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A Tomaszów
R T Lubelski
Y K i okolice
U Łw dobie
Y wojen połowy XVII wieku
Dariusz Kupisz

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

TOMASZÓW LUBELSKI I OKOLICE
W DOBIE WOJEN POŁOWY XVII WIEKU

Tomaszów, leżący na trakcie handlowym wiodącym do Lwowa, czerpał z tego tytułu
znaczne korzyści. Był to jednak szlak przemierzany bardzo często przez własne i obce wojska,
co zagrażało bezpieczeństwu mieszczan i rozwojowi miasta. Artykuł przedstawia Tomaszów
i okoliczne miejscowości na tle działań wojennych toczonych w Rzeczypospolitej w latach
1648–1672. Po raz pierwszy od dziesięcioleci pojawiły się tu obce wojska, najpierw Kozacy
zaporoscy i Tatarzy, potem Kozacy i Moskale, Szwedzi, a na końcu znowu Tatarzy. Tomaszów
był kilkakrotnie palony, grabiony, a wielu jego mieszkańców zostało zamordowanych. Tragiczne doświadczenia nie ominęły także okolicznych wiosek i mniejszych ośrodków miejskich,
ale region był też świadkiem zwycięstw odnoszonych tu przez hetmana Jana Sobieskiego,
przyszłego władcę Polski.
Słowa kluczowe: wojny XVII w., powstanie Chmielnickiego, potop szwedzki, najazdy
tatarskie

W roku 1648 na kresach Rzeczypospolitej wybuchło powstanie kozackie,
które zapoczątkowało kilkudziesięcioletni okres wojen, toczonych na obszarze całego państwa. Jako pierwsze dotknięte nimi zostały województwa
leżące na wschodzie kraju, w tym także województwo bełskie. Położony
w jego granicach Tomaszów posiadał wprawdzie wał ziemny, zwieńczony palisadą lub parkanem, nie zabezpieczał on jednak w pełni miasta.
Umocnienia miały cztery bramy, dochodziły do kilku metrów wysokości,
osłaniały je stawy, stąd mogły one powstrzymać wrogie podjazdy i mniejsze watahy tatarskie. Nie były jednak w stanie oprzeć się poważniejszym
siłom przeciwnika1.
Mieszczanie Tomaszowa Lubelskiego, podobnie jak mieszkańcy innych
miast, byli zobowiązani do obrony bram i wałów. Tomasz Zamoyski wydał
specjalne zarządzenie zobowiązujące każdego gospodarza mieszkającego
w mieście i na jego przedmieściach do zakupu na własny koszt broni,
na którą składać się powinny szabla i półhak (krótka rusznica). Co jakiś
1

