W nowej siedzibie, przy ulicy Zamoj- 
skiej 2, odbyło się posiedzenie Zarządu Tomaszowskiego Towarzystwa 
Regionalnego.

19 marca (Telatyn): W Nowosiółkach odbyło się Święto Kobiet Gminy 
Telatyn, w którym uczestniczyło ponad 200 osób.

20 marca (Tomaszów Lubelski): Firma „Krawpak” Stanisława Krawczyka 
z Rogóźna Kolonii została wyróżniona nagrodą „Orzeł Agrobiznesu”, 
zaś burmistrz Wojciech Żukowski nagrodą „Srebrnego Promotora Orłów 
Agrobiznesu”.

21 marca (Tomaszów Lubelski): W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 
już po raz szósty odbyły się Targi Edukacyjne Szkół Ponadgimnazjalnych.

22 marca (Tomaszów Lubelski): Po rezygnacji Wiesława Drążka nowym 
radnym Rady Miasta został Józef Mazur.

1 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Adam Skorniewski został powołany 
na kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

10 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Uroczystości poświęcone 73. rocznicy 
zbrodni katyńskiej i 3. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Na rynku otwarto 
wystawę poświęconą prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu.

24 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Państwowa Szkoła Muzyczna 
I stopnia otrzymała imię profesora Andrzeja Cwojdzińskiego.

25 kwietnia (Tomaszów Lubelski): Pochodzący z Tomaszowa Piotr 
Hołyś wygrał 74. odcinek popularnego teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

28 kwietnia (Ulhówek): W Machnówku rozpoczęły się uroczystości 
związane z 69. rocznicą wymordowania przez UPA mieszkańców Worochty, 
następnie uczestnicy uroczystości przekroczyli granicę z Ukrainą w celu 
złożenia kwiatów w miejscu mordu.

2 maja (Tomaszów Lubelski): Wojciech Żukowski, burmistrz miasta, 
oraz Leonard Klimowicz, starosta Grzegorzewa (Litwa), podpisali umowę 
o kontynuacji i rozszerzeniu dotychczasowej współpracy pomiędzy oboma 
miastami.

2 maja (Tomaszów Lubelski): Podczas uroczystości Dnia Flagi Rzeczy- 
pospolitej została podsumowana II edycja programu realizowanego 
w przedszkolach „Mały Patriota”.

3 maja (Tomaszów Lubelski): Uroczystości religijno-patriotyczne 
z okazji 222. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja.

5 maja (Tomaszów Lubelski): Podczas obchodów Międzynarodowego 
Dnia Strażaka oddano do użytku kompleksowo zmodernizowany obiekt 
komendy PSP przy ulicy Petera.
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5 maja (Susiec): Z okazji uroczystości związanych z 68. rocznicą rozbicia 
obozu zagłady w Błudku wręczono awanse wojskowe kombatantom oraz 
odznaczenia dla osób zasłużonych dla Światowego Związku Żołnierzy AK.

12 maja (Tarnawatka): Z okazji 90. lecia OSP w Tarnawatce-Tartaku 
wójt Piotr Pasieczny uhonorował drużynę, przekazując jej ufundowaną 
przez siebie figurkę św. Floriana; kilkunastu druhów zostało odznaczonych 
złotymi i brązowymi medalami „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

17 maja (Tomaszów Lubelski): Podczas II Roztoczańskiego Forum 
Gospodarczego Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna „HOPKIE” oraz Bank 
Spółdzielczy w Łaszczowie zostały wyróżnione „Srebrnym Gryfem”.

(Tyszowce): Obchody 150. rocznicy bitwy pod Tyszowcami, która 
rozegrała się podczas powstania styczniowego.

24 maja (Tomaszów Lubelski): Przy ulicy Żeromskiego uroczyście 
odsłonięto tablicę poświęconą powstańcom styczniowym oraz ofiarom tzw. 
Krwawego Dnia w Tomaszowie Ordynackim. Tablica została umieszczona 
przy odnowionym krzyżu powstańczym.

Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera zor-
ganizowało w byłym Sejmiku Powiatowym wystawę pt. „Dokumenty 
Powstania Styczniowego” ze zbiorów Archiwum Państwowego w Lublinie.

25 maja (Tomaszów Lubelski): Podczas uroczystości związanych z 50-le-
ciem działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Spółka z o.o. Wojciech Żukowski, burmistrz miasta, przekazał na ręce Renaty 
Miziuk, prezesa Zarządu, Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego 
imienia Tomasza Zamoyskiego.

28 maja (Tomaszów Lubelski): Stowarzyszenie Lubelski Klub Biznesu 
w II edycji Programu Promocji Gmin „Business Excelence” wyróżniło 
Miasto Tomaszów Lubelski statuetką „Miasto przyjazne inwestycjom” za 
wspieranie lokalnej przedsiębiorczości i pomoc rodzimym przedsiębiorcom 
w osiągnięciu sukcesu ekonomicznego.

(Tyszowce): W Samorządowym Centrum Kultury w Tyszowcach od-
była się Debata Społeczna poświęcona poprawie stanu bezpieczeństwa na 
terenie miasta i gminy Tyszowce.

4 czerwca (Tomaszów Lubelski): Pochodzący z Tomaszowa akordeoni-
sta Piotr Krzaczkowski wygrał Międzynarodowy Konkurs Akordeonowy 
w Puli na Chorwacji. Jest to jeden z najbardziej prestiżowych konkursów 
akordeonowych na świecie.

13 czerwca (Tomaszów Lubelski): Starosta tomaszowski Jan Kowalczyk 
odebrał w Świdnicy nagrodę za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim 
Rankingu Gmin i Powiatów.

14 czerwca (Krynice): W gminie odbyły się uroczystości związane 
z Powiatowym Dniem Pracownika i Animatora Kultury połączone z 15-le-
ciem Zespołu Artystycznego „Pojednanie”.
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15 czerwca (Ulhówek): Z Dynisk w kierunku granicy państwa wyru-
szyła pielgrzymka, aby uczestniczyć w ekumenicznych uroczystościach 
odpustowych ku czci św. Antoniego, które odbyły się w Uhnowie (Ukraina).

15–16 czerwca (Tomaszów Lubelski): Zawodnicy TUKS „Roztocze” 
Rollerblade Tomaszów Lubelski zdobyli 38 medali podczas rozgrywanych 
w Słomczynie Międzynarodowych Torowych Mistrzostw Polski w jeździe 
szybkiej na wrotkach.

16 czerwca (Bełżec): Odbyły się uroczystości upamiętniające 69. rocznicę 
mordu pod Bełżcem dokonanego przez UPA, uczestnicy złożyli kwiaty na 
grobach pomordowanych na cmentarzu w Bełżcu i Zatylu.

17 czerwca (Tomaszów Lubelski): Zarząd Powiatu podjął uchwały 
w sprawach powierzenia stanowisk dyrektorów: Annie Jarczak w Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej i Januszowi Frykowskiemu w Zespole Szkół 
nr 1 im. Bartosza Głowackiego.

20 czerwca (Tomaszów Lubelski): Wojciech Żukowski, burmistrz 
miasta, wręczył powołania na stanowiska dyrektorów: Marii Piaseckiej 
– Przedszkole Samorządowe nr 1, Marii Majak Rebizant – Przedszkole 
Samorządowe nr 5 i Jarosławowi Korzeniowi – Szkoła Podstawowa nr 2.

21 czerwca (Tomaszów Lubelski): Odbyły się uroczystości związane 
z nadaniem Przedszkolu Samorządowemu nr 1 imienia Jana Brzechwy 
wraz z przekazaniem sztandaru.