J. P e t e r, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, s. 21–22.
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czas przysyłano tu z Zamościa namiestnika, który dokonywał przeglądów
gotowości bojowej tomaszowian oraz dzielił ich na grupy, wyznaczając
dziesiętników i setników2. Można przypuszczać, że owym dziesiątkom
i setkom przypisywano konkretne odcinki wałów, które mieli bronić
w przypadku zagrożenia. Tomaszowianie odpowiadali ponadto za stan
bram i wałów, naprawiając je na własny koszt.
Można przypuszczać, że wieści o wybuchu powstania na Ukrainie skłoniły
ordynata Jana „Sobiepana” Zamoyskiego do wydania zaleceń dotyczących
poprawy stanu umocnień w jego miastach. Niewykluczone również, że do
Tomaszowa skierowano oddział hajduków z prywatnych wojsk dziedzica
(wiadomo, że stacjonował tu z przerwami od roku 1653 do około 1660)3.
Początkowo nie spodziewano się chyba, że dotrą tu główne siły wroga.
Pod koniec września wojska polskie poniosły jednak pod Piławcami klęskę
w starciu z wojskami Bohdana Chmielnickiego. Armia kozacko-tatarska
ruszyła wówczas w głąb Rzeczypospolitej, obległa Lwów, po czym przesunęła się dalej na zachód, wkraczając pod koniec października na tereny
województwa bełskiego. Szlachta bełska próbowała organizować obronę
swych ziem, ale wrogim siłom zdołały się oprzeć jedynie Bełz, Sokal,
a później także Zamość. W obliczu marszu kilkudziesięciotysięcznych sił
wroga ordynat musiał zadbać przede wszystkim o ten ostatni. Ściągnął
do twierdzy wszystkie podległe sobie oddziały wojskowe, tu też schroniła
się część wojsk polskich i okoliczna szlachta. Nie było żadnych szans na
utrzymanie Tomaszowa, toteż nie przewidywano nawet jego obrony.
Już 2 listopada 1648 r. padł po krótkim oporze Florianów (Narol),
w którym Kozacy i Tatarzy dokonali rzezi mieszkańców, a samo miasto
zrównali z ziemią4. Tego samego lub następnego dnia pod miasto dotarł
silny podjazd z Zamościa, dowodzony przez kasztelana elbląskiego Ludwika
Wejhera. Zdołał on rozbić w okolicach zrujnowanego Narola jeden z oddziałów kozackich, a nawet zdobyć kilka chorągwi i kilkunastu jeńców.
Zachęceni tym powodzeniem żołnierze ruszyli w stronę Tomaszowa, zbliżając
się tym samym do traktu lwowskiego, którym maszerowały na Zamość
główne siły Chmielnickiego. Nie zdołali ujść daleko, bowiem natknęli się
wkrótce na oddział Tatarów. Na rozkaz Wejhera jazda polska uderzyła na
nich, spychając początkowo z pola, ale wkrótce sytuacja się zmieniła. Od
2
Na przykład w roku 1624 popis został przeprowadzony przez pisarza zamojskiego
Wojciecha Muldorfa, Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Archiwum Ordynacji
Zamojskiej (dalej: AOZ), sygn. 1471, s. 107.
3
Rachunki miasta Tomaszowa, zachowane od roku 1653, świadczą o tym, że utrzymywano
w nim wówczas stałą załogę złożoną z hajduków Jana Zamoyskiego. Zob. R. S z c z y g i e ł,
Powstanie miasta Jelitowa (Tomaszowa) i jego dzieje w czasach rządów w Ordynacji kanclerskiej linii
Zamoyskich, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów
Lubelski 2011, s. 118.
4
H. G m i t e r e k, Narol w okresie Rzeczypospolitej szlacheckiej (1585–1772), „Rocznik Lubaczowski” 1994, t. 5, s. 26.
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strony Tomaszowa zaczęły jednak napływać wojska kozackie pułkownika
Martyna Nebaby, idące w straży przedniej. Przechyliło to szalę na korzyść
kilkakrotnie silniejszego przeciwnika i polski podjazd został rozbity do tego
stopnia, że do Zamościa zdołało wrócić ledwie stu z kilkuset żołnierzy5.
Walki pod Narolem, rozstrzygnięte 3 listopada na korzyść Kozaków
i Tatarów, wskazują, że jeszcze tego samego dnia wrogie wojska mogły
wkroczyć do Tomaszowa. 5 listopada przybył tu sam Chmielnicki6, odbył
naradę wojenną ze swymi pułkownikami i tatarskimi sojusznikami, stąd
też skierował 6 listopada dwa listy do załogi twierdzy zamojskiej i zamkniętych w jej murach senatorów. Następnego dnia hetman kozacki był
już na przedmieściach Zamościa7.
Wiadomo, że przynajmniej część mieszkańców, przerażonych losami
Florianowa, zdołała przed nadejściem wroga schronić się w okolicznych
lasach. Ci, którzy w nim pozostali, nie stawiali oporu, niektórzy (Rusini)
liczyli zapewne na łaskę z tytułu wspólnej wiary. I rzeczywiście, dwudniowy pobyt Kozaków w Tomaszowie nie doprowadził do całkowitej zagłady miasta, jak miało to miejsce w wielu innych przypadkach. Nienawiść
kozacka skierowała się głównie przeciw Żydom, których wymordowano
(zarówno miejscowych, jak i uciekinierów), a synagogę spalono8. Niejako
„przy okazji” spalono również około 140 domów, w szczególności pożydowskich, oraz okalające Tomaszów dwory szlacheckie, folwarki i niektóre
wioski. Umocnienia obronne miasta zostały zdewastowane, a pozostawieni
przy życiu mieszkańcy ograbieni z dobytku9.
O olbrzymich zniszczeniach dokonanych przez wojska kozacko-tatarskie w Tomaszowie i okolicznych wioskach wspominały akta Ordynacji
Zamojskiej. Jak zeznawali w roku 1649 przedstawiciele władz miasta,
ocalało w nim 387 z blisko 630 istniejących przez najazdem domów.
Liczba mieszkańców zmniejszyła się wówczas z ponad 4500 do około
3000. Największe straty musiała rzeczywiście ponieść żydowska ludność
miasta, która nie była przez długi czas w stanie opłacać podatków10. Dwa
5
Dokumenty ob osvoboditelnoi voine ukrainskogo naroda 1648–1654, Kiïv 1965, s. 189;
E. J a n a s, Narol na mapie polskich dziejów wojskowych w XVII w., „Rocznik Lubaczowski” 1994,
t. 5, s. 39–40.
6
S. H e r b s t, J. Z a c h w a t o w i c z, Twierdza Zamość, Warszawa 1936, s. 33.
7
Przy podpisie Chmielnickiego odnotowano „w drodze pod Zamościem”, ale z pewnością
chodziło tu o postój w Tomaszowie. Zob. Dokumenti Bogdana Hmelnickogo 1648–1657, oprac.
I. Kripâkevič, I. Butič, Kiïv 1961, s. 69–73.
8
O rzezi Żydów w Tomaszowie pisał N. H a n n o w e r, Jawein Mecula, tj. bagno głębokie.
Kronika zdarzeń z lat 1648–1652…, wyd. M. Balaban, [w:] Sprawy i rzeczy ukrainne. Materiały do
dziejów kozaczyzny i hajdamaczyzny, wyd. F. Rawita-Gawroński, Lwów 1914, s. 52, nie podając
jednakże liczby zamordowanych.
9
R. S z c z y g i e ł, dz. cyt., s. 124.
10
Manifestacja mieszczan Tomaszowa z 1651 r. Zob. Centralnyj Dežavnyj Istoryčnyj Archiv
Ukrainy Lviv, fond 1, opys 1, nr 239, s. 53.
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lata później złożono w sądzie grodzkim bełskim jurament o istnieniu tu
zaledwie 191 domów, co sugeruje możliwość wybuchu w mieście przypadkowego pożaru11. Wiadomo również, że kolejne ofiary pochłonęła zaraza,
która dotarła w okolice Tomaszowa w roku 1652. Jej ofiary grzebano na
południe od miasta, na tzw. Piasku, a mieszczanin Jan Domaszewski, który
stracił wówczas córkę, ufundował tu kapliczkę12.
W roku 1655 Tomaszów znalazł się na trasie pochodu wojsk moskiewsko-kozackich, które szły tędy na Zamość i Lublin. Około połowy października
pułki Daniela Wyhowskiego oraz Potiomkina przeszły pierwszy raz przez
miasto, a miesiąc później wracały tędy na Ukrainę. Za każdym razem
Moskale i Kozacy zatrzymywali się tu na nocleg, paląc i rabując odbudowujące się dopiero z niedawnych zniszczeń wojennych miasto. 24 stycznia
1656 r. szkody dokonane przez wrogich żołnierzy w kluczu tomaszowskim
oceniała specjalna komisja, przysłana przez dziedzica. Z jej ustaleń wynika,
że ogień strawił ratusz, 28 domów przy Rynku Głównym, 12 przy Rynku
Solnym, 59 przy ulicach w obrębie wałów i 21 na przedmieściach. Łącznie
z ratuszem zagładzie uległo 121 budynków. Najeźdźcy spalili także całe
Rogóźno oraz część Łosińca, Wólki Łosinieckiej i Szarowoli, poniszczyli
karczmy, młyny, a nawet pozrywali groble stawów. Strat nie poniosły
jedynie Wieprzowe Jezioro, Panków i Tarnawatka13.
Ledwo dokonano oszacowania zniszczeń, a już na teren województwa
bełskiego wtargnęły od północy wojska szwedzkie. W końcu lutego 1656 r.
Karol X Gustaw obległ Zamość, nie mogąc zaś go zdobyć, postanowił
29 lutego ruszyć stąd w kierunku Lwowa, gdzie koncentrowały się wojska
polskie. Armia szwedzka liczyła niemal 10 000 ludzi, lecz obawiając się
niespodziewanego ataku ze strony wojsk Stefana Czarnieckiego, podążała
w kierunku Tomaszowa dwoma szlakami. Siły główne szły najkrótszą
drogą, przez Suchowolę, natomiast korpus osłonowy zatoczył szeroki łuk
przez Szczebrzeszyn i Biłgoraj. Według niepotwierdzonych wiadomości
Czarniecki planował zaatakować Szwedów w Puszczy Solskiej, gdzieś na
północ od Tomaszowa. Adam Kersten uznał jednak, że nie doszło wówczas
do żadnych starć zbrojnych, być może z powodu dość szybkiego tempa
marszu wojsk szwedzkich14.
Król Szwecji zatrzymał się w Suchowoli 1 marca, a 3 marca 1656 r.
przybył do Tomaszowa15, czekając tu na korpus osłonowy. Chciał ponadto
przed dalszą drogą zorientować się w położeniu wojsk polskich. Wkrótce
R. S z c z y g i e ł, dz. cyt., s. 104.
K. S o c h a n i e w i c z, Tomaszów ordynacki, „Teka Zamojska”, R. 4, 1921, nr 5–6, s. 73.
13
APL, AOZ, sygn. 1471, nr 31, s. 92–102.
14
A. K e r s t e n, Kampania zimowa 1656 roku na Lubelszczyźnie, „Rocznik Lubelski” 1962,
t. 5, s. 63; tenże, Stefan Czarniecki 1599–1665, Warszawa 1963, s. 270.
15
A. S t a d e, Erik Dahlberg och Carl Gustafs krigshistoria, „Carl X Gustafs-Studier”, t. 3,
Stockholm 1967, s. 368.
11
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otrzymał meldunki, że w pobliżu operuje jedynie niewielka dywizja
Czarnieckiego, toteż postanowił rozbić ją nagłym wypadem z Tomaszowa16.
Zabrał ze sobą tylko jazdę z dragonami i ruszył na południowy wschód,
w stronę Uhnowa. Czarniecki dowiedział się jednak od pochwyconych
żołnierzy szwedzkich o nadciąganiu Karola Gustawa, podpalił Uhnów,
by opóźnić marsz wroga i w nocy z 3 na 4 marca wycofał się w kierunku
Lwowa. Król nie był w stanie dopędzić Polaków, choć ścigał ich aż do
Magierowa. Ostatecznie, jeszcze tego samego dnia, tj. 4 marca, powrócił do
Tomaszowa i podjął decyzję o wymarszu, jednak nie w kierunku Lwowa,
z którego zrezygnował, a na Jarosław17. Szwedzki rysownik Eryk Dahlberg
podawał, że sam Karol Gustaw był w Tomaszowie jeszcze 5 marca, co kwestionował cytowany tu A. Kersten18. Historycy szwedzcy dowodzą jednak,
że Dahlberg miał rację i główne siły szwedzkie wyruszyły z Tomaszowa
w kierunku Jarosławia rankiem 5 marca. Przeszły przez Narol i jeszcze
tego samego dnia dotarły na nocleg do Płazowa, przebywając w ciągu dnia
około 18 km, co było wówczas dla nich osiągalne. Następnego dnia ruszyły
dalej na Oleszyce i Laszki, by 9 marca dotrzeć do Jarosławia19. Wcześniej
niż 5 marca Tomaszów opuściła jedynie kilkusetosobowa straż przednia
armii szwedzkiej, dowodzona przez Andrego i Rutgera von Ascheberga,
z zadaniem przygotowania przepraw przez San20. Wkrótce o opuszczeniu
Tomaszowa przez Szwedów mówiono już w Zamościu21.
W świetle przytoczonych powyżej danych, pochodzących ze źródeł
szwedzkich, wynika jednak, że żołnierze szwedzcy podpalili Tomaszów
5 marca, opuszczając miasto, a nie, jak podawano dotychczas, 12 marca22.
Ich grabieże i zniszczenia były z pewnością swoistym odwetem na Janie
„Sobiepanie” Zamoyskim, który nie chciał ich wpuścić do zamojskiej
twierdzy. Według spisanego później przez mieszczan tomaszowskich inwentarza Szwedzi spalili na odchodnym większość domów na Przedmieściu Lwowskim i ulicy Szczebrzeskiej, ucierpiała też zabudowa w innych
częściach miasta, zwłaszcza w okolicy kościoła, Rynku Głównego, Solnego
S. P u f e n d o r f, Siedem ksiąg o czynach Karola Gustawa króla Szwecji, oprac. W. Krawczuk,
Warszawa 2013, s. 137.
17
A. K e r s t e n, Stefan Czarniecki…, s. 271.
18
Dowodził przy tym, że listy pisane przez Dahlberga były często antydatowane. Zob.
tamże, przyp. 101.
19
A. S t a d e, dz. cyt., s. 368.
20
A. K e r s t e n, Stefan Czarniecki…, s. 271.
21
B. R u d o m i c z, Efemeros, czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672,
przeł. W. Froch, cz. 1, Lublin 2002, s. 6, pisał o tym pod datą 9 marca.
22
Datę 12 marca podali K. S o c h a n i e w i c z, dz. cyt., s. 73 oraz J. P e t e r, dz. cyt., s. 31,
a w ślad za nim powtórzył ją R. S z c z y g i e ł, dz. cyt., s. 125. Jak wykazano w tekście, Karol X
Gustaw przebywał w Tomaszowie ze swą armią w dniach 3–5 marca 1656 r., stąd podpalenie
miasta należy datować na 5 marca, dzień, w którym wojska szwedzkie opuszczały miasto.
16
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i ulicy Krzyżowej. Zdewastowano też Bramy Lwowską, Szczebrzeską oraz
Sokalską, a nawet kaplicę na Piasku23.
Kolejny rok wojny oznaczał najazd kolejnej armii, tym razem dowodzonej przez księcia Siedmiogrodu Jerzego Rakoczego. Węgrzy, wspierani
przez Kozaków, wycofywali się już wprawdzie z Rzeczypospolitej, a sam
książę nie chciał konfliktu z Zamoyskim. Ten ostatni, czując się bezpiecznie za murami twierdzy, odmówił wydania Węgrom przetrzymywanych
przez siebie jeńców, a nawet kazał dworzanom odprowadzić Rakoczego
8 lipca 1657 r. „do Tomaszowa na wieczerzę”24. Mimo owej kurtuazji
trudno przypuszczać, by zatrzymawszy się na nocleg w Tomaszowie25,
Siedmiogrodzianie i towarzyszący im Kozacy nie poczynili szkód. Zapis
z ocalałych fragmentarycznie rachunków miejskich potwierdza, że nie
tylko łupili, ale też palili domy mieszczańskie26. Ostatecznie kilkanaście
dni później zostali otoczeni i zmuszeni do kapitulacji przez wojska Stefana
Czarnieckiego pod Czarnym Ostrowem.
Bilans kilkakrotnego pobytu wrogich wojsk na przestrzeni lat 1648–1657
był dla Tomaszowa tragiczny. Na skutek pożarów wzniecanych przez
żołnierzy ucierpiała zabudowa, wymordowano wielu żydowskich i chrześcijańskich mieszczan, a ich dobytek rozgrabiono. Ten sam los spotkał
przedmieścia i okoliczne folwarki oraz wioski. Brakowało zarówno rąk do
pracy, jak i inwentarza27. Ludność miasta szacowano w 1662 r. na zaledwie
1633 mieszkańców28.
Mieszkańców Tomaszowa grabiły niejednokrotnie także polskie wojska,
przechodzące tędy na Podole i Ukrainę lub w ślad za wrogiem. Zdarzało