Przekazanie sztandaru podczas uroczystości nadania Przedszkolu Samorządowemu nr 1 
imienia Jana Brzechwy (foto – archiwum Urzędu Miasta)
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23 czerwca (Krynice): W kościele parafialnym w Krynicach odbył się 
Festiwal Pieśni ku Czci Serca Jezusowego.

28 czerwca (Tomaszów Lubelski): W parku miejskim otwarto nowy plac 
zabaw dla dzieci ufundowany przez państwa Ambroziaków („Intermarché”) 
i Mrozików („Bricomarché”).

30 czerwca (Tomaszów Lubelski): Piłkarze TKS „Tomasovia” w ostat-
nim meczu sezonu pokonali „Orła” 2 : 1, zajmując ostatecznie 2. miejsce 
w tabeli III Ligi.

(Tyszowce): Podczas corocznych obchodów „Święta kwitnącej fasoli” 
odbyło się wiele konkursów promujących uprawę fasoli.

7 lipca (Tyszowce): Odbyły się uroczystości 90-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Perespie. Podczas obchodów kilkunastu najbardziej zasłużonych 
strażaków otrzymało medale i odznaczenia resortowe.

12–14 lipca (Telatyn): Odbyła się II Letnia Akademia Artystyczna pod 
hasłem „Chopin w Poturzynie”, w której wzięło udział około pół tysiąca 
miłośników twórczości wielkiego kompozytora nie tylko z Lubelszczyzny, 
ale także Podkarpacia i Wielkopolski. Swoją obecnością Akademię uświetnili 
światowej sławy pianiści Joanna Ławrynowicz i Piotr Banasik.

13 lipca (Tomaszów Lubelski): Szymon Sikora, zawodnik TUKS 
Roztocze, wywalczył brązowy medal w sztafecie amerykańskiej podczas 
Torowych Mistrzostw Europy (Geisingen – Niemcy) w jeździe szybkiej na 
wrotkach w kategorii kadet i junior.

15 lipca (Tomaszów Lubelski): Wojciech Żukowski, burmistrz miasta, 
spotkał się z Katarzyną Gozdek, kapitanem reprezentacji Polski kobiet 
w piłce nożnej do lat 17, która wraz z zespołem wywalczyła Mistrzostwo 
Europy, i złożył jej gratulacje.

17 lipca (Telatyn): 100. urodziny świętowała Anna Wlaź z Telatyna.
18 lipca (Tomaszów Lubelski): Podczas Wojewódzkiego Święta Policji 

otwarto nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji przy ulicy Żeromskiego.
19 lipca (Tomaszów Lubelski): Rada Miasta podjęła uchwałę w sprawie 

współpracy z miastem Śniatyn na Ukrainie.
26 lipca (Tomaszów Lubelski): Na stadionie zakończono przebudowę 

zachodnich trybun wraz z budową zadaszenia. Całość inwestycji sfinan-
sowana przez Urząd Miasta wyniosła 113 tys. zł.

27–28 lipca (Ulhówek): Podczas Dni Ulhówka m.in. oficjalnie otwarto 
Centrum Integracji Społecznej w Ulhówku.

30 lipca (Tomaszów Lubelski): Podczas Sesji Rady Powiatu na nowego 
skarbnika powiatu została powołana Barbara Pakosik. Powołanie związane 
jest z rezygnacją z tej funkcji Grzegorza Gałana, który został skarbnikiem 
gminy Tomaszów Lubelski.

1 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Dla upamiętnienia 69. rocznicy wybu-
chu powstania warszawskiego przed sejmikiem powiatowym mieszkańcy 
miasta wraz z chórem „Tomaszowiacy” odśpiewali pieśni powstańcze.
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10–11 sierpnia (Bełżec): Podczas dorocznego Jarmarku św. Wawrzyńca 
odbył się festyn ludowy zakończony efektownym pokazem laserowym.