się, że ufni w protekcję możnego dziedzica mieszczanie stawiali opór,
a wówczas dochodziło do starć zbrojnych. Jedno z głośniejszych tego
typu wydarzeń miało miejsce w sobotę 29 sierpnia 1648 r., a więc na dwa
miesiące przed nadciągnięciem do Tomaszowa wojsk Chmielnickiego.
Do miasta zbliżyła się wówczas zdążająca na miejsce koncentracji pod
Gliniany chorągiew starosty przasnyskiego Franciszka Zebrzydowskiego,
licząca około 100 koni. Pod nieobecność rotmistrza dowodził nią porucznik
Aleksander Przygocki. Wobec nadchodzącej nocy i padającego deszczu
żołnierze zamierzali szukać obejść na nocleg, ale mieszczanie nie chcieli im
go podobno udzielić. Uwięzili kilka osób z wojskowej czeladzi, wysłanych
przodem w celu załatwienia tej sprawy, a następnie przygotowali się do
J. P e t e r, dz. cyt., s. 31.
L. K u b a l a, Wojna brandenburska i najazd Rakoczego 1656–1657, Warszawa 1917, s. 168.
25
J. P e t e r, dz. cyt., s. 31. Rakoczy nie mógł jednak przybyć do Tomaszowa 8 lipca, jak
pisał cytowany tu autor, bo tego dnia był pod Zamościem. Zob. B. R u d o m i c z, dz. cyt.,
cz. 1, s. 47.
26
APL, AOZ, sygn. 1471, nr 31, s. 53.
27
J. P e t e r, dz. cyt., s. 32.
28
R. S z c z y g i e ł, dz. cyt., s. 106.
23
24
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oporu. Na widok zbliżającej się do bramy konnicy burmistrz i rajcy „na
gwałt w bębny uderzyli i z rozwinionemi swemi chorągwiami” na czele
mieszczan uzbrojonych w rusznice, szable, kosy i kije zaatakowali wojsko
wchodzące właśnie do miasta. Żołnierze zostali powstrzymani jeszcze przed
bramą, toteż walka rozegrała się na przedmieściu. Po krótkim starciu na
broń białą kawalerzyści cofnęli się, wszelkie zaś próby ponownego zbliżenia się ich do bramy mieszczanie odpierali ogniem muszkietów, a nawet
działek, prowadzonym z wału i baszt. W tej sytuacji żołnierze wycofali
się do Rzeczycy, gdzie przenocowali. Następnego dnia wezwali woźnego
sądu grodzkiego z Bełza, by dokonał obdukcji obrażeń, poniesionych przez
ich towarzyszy, i przyjął pozew.
Przedstawiony powyżej obraz wydarzeń widziany oczami żołnierzy
sugerowałby, iż mieszczanie Tomaszowa uderzyli na wojsko koronne
niczym formacja zbrojna, używając całej broni, jaką posiadali. Zgoła inaczej zajście przedstawiali mieszkańcy miasta. Burmistrz Mikołaj Dmuch,
w towarzystwie rajców Pawła Rachańskiego i Petelowica, złożył własny
pozew, zarzucając żołnierzom, iż to oni wtargnęli zbrojnie do Tomaszowa
i napadli na spokojnych obywateli.
Podobne zajścia nie należały wówczas do rzadkości, a niechęć mieszczan
do udzielania noclegu polskim żołnierzom wynikała po prostu z obawy
o mienie. Prawo pozwalało wojsku korzystać z darmowego noclegu we
wsiach i miastach, ale nakazywało im opłacanie żywności i paszy dla koni,
zwłaszcza w dobrach prywatnych. Praktyka wyglądała jednak inaczej i stacjonowanie w mieście oddziału wojska kończyło się zwykle wymuszaniem
darmowych trunków, strawy i innymi nadużyciami.
Trudno rozstrzygnąć, która ze stron zajść z sierpnia 1648 r. miała rację,
faktem jest jednak, że uczestnicy starcia zbrojnego, stoczonego zapewne
przy wychodzącej na północ Bramie Zamojskiej, doznali ciężkich obrażeń.
Wśród 6 rannych żołnierzy najbardziej poszkodowanym był trębacz, który
stracił rękę na skutek cięcia szablą, oraz pocztowy, trafiony kulą z rusznicy
w kolano. Mieszczanie zaprezentowali aż 10 poszkodowanych, spośród
których jeden – Jan Ochęduszka – zmarł na skutek postrzału. Wśród lżej
rannych (z reguły bronią białą) znaleźli się burmistrz Mikołaj Dmuch,
rajca Paweł Rachański, Fedor Potelowicz, Maciej Botorski, Feliks Walowski,
Wojciech Kowalski, Iwan Kuźnicz, Iwan Litwiniec i cięty berdyszem w głowę Tomasz Czapiński29.
Mimo bojowej postawy mieszczan żołnierze polscy jeszcze niejednokrotnie zaglądali do Tomaszowa. Nie sposób wymienić tu wszystkich
przemarszów oraz incydentów, nie wszystkie zresztą odcisnęły swe
29
Protestacja Waleriana Sicińskiego i żołnierzy z chorągwi Franciszka Zebrzydowskiego,
Centralnyj Deržavnyj Istoryčnyj Archiv Ukrainy Lviv, fond 1, opys 1, nr 235, s. 834–838. Protestacja burmistrza, rajców i mieszczan Tomaszowa. Zob. tamże, s. 843.
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miejsce w źródłach historycznych. Być może poważniejszym starciom
zapobiegło ulokowanie w Tomaszowie oddziału prywatnej dragonii Jana
Zamoyskiego, która przebywała tu na przemian z jego hajdukami. Kosztowali
oni wprawdzie miasto ponad 1000 zł rocznie, ale byli w stanie zapewnić
względną ochronę, toteż oddział utrzymywano tu do początku lat 60.
XVII w.30. Zresztą i z nimi były pewne problemy, jak świadczy przykład
hajduka, który w 1658 r. zabił w Tomaszowie innego żołnierza ze swego
oddziału. Z rozkazu dziedzica został aresztowany, osądzony i rozstrzelany w twierdzy zamojskiej31. Ponadto żołnierze ordynata nie stacjonowali
tu na stałe, bo z całą pewnością nie było ich w okresach wspomnianych
inwazji wrogich armii.
Wojska polskie zaś przeciągały przez Tomaszów w większej liczbie
jeszcze w czerwcu 1651 r., a wraz z nimi szło wówczas pospolite ruszenie,
zdążające za królem Janem Kazimierzem pod Sokal. Po zwycięskiej bitwie
z Kozakami i Tatarami pod Beresteczkiem monarcha ten wracał z gronem
senatorów do Warszawy i 4 sierpnia tego samego roku zatrzymał się na
nocleg w Tomaszowie. Wyjechał stąd następnego dnia i przez Szczebrzeszyn,
Chrzanów i Żółkiewkę dotarł 7 sierpnia do Lublina32. Jan Kazimierz pojawił
się w Tomaszowie jeszcze dwukrotnie. W maju 1656 r. ciągnął na czele
wojska ze Lwowa na okupowaną przez Szwedów Warszawę, a 15 kwietnia 1664 r. podejmował go tu wystawną ucztą sam ordynat Zamoyski33.
Z kolei w lipcu następnego roku w Tomaszowie i okolicznych wioskach
nocował z wojskiem marszałek koronny i rokoszanin Jerzy Lubomirski34.
Niepomyślnym okresem dla Tomaszowa były również lata konfliktu
o Ordynację Zamojską, które rozpoczęły się wraz ze śmiercią III ordynata
Jana „Sobiepana” Zamoyskiego. 9 listopada 1665 r. do miasta wjechały
cztery chorągwie stolnika lwowskiego Marcina Zamoyskiego, spędzając
na rynek mieszkańców, od których wymuszono okup w kwocie 600 zł.
Następnego dnia żołnierze opuścili wprawdzie Tomaszów, ale poniszczyli
zboże na podmiejskich polach, ponadto domagali się nieustannie, by przesyłać im do pobliskiej Szarowoli miody i wino. Chcąc zachować kontrolę
nad całym kluczem, stolnik lwowski kazał pozostawić kilku dragonów
w Tomaszowie, kontrolować przybywających do niego ludzi i zamykać
bramy. Jak później dowodzili mieszczanie, ucierpiały przez to bardzo ich
dochody z handlu35.
R. S z c z y g i e ł, dz. cyt., s. 125.
B. R u d o m i c z, dz. cyt., cz. 1, s. 71–72.
32
Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego,
okresu „Ogniem i Mieczem” (1648–1651), oprac. M. Nagielski, Warszawa 1999, s. 261.
33
J. P e t e r, dz. cyt., s. 32.
34
B. R u d o m i c z, dz. cyt., cz. 2, s. 30.
35
APL, AOZ, sygn. 1471, s. 43.
30
31

14

Rocznik Tomaszowski 6

Tomaszów Lubelski i okolice w dobie wojen połowy XVII wieku

Marcin Zamoyski nie utrzymał się w Tomaszowie, bo samo miasto
i okoliczne wioski zajął wkrótce i obsadził swymi prywatnymi oddziałami
wojewodzic sandomierski Stanisław Koniecpolski, siostrzeniec zmarłego.
Zamość i inne klucze przejął jednak Dymitr Wiśniowiecki, toteż na terenach ordynacji dochodziło do częstych starć prywatnych wojsk obydwu
pretendentów, połączonych z grabieżami36. Być może z owymi sporami
związany był zbrojny najazd na miasto, którego dopuścił się w 1676 r.
starosta jasielski Kazimierz Brodecki. W każdym razie i jego ludzie złupili
miasto, zarzucano im nawet dokonanie kilku zabójstw37.
Chwile grozy przeżyli mieszkańcy Tomaszowa i okolicznych miejscowości jesienią 1672 r., gdy wojska tureckie najechały na Rzeczpospolitą,
zdobyły Kamieniec Podolski, a następnie podeszły pod Lwów. Rozsyłane
stąd czambuły tatarskie (10 000–15 000 wojowników Dziambet Gireja)
dotarły w pierwszych dniach października w okolice Tomaszowa, skąd
ruszyły dalej pod Zamość, Szczebrzeszyn i Turobin, a ślad ich pochodu
znaczyły palone wioski i miasteczka. Ich mieszkańcy próbowali się chronić
w okolicznych lasach i miastach posiadających umocnienia. Wiadomo, że
w Zamościu schronili się wówczas bogatsi mieszkańcy Tomaszowa, tam
też wywieziono cudowny obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z kościółka
na Piasku38.
4 października Tatarzy zaatakowali stacjonującą w Krynicach pod
Tomaszowem chorągiew polskiej jazdy i zmusili ją do ucieczki w stronę
Krasnegostawu. Obozował tam już wprawdzie hetman Jan Sobieski, jednak mając szczupłe siły (około 3000 ludzi), cofnął się przed Tatarami pod
Krupe, a następnego dnia aż pod Zamość. Uwolniwszy się od polskich
wojsk, jeden z wodzów tatarskich Abas murza założył swój kosz między
Tomaszowem a Szarowolą. Było to typowe, prowizoryczne obozowisko
tatarskie, w którym gromadzono zrabowane w okolicy bydło oraz ludność
pędzoną później w niewolę. Należy przypuszczać, że kosz został zlokalizowany bliżej Szarowoli, a więc 4–5 km od miasta. Nie ma świadectw
mówiących o zajęciu przez ordyńców Tomaszowa, można jednak przypuszczać, że pojawili się w nim, splądrowali przedmieścia, a niewykluczone,
że i miasto za wałami, opuszczone przez mieszkańców.
Tymczasem dowodzone przez Sobieskiego wojska podjęły wkrótce
akcję przeciw wojskom tatarskim, które podzieliwszy się na mniejsze zagony, grabiły okolice. Rozpoczęła się tzw. wyprawa na czambuły tatarskie.
Do walki ruszono tzw. komunikiem, to znaczy bez wozów taborowych,
a jedynie z zapasowymi końmi, co umożliwiało szybkie przemieszczanie
36
E. H a n e j k o, Miasto w okresie wielkiego sporu o ordynację do I rozbioru Polski, [w:] Tomaszów Lubelski..., s. 127–128.
37
K. S o c h a n i e w i c z, dz. cyt., s. 76.
38
J. P e t e r, dz. cyt., s. 34; F. K w i a t k o w s k i, Modlitwy nabożne do Najświętszej Maryi
Panny w tomaszowskim obrazie cudami słynącej, Lublin 1862, s. 36.
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się i niespodziewane atakowanie przeciwnika. Oddział zwiadowczy rotmistrza Atanazego Miączyńskiego dotarł aż pod Rawę Ruską, gdzie rozbił
5 października watahę Tatarów pod dowództwem murzów Agi i Zora.
Nad ranem 6 października sojusznicze wojska kozackie Michała Chanenki
napadły na inny zagon tatarski (Szachtymir murzy) pod Krasnobrodem.
Część ordyńców rozbiegła się po okolicznych lasach, zaś ci, którzy schronili się w kościele z cudownym obrazem Matki Boskiej, zostali spaleni.
Uwolniono wprawdzie z jasyru około 2500 osób, odzyskano też zrabowane konie i bydło, ale nie zdołano zadać Tatarom poważniejszych strat.
Sobieski dotarł do Krasnobrodu z polską konnicą już po bitwie. Część
ludzi pchnął w pościg za kryjącymi się po lasach ordyńcami, innym kazał
zebrać porzucone przez nich dzieci i odesłać je na wozach do Zamościa39.
Hetman otrzymał wówczas wiadomość o koszu tatarskim między
Szarowolą a Tomaszowem. Ruszył więc osobiście na czele swych sił
w kierunku Tomaszowa, zatrzymując się w Wieprzowym Jeziorze. Być
może, jak pisano w jednym z listów, zamierzał tu przenocować40 lub, co
bardziej prawdopodobne, przegrupować swe wojska do ataku na kosz pod
Szarowolą. Tatarzy, uprzedzeni o porażce pod Krasnymstawem i marszu
hetmana, jeszcze 6 października opuścili jednak obóz i uszli na południe.
Zapewne jedynie pośpiech, z jakim to czynili, sprawił, że nie zdążyli
podpalić Tomaszowa. Pozostawili też w obozie kilkaset wziętych w niewolę osób (nie zdążyli ich zapewne wymordować, co nierzadko czynili
w obliczu ataku polskich wojsk)41.
Sobieski ruszył w pościg, docierając jeszcze 6 października na czele
swych wojsk do Narola, gdzie mógł przeciąć drogi odwrotu zagonów
tatarskich, grasujących między Sanem a Wieprzem. Miasto zostało już
podpalone przez dwa powracające z jasyrem oddziały tatarskie, toteż
hetman uderzył na nie niemal z marszu. Jako pierwszy ruszył na wroga
Krzysztof Łasko, na czele pułku Aleksandra Ostrogskiego liczącego 350
koni. Zaskoczono zupełnie Tatarów, szybko uzyskano przewagę, po czym
wojsko polskie „goniło uciekającego nieprzyjaciela aż do ciemnej nocy,
siekąc i w Tanwi rzece topiąc. Wiele Tatarów żywcem wziętych, wiele na
szlaku padło, szlachcianek, dzieci i ludu pospolitego na dwa tysiące odbito,
bydła także wiele dostało się wojsku i bachmatów niemało”42.
39
M. S i k o r s k i, Wyprawa Sobieskiego na czambuły tatarskie 1672, Zabrze 2007, s. 181–182;
J. K l i s z e w s k a, Wydarzenia polityczne na Lubelszczyźnie jesienią 1672 roku, „Region Lubelski”
1991–1993, t. 5 (7), s. 66.
40
List komendanta Zamościa do Koniecpolskiego, starosty Dolińskiego z 8 X 1672 r., [w:] Ojczyste
spominki w pismach do dziejów dawnej Polski, wyd. A. Grabowski, t. 1, Kraków 1845, s. 185.
41
Dziennik pogromu Tatarów od Krasnobrodu do Kałuszy, [w:] Pisma do wieku i spraw Jana
Sobieskiego, wyd. F. Kluczycki, t. 1, cz. 2, Kraków 1881, s. 1091.
42
Tamże. Inne źródła mówią o 4000 odbitego pod Narolem jasyru. Zob. E. J a n a s, dz.
cyt., s. 44.
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Po trwającej do nocy pogoni żołnierze Sobieskiego odpoczywali pod
Narolem przez kilka godzin, a w dalszy marsz ruszyli o północy. 7 października hetman dotarł do pobliskiego Cieszanowa, który płonął, podobnie jak widniejący w dali Lubaczów43. Idący w straży przedniej rotmistrz
Stanisław Łaziński rozbił pod Cieszanowem jeden z oddziałów tatarskich,
uwalniając kolejnych ludzi z jasyru, po czym Sobieski rozdzielił swe siły.
Część wojska wysłał pod komendą strażnika koronnego Stefana Bidzińskiego
do Lubaczowa, a sam z resztą ludzi ruszył na Niemirów, gdzie rozłożył się
kolejny kosz tatarski. Doszło tu do jednej z większych bitew z Tatarami,
zakończonych sukcesem podobnie jak poprzednie. Skłoniło to Sobieskiego
do kontynuowania kampanii, której uwieńczeniem było zwycięstwo pod
Kałuszem, odniesione 14 października44.
Skutki najazdu tatarskiego z jesieni 1672 r. były tragiczne dla wielu
miejscowości województwa bełskiego. Z powodu spalenia przez ordyńców tamtejszy sejmik zwolnił wówczas z podatków Narol, Cieszanów,
Lubaczów, Lipsko, Niemirów, Rawę Ruską, Potylicz i Busko45. Tomaszów
uniknął wprawdzie tego losu, nie wiadomo też, czy został opanowany
przez Tatarów, z całą pewnością natomiast ucierpiały jego przedmieścia,
nie mówiąc o okolicznych wioskach.
Kilkakrotne najazdy obcych wojsk oraz jedenastoletni okres wewnętrznych walk i sporów o Ordynację Zamojską odbiły się niekorzystnie na
kondycji gospodarczej Tomaszowa, prowadząc również do zmniejszenia
liczby jego ludności. Na początku lat 60. XVII w. opłacało tu podatek 1027
chrześcijan i 252 Żydów, a liczbę domów szacowano na 210. Dziesięć lat
później płacono podatek od 139 dymów46, liczba mieszkańców zaś oscylowała zaledwie wokół 400 osób płacących podatek i zwolnionych z niego47.
Powolną odbudowę ośrodka przerwała kolejna wojna, która wybuchła na
początku XVIII stulecia i dopiero po jej zakończeniu nastąpił długi okres
pokoju.