10–11 sierpnia (Tyszowce): Odbył się blok imprez z okazji Dni Tyszowiec; 
w Samorządowym Centrum Kultury wyświetlany był film o Tyszowcach, 
gwiazdą niedzielnego wieczoru był zespół „Bayer Full”.

22 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Miejska Biblioteka Publiczna im. 
Tomasza Zamoyskiego pozyskała z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego 1 175 663 zł na generalny remont wnętrza budynku oraz 
zakup nowego sprzętu.

23 sierpnia (Tomaszów Lubelski): W restauracji „Europejska” odbyła 
się promocja książki Mirosława Tereszczuka i Zbigniewa Śledzia 90 lat 
Tomasovii. Historia klubu piłkarskiego 1923–2013.

30 sierpnia (Telatyn): Zakończono remonty dróg w miejscowościach 
Franusin, Łykoszyn, Nowosiółki, Radków, Radków Kolonia, Kryszyn, 
Dutrów, Telatyn i Marysin, całość inwestycji wyniosła ponad 650 tys. zł.

30 sierpnia (Tomaszów Lubelski): Zakończono przebudowę nawierzch-
ni na ulicy Rejtana; prace były finansowane wspólnie przez Urząd Miasta 
i Spółdzielnię Mieszkaniową.

1 września (Jarczów): Odbyły się dożynki powiatowe, na starostów 
dożynek zostali wybrani Marek Kulpa i Jolanta Kłos.

1 września (Tomaszów Lubelski): O 4.45 rano pod pomnikiem Żołnierzy 
Września 1939 r. rozpoczęły się uroczystości poświęcone rocznicy wybuchu 
II wojny światowej.

VI Rekonstrukcja Bitew pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 r. (foto – Bogdan Zatorski)
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6 września (Telatyn): Zakończono budowę boiska do koszykówki i siat-
kówki przy miejscowym gimnazjum, całość inwestycji wyniosła 200 tys. zł.

7 września (Tomaszów Lubelski): W sali reprezentacyjnej dawnego 
Sejmiku Powiatowego odbyło się Narodowe Czytanie Fredry. Zemstę z po-
działem na role czytali m.in. burmistrz, radni, pracownicy samorządowi, 
nauczyciele i uczniowie.

13–15 września (Tomaszów Lubelski): Z okazji obchodów 74. rocznicy 
bitew pod Tomaszowem w mieście odbyło się wiele uroczystości, w tym 
m.in. sesja historyczna, II półmaraton, koncert Reprezentacyjnego Zespołu 
Artystycznego Wojska Polskiego.

15 września (Tomaszów Lubelski): Szacuje się, że około 10 tys. osób 
oglądało VI Rekonstrukcję Bitew pod Tomaszowem Lubelskim. W tego-
rocznym historycznym przedstawieniu dodatkowo zaprezentowano atak 
Rosjan z 17 września 1939 r.

20 września (Tarnawatka): W Trybunale Koronnym w Lublinie wójt 
gminy Piotr Pasieczny odebrał nagrodę w wysokości 10 tys. złotych za 
zdobycie III miejsca w konkursie „ekoAgro – Samorząd 2013”. Z zakresu 
ochrony środowiska w latach 2011–2013 gmina pozyskała ze źródeł ze-
wnętrznych blisko 4,8 mln zł.

Uczestnicy Narodowego Czytania dzieł Aleksandra Fredry, zorganizowanego w dawnym 
Sejmiku Powiatowym przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Tomasza Zamoyskiego 
przy wsparciu Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera 

(foto – archiwum Urzędu Miasta)
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24 września (Lubycza Królewska): Wójt Tomasz Leszczyński oraz 
burmistrz Reiner Ullrich podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy 
Lubyczą a Alpirsbach (Niemcy).

25 września (Bełżec): Oddano do użytku trzy kolejne place zabaw, 
które powstały w Bełżcu I, Brzezinach i Żyłce. Łączna wartość inwestycji 
to prawie 103 tys. zł (w tym dofinansowanie z UE – 66 650 zł).