43
Diariusz ekspedycji wojska koronnego przeciw Tatarom grasującym i zagonom powracającym
od 4 octobra do 19 tegoż r. 1672, [w:] Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski, wyd.
A. Grabowski, t. 1, Kraków 1845, s. 191–192.
44
M. S i k o r s k i, dz. cyt., s. 184–193.
45
Uchwała sejmiku województwa bełskiego z 17 XII 1672 r., Biblioteka Ossolineum we
Wrocławiu, rkps 15964, k. 889.
46
Rejestr łanowego województwa bełskiego z lat 1671–1673, Centralnyj Deržavnyj Istoryčnyj Archiv Ukrainy Lviv, fond 1, opys 1, nr 263, s. 1771.
47
E. H a n e j k o, dz. cyt., s. 131.
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ABSTRACT
Dariusz Kupisz
TOMASZÓW LUBELSKI AND ITS VICINITY
IN THE ERA OF WARS IN THE HALF OF THE 17TH CENTURY
Due to its location along the trade route to Lviv, Tomaszów reaped considerable benefits.
However, it served also as a busy military route travelled across by both our own and foreign
armies, which menaced the development of the city as well as the security of its townsfolk.
The article presents Tomaszów and neighboring settlements in the context of military operations that ravaged the Polish Kingdom between the years 1648–1672. For the first time in
decades, foreign armies appeared, first Zaporozhian Cossacks and Tatars, then Cossacks and
Muscovites, Swedes and then yet again Tatars. Not only was Tomaszów burnt and plundered
several times, but also a lot of its inhabitants were murdered. Such tragic events did not omit
its neighboring smaller towns, villages and settlements, however, this region also witnessed
victories achieved by Grand Hetman Jan Sobieski, a future king of Poland.
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Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Królewska (1787–1939)

Zdzisław Pizun*, Ryszard Gawryś**
* Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera
** Stowarzyszenie na Rzecz Społeczno-Kulturalnego Rozwoju Gminy
Lubycza Królewska „Razem dla Lubyczy”

WŁAŚCICIELE ZIEMSCY W MIASTECZKU
LUBYCZA KRÓLEWSKA (1787–1939)

W artykule przedstawione zostały dzieje Lubyczy Królewskiej oraz znajdującego się w jej
obrębie majątku ziemskiego. Podsumowano w nim stan obecnej wiedzy historycznej i nie wyjaśniono wszystkich problemów oraz zawiłości historycznych w dziejach miasteczka. Celem
niniejszego opracowania jest ukierunkowanie procesu badawczego, co w przyszłości być
może pozwoli w sposób kompleksowy opracować monograficzne dzieje Lubyczy Królewskiej.
Decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 1 stycznia 2016 r. Lubycza Królewska odzyskała prawo miejskie. Początki Lubyczy sięgają czasów kolonizacji mazowieckiej i wołoskiej,
intensywnie prowadzonej w końcu XIV i na początku XV w. przez księcia mazowieckiego
Siemowita IV (1379–1426). Powstanie miasta Lubyczy na terenie królewskiej wsi Lubyczy
szacuje się na I połowę XVIII w., a lokacja mogła przebiegać za sprawą starosty rzeczyckiego
Jerzego Rzeczyckiego.
W roku 1772 miasto Lubycza Królewska znalazło się w granicach państwa austriackiego,
wchodząc w skład Galicji i Lodomerii. W ramach reformy administracyjnej państwa w 1784 r.
Lubycza Królewska uzyskała status miasteczka. Miasteczko było jednym z elementów składającej się z kilku części Lubyczy. Obok miasteczka funkcjonowały dwie duże wsie: Lubycza
Kameralna i Lubycza-Kniazie. W czasach II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy
i należała do powiatu rawskiego oraz województwa lwowskiego. Przez cały okres swego istnienia Lubycza Królewska była niewielkim ośrodkiem miejskim. Spis powszechny w 1921 r.
odnotowuje 743 mieszkańców. Pod względem narodowościowym i wyznaniowym przeważającą
większość stanowiła ludność żydowska.
W roku 1787 Lubyczę miasteczko przejął Edward Romanowski, w drodze zamiany
z rządem austriackim za zarekwirowaną warzelnię soli w Kossowie. W roku 1830 podczas
publicznej licytacji dobra lubyckie nabył baron Henryk August von Leibnitz, a w 1840 r.
lubycki majątek zakupił książę Józef Woroniecki. Szczególnie ważną postacią spośród właścicieli dóbr ziemskich w miasteczku był Ludwik Zieliński, który posiadał Lubyczę w latach
1844–1868. W latach 50. XIX w. Ludwik Zieliński wystawił nowy dwór, a w dworskiej bibliotece gromadził i przechowywał imponującą kolekcję książek i archiwaliów. W roku 1855
założył fabrykę fajansu, która produkowała przeważnie dla ludności żydowskiej. Naprzeciwko
dworu wybudował małą drewnianą rzymskokatolicką kaplicę dworską pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego. W roku 1868 lubycki majątek przeszedł w ręce Kämpffów – rodziny wyznania
ewangelickiego, pochodzącej z Prus, spośród której jako właściciel miasteczka najważniejszą
rolę odegrał Herman Kämpffe. Na początku XX w. lubyckie dobra stały się własnością Żyda
Maksymiliana Parnasa, który przejął również fabrykę fajansu i fabrykę konserw jarzynowych.
Parnas na własność rzymskokatolickiej parafii w Rawie Ruskiej oddał grunt, na którym stała
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drewniana kaplica, co umożliwiło zbudowanie w miasteczku murowanego kościoła filialnego.
W roku 1914 w dobrach lubyckich pojawił się kolejny żydowski właściciel – lwowski prawnik,
dr Marcin Horowitz, który następnie odziedziczył prawo własności. Był on bardzo bogatym
Żydem, właścicielem pałacu i trzech folwarków na terenie Lubyczy. Od końca lat 20. XX w.
zaczął mieć coraz poważniejsze problemy finansowe, które ostatecznie zakończyły się wystawieniem jego majątku na licytacji w 1938 r. Przed II wojną światową lubycki pałac stał się
własnością innego Żyda – Hersza Federbuscha.
Słowa kluczowe: Lubycza Królewska miasteczko, właściciele dóbr ziemskich, starostwo
rzeczyckie, Edward Romanowski, baron Henryk August von Leibnitz, książę Józef Woroniecki,
Ludwik Zieliński, Herman Kämpffe, Maksymilian Parnas, dr Marcin Horowitz

Decyzją Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 1 stycznia 2016 r. Lubycza
Królewska odzyskała prawo miejskie1. Można mieć wątpliwości, czy na pewno w połowie XVIII w. doszło do udanej lokacji miasta Lubyczy, ponieważ
nie dysponujemy przywilejem lokacyjnym ani innymi dokumentami, gdzie
oprócz dokładnej daty powstania miasta byłyby prawa, którymi się ono
posługiwało. Na chwilę obecną, analizując powstanie miasta Lubyczy na
terenie królewskiej (stanowiącej część dzierżawy rzeczyckiej) wsi Lubyczy
i/lub bezpośrednio w jej pobliżu, nie można nadużywać pojęcia „prawo
miejskie”. Lubycza Królewska mogła stać się miastem na drodze lokalnych decyzji, podjętych przez szlachtę i magnaterię, sprawującą wówczas
funkcje urzędnicze w województwie bełskim. Nie jest jednak wykluczone,
że gdzieś w archiwach natrafi się na dokumenty potwierdzające lokację
miasta Lubyczy.
W niniejszym artykule przedstawione zostały dzieje miasteczka
Lubyczy Królewskiej w okresie 1787–1939 oraz znajdującego się w jego
obrębie majątku ziemskiego. Artykuł podsumowuje stan obecnej wiedzy
historycznej i nie wyjaśnia wszystkich problemów oraz zawiłości historycznych w dziejach miasteczka. Jego celem jest ukierunkowanie procesu
badawczego, co w przyszłości może pozwolić na kompleksowe opracowanie
monograficzne dziejów Lubyczy Królewskiej. Na pewno jeszcze niejeden
dokument odnaleziony w archiwach zmieni niektóre zawarte tu tezy i poglądy. W dziejach Lubyczy, pomimo zaawansowanych badań historycznych prowadzonych w związku z restytucją miasta, w dalszym ciągu jest
dużo faktów historycznych nie do końca wyjaśnionych. W opracowaniach
historycznych występują najczęściej tylko ogólnikowe wzmianki, i to bez
1
Nie można dokładnie ustalić czasu powstania miasta Lubyczy oraz kresu jego istnienia. Dokładniejszą analizę problemu powstania miasta Lubyczy przedstawił Zdzisław
Pizun 11 czerwca 2016 r. w referacie „Miasto Lubycza w okresie przynależności do starostwa
rzeczyckiego (ok. 1730–1787)”, wygłoszonym podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej
„Ziemia Lubycka – język, historia, kultura”. Tekst wystąpienia ukaże się w wydawnictwie
pokonferencyjnym: Ziemia Lubycka. Geografia, historia, język, kultura, red. M. Koper, Lublin–
Lubycza Królewska 2017, s. 75–92.
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jakiegoś głębszego zastanowienia powtarzane przez kolejnych autorów. Na
ziemi lubyckiej do chwili obecnej nie zachowało się też wiele pamiątek po
dawnych właścicielach Lubyczy Królewskiej (miasteczka) i Lubyczy Wsi
(od czasów austriackich Lubyczy Kameralnej). Autorzy mają nadzieję, że
przedstawione fakty historyczne i wątpliwości, które wynikły podczas
kwerendy dostępnych zasobów archiwalnych, publicystycznych, a także
czasopism, przyczynią się do dalszych poszukiwań materiałów i wyciągania konkretnych wniosków.
Zanim zapiszą się karty historii nowego miasta Lubyczy Królewskiej,
dokładniejszej analizie należy poddać poszczególne etapy rozwoju tej
miejscowości. Początki Lubyczy Królewskiej sięgają czasów kolonizacji
prowadzonej w końcu XIV i na początku XV w. przez księcia mazowieckiego Siemowita IV (1379–1426)2. Miasteczko Lubycza Królewska było
jednym z elementów składającej się z kilku części Lubyczy. Pierwotna
wieś Lubycza3, występująca wtedy jako Lubicz4, mogła być wynikiem
kolonizacji mazowieckiej5. Kolejną kolonizacją, która odegrała ogromną
rolę w historii tego terenu, była kolonizacja wołoska. Początkowo wołoscy
bracia, Jakub i Miczko, dostali od księcia Siemowita IV całą wieś Lubicz,
ale książę swoją decyzję zmienił, o czym mówi dokument z 15 czerwca
2
Siemowit IV (ok. 1352–1426) był synem księcia mazowieckiego Siemowita III. Posiadał
ziemie: rawską, płocką, sochaczewską, gostynińską, płońską i wiską. Po śmierci Ludwika
Węgierskiego (1370–1382) podjął się planu zdobycia korony Polski. Na zjeździe w Sieradzu
w 1383 r. arcybiskup gnieźnieński Bodzanty ogłosił Siemowita IV królem, a stronnicy księcia
chcieli doprowadzić do jego małżeństwa z węgierską królewną Jadwigą. Spotkało się to jednak
z oporem możnych z Małopolski, którzy przyszłość państwa widzieli w unii z Litwą. Ostatecznie doszło do kompromisu i książę złożył hołd lenny Władysławowi Jagielle (1386–1434),
za co w 1388 r. otrzymał księstwo bełskie wraz z ręką siostry Jagiełły – Aleksandry.
3
W publikacjach i dokumentach archiwalnych nazwa Lubycza występuję również pod
innymi, podobnie brzmiącymi nazwami, np. Lubica, Lubicza, Lubycz. Często też spotkać
można błędne lub przekręcone nazwy tej miejscowości. Z tego powodu występują trudności
w odnalezieniu lub właściwym sklasyfikowaniu odnalezionych informacji źródłowych.
4
W chwili nadania przez księcia Siemowita IV wsi Lubicz wołoskim braciom, Jakubowi
i Miczce, wieś już istniała i przedstawiała dość dużą wartość, co wynika z treści dokumentu
z 15 czerwca 1422 r. Zob. Transumpt króla Zygmunta Augusta z daty: Lublin, 20 kwietnia 1554,
według oryginału, [w:] Lubycza w dawnych opracowaniach historycznych, przedmowa, wybór tekstów i oprac. Z. Pizun, Lubycza Królewska 2013, s. 25–26. Na terenie wsi Lubyczy, według
XIX-wiecznych opracowań, w jej południowo-zachodniej części mógł znajdować się staroruski
gród. Zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, nakł. F. Sulimierskiego i B. Chlebowskiego,
t. 5, Warszawa 1884, s. 459.
5
Wieś Lubycza mogła zostać założona przez przedstawicieli wywodzącego się z Mazowsza rodu Żółkiewskich. Żółkiewscy jako drobna szlachta, w poszukiwaniu poprawy statusu
materialnego, przybyli do ziemi bełskiej pod koniec XIV w. lub na początku XV w. Według
zapisków w „Tekach” Antoniego Schneidra Lubyczę założyli Żółkiewscy herbu Lubicz i przyjęła ona nazwę od ich herbu rodowego. Zob. Lwowska Naukowa Biblioteka im. W. Stefanyka
NAN Ukrainy (dalej: LNB), Zespół 144. VI. Teki Antoniego Schneidra. Cz. II. Skorowidz miejscowości w Galicji według powiatów. 44. Skorowidz miejscowości Rawa Ruska, s. 7. Teza ta
jest stosunkowo „młoda” i należałoby ją dokładniej zbadać.