29 września–7 października (Tomaszów Lubelski): Zespół Pieśni 
i Tańca „Roztocze” wziął udział w Przeglądzie Zespołów Światowych 
w Korei Południowej.

2–3 października (Tomaszów Lubelski): Tomaszowskie Koło Polskiego 
Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym kierowane 
przez Stanisławę Raczkiewicz obchodziło jubileusz 20-lecia.

4 października (Tomaszów Lubelski): Ks. prof. Antoni Dębiński – rektor 
KUL wydał zarządzenie, zgodnie z którym nastąpi likwidacja Wydziału 
Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie.

7 października (Tomaszów Lubelski): Na uroczystym spotkaniu 
z okazji 392. rocznicy nadania prawa miejskiego burmistrz Wojciech 
Żukowski wręczył „Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego imienia 

Burmistrz Wojciech Żukowski i przewodniczący Rady Miasta Mirosław Fus wręczyli 
podczas uroczystości z okazji 392. rocznicy zatwierdzenia prawa miejskiego dla Toma-
szowa „Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego imienia Tomasza Zamoyskiego” 
p. Romanowi Rakowi, p. Bogdanowi Pałczyńskiemu i Tomaszowskiemu Towarzystwu 

Regionalnemu (foto – archiwum Urzędu Miasta)
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Mieszkańcy miasta blokują drogę krajową nr 17 – protestując w ten sposób przeciwko 
zaniechaniu przez rząd budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego (foto – archiwum 

Urzędu Miasta)

Tomasza Zamoyskiego” Romanowi Rakowi, Bogdanowi Pałczyńskiemu 
i Tomaszowskiemu Towarzystwu Regionalnemu. Jednocześnie Janusz 
Brodowski, prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego, zaprezen-
tował tom drugi wznowionego po 30 latach „Rocznika Tomaszowskiego”.

17 października (Tomaszów Lubelski): Mieszkańcy miasta w ramach 
protestu zablokowali drogę krajową, żądając budowy obwodnicy Tomaszowa.

19 października (Tyszowce): Uroczyste otwarcie nowo wyremonto-
wanej drogi powiatowej położonej w miejscowości Przewale, Marysin, 
Perespa, Kazimierówka. Inwestycja została wykonana w ramach zadania 
„Przebudowa mostu żelbetonowego na rzece Siniocha wraz z odcinkiem 
drogi powiatowej klasy „Z” Nr 327 6L – Horyszów–Przewale” oraz drogi 
powiatowej nr 3500L ma odcinku Perespa–Kazimierówka. Łączna wartość 
inwestycji wyniosła około 2 594 400 zł, z czego gmina Tyszowce sfinan-
sowała 648 600 zł.

22 października (Tomaszów Lubelski): Podczas corocznej rywalizacji 
sportowej „Gimnazjada” wśród 238 gimnazjów województwa lubelskiego 
Gimnazjum nr 1 zajęło I miejsce, a Gimnazjum nr 2 – III miejsce.

23 października (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowskim Domu 
Kultury odbył się pierwszy seans filmu w technologii 3D.
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26 października (Ulhówek): Mieszkańcy gminy w ramach akcji 
„Pamiętajmy o cmentarzach” porządkowali cmentarz w Uhnowie (Ukraina).

25–27 października (Tomaszów Lubelski): Maja Górnicka, zawodniczka 
Tomaszowskiego Klubu Kyokushin Karate, zdobyła brązowy medal w kon-
kurencji kumite podczas Mistrzostw Europy Juniorów Karate Kyokushin 
w Katowicach.

1–2 listopada (Tomaszów Lubelski): Podczas II kwesty „Odnawiamy 
Żołnierskie Groby” zebrano 13 802 zł 43 gr.

5 listopada (Krynice): Podczas VI Małego Krynickiego Konkursu 
Recytatorskiego jako goście specjalni wystąpili recytatorzy z Wielkich 
Mostów na Ukrainie reprezentujący Regionalny Oddział Towarzystwa 
Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej.

8 listopada (Tomaszów Lubelski): W Szkole Podstawowej nr 2 odbyły 
się uroczystości związane z 15-leciem nadania placówce imienia Marszałka 
Józefa Piłsudskiego.

10 listopada (Rachanie): W Wożuczynie odbyła się promocja książki 
Józefa Niedźwiedzia, Ewy Niedźwiedź i Barbary Typek Dzieje miejscowości 
gminy Rachanie, powiat tomaszowski.

11 listopada (Tomaszów Lubelski): Podczas obchodów 95. rocznicy 
Odzyskania Niepodległości odbyły się uroczystości religijno-patriotycz-
ne, wystawiano przedstawienie Pamiętaj o mnie, uczniowie uczestniczyli 
w „Jesiennych Biegach Niepodległości”.

12 listopada (Łaszczów): Odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary 
pacyfikacji mieszkańców wsi Małoniż w 1943 r.

13 listopada (Tomaszów Lubelski): Zakończono prace związane z prze-
budową dróg i chodników na osiedlu Borki. W sumie wyremontowano 
1682 m.b. dróg za kwotę 1 349 189 zł, z czego dofinansowanie zewnętrzne 
wyniosło 660 673 zł.

15 listopada (Telatyn): Podpisano list intencyjny pomiędzy Silska Rada 
Tartakiv, województwo Lwowskie (Ukraina), a gminą Telatyn.

(Tyszowce): Decyzją ministra obrony narodowej 15 listopada 2013 r. 
srebrnym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” zostali odzna-
czeni pp. Wanda i Marek Pióro, których czterech synów służyło w woj-
sku. Uroczystości dekoracji dokonał kapitan Tomasz Pilip – oficer WKU 
w Zamościu, oraz burmistrz Tyszowiec Mariusz Zając.

20 listopada (Bełżec): Zakończono prace remontowe poprawiające 
wizerunek centrum Bełżca pod kątem wzrostu atrakcyjności społecznej 
i turystycznej. Łączna wartość inwestycji to ponad 200 tys. zł (w tym do-
finansowanie z UE: 102 926 zł).

22 listopada (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowskim Domu Kultury 
odbyły się uroczystości związane z 90-leciem Tomaszowskiego Klubu 
Sportowego „Tomasovia”.
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22 listopada (Lubycza Królewska): Odbyła się promocja książki pod 
redakcją Zdzisława Pizuna Lubycza w dawnych opracowaniach historycznych.

25 listopada (Tomaszów Lubelski): Rada Powiatu zdecydowała o li-
kwidacji Zespołu Szkół nr 6 w Lubyczy Królewskiej.

30 listopada (Tomaszów Lubelski): W Tomaszowskim Domu Kultury 
odbył się koncert Zespołu Artystycznego „Odsetki” z okazji 10-lecia ist-
nienia zespołu.

4 grudnia (gmina Tomaszów Lubelski): W szkole w Łaszczówce odbyły 
się eliminacje rejonowe konkursu recytatorskiego XVII Ogólnopolskiego 
Konkursu Polskiej Poezji Religijnej „Pierścień św. Kingi”.

10 grudnia (Tomaszów Lubelski): Zakończono I etap remontu rynku 
w centrum miasta, wybrukowano północną część rynku oraz uruchomiono 
podświetlaną fontannę. Całość inwestycji wyniosła 322 705 zł.

23 grudnia (Tomaszów Lubelski): zakończono przebudowę linii kablo-
wej oświetlenia tras narciarskich na „Siwej Dolinie”. Inwestycję wynoszącą 
ponad 70 tys. zł sfinansował Urząd Miasta.

Opracowali: Janusz Brodowski, Janusz Frykowski,  
Tomasz Zieliński (Tomaszów Lubelski)