21

Z. Pizun, R. Gawryś

Rocznik Tomaszowski 6

1422 r., i w zamian za otrzymaną wieś, za dopłatą pewnej, nieokreślonej
w dokumencie sumy pieniędzy, otrzymali dziedziczne, uprzywilejowane
kniastwo w tej wsi6. Ta decyzja księcia doprowadziła do historycznego
podziału Lubyczy na Lubyczę Wieś (królewską) i Lubyczę-Kniazie (prywatną, rządzoną przez „uczciwych” kniaziów). Na terenie Lubyczy Wsi
w połowie XVIII w. powstało niewielkie miasto, które z czasem przyjęło
nazwę Lubycza Królewska. W czasach austriackich miasto Lubycza uzyskało status miasteczka i zamieszkane było w przeważającej większości
przez ludność żydowską7.
Wieś Lubycza powstała w końcu XIV lub na początku XV w. na
terytorium księstwa bełskiego, które od 1388 r. stanowiło lenno księcia
mazowieckiego Siemowita IV. Od czasu inkorporacji w 1462 r. przez
króla Kazimierza Jagiellończyka księstwa bełskiego do Korony Królestwa
Polskiego aż do pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej w 1772 r. wieś
Lubycza, a potem także miasto Lubycza8 stanowiły własność królewską
i znajdowały się w powiecie i województwie bełskim. W ciągu XVI w. ze
starostwa bełskiego wyodrębniona została dzierżawa (tenuta) rzeczycka,
w składzie której, oprócz domeny lubyckiej (wieś Lubycza i późniejsze
6
Od kilku stuleci trwa spór prawny i historyczny dotyczący statusu lubyckich kniaziów.
Niektórzy, w tym też sami kniaziowie i ich potomkowie, uważają, że są pochodzenia książęcego. Ich oponenci zwracają uwagę, że kniaziowie są zwykłymi sołtysami, bez nobilitacji.
Analizując XIX-wieczną literaturę historyczno-heraldyczną, zauważa się, że coś stało się za
Zygmunta Augusta, co może przesądzać, że lubyccy kniaziowe, wywodzący się od wołoskich
braci Jakuba i Miczki, jednak nie byli zwykłymi chłopami. W książce o sławnych i utytułowanych rodzinach w Polsce, która została wydana w języku francuskim na emigracji w 1862 r.,
czytamy, że w województwie bełskim znajduje się miasteczko Lubycza, którego wszyscy
mieszkańcy nosili tytuł Kniaź Lubecki i posiadali prawa szlacheckie, co było potwierdzane
przez wielu królów polskich. Jako szlachta cieszyli się wszelkimi prerogatywami związanymi
z tym stanem i podporządkowywali się jedynie jurysdykcji wojewodów bełskich, których
wybierali jako protektorów swoich przywilejów. Ród Lubeckich podzielony był na mnóstwo
gałęzi, z których wiele zubożało, zapewne zarówno z powodu nieszczęść, które spadły na ich
ojczyznę, jak i ze względu na skrajne rozdrobnienie posiadanych wcześniej dóbr. Również
losy kniaziów i ich zdolności wskazują na wyższe pochodzenie. Zob. S. U r u s k i, Notices sur
les familles illustres et titrées de la Pologne suivies de trois planches coloriées les armes des familles
mentionnées dans ces notices, Paris 1862, s. 101, 193. Podobnie o lubyckich kniaziach napisano
w następujących ważnych historyczno-heraldycznych dziełach: E. Ż e r n i c k i - S z e l i g a,
Geschichte des polnischen Adels: nebst einem Anhange: Vasallenliste des 1772 Preussen huldigenden
polnischen Adels in Westpreussen, Hamburg 1905, s. 43, oraz Polska, dzieje i rzeczy jej rozpatrywane
przez Joachima Lelewela, t. 4, nakł. J. K. Żupańskiego, Poznań 1856, s. 104–107. Używając pojęcia „kniaź”, należy rozumieć, że dotyczyło ono elity wśród mieszkańców Lubyczy, których
pochodzenie było od wołoskich braci Jakuba i Miczki. Część lubyckich kniaziów z czasem
opuściła ziemię lubycką i nie uległa późniejszej rutenizacji.
7
Lubyczę Wieś (Kameralną) i Lubyczę-Kniazie w przeważającej większości zamieszkiwała
ludność ruska.
8
Przez cały okres istnienia Lubyczy Wsi (Lubyczy Kameralnej w czasach austriackich)
i miasta (a potem miasteczka) Lubyczy Królewskiej obie te jednostki administracyjne były ze
sobą ściśle powiązane.

22

Rocznik Tomaszowski 6

Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Królewska (1787–1939)

miasto Lubycza oraz Huta Lubycka), znajdowały się jeszcze następujące
miejscowości: Rzeczyca, Hrebenne, Hubinek, Żurawce i Kamionka Wołoska9.
W roku 1772 miasto Lubycza Królewska (wraz z całym województwem
bełskim) znalazło się w granicach państwa austriackiego, wchodząc
w skład Galicji i Lodomerii ze stolicą we Lwowie. W roku 1782 Galicję
podzielono na 18 cyrkułów i Lubycza Królewska znalazła się w cyrkule
bełskim z siedzibą w Zamościu. Po zmianie granic i rozszerzeniu Księstwa
Warszawskiego w 1809 r. ziemie, które nie weszły w skład Księstwa,
włączono do okręgu (dystryktu) uhnowsko-rawskiego w cyrkule żółkiewskim10. W roku 1855 władze austriackie przeprowadziły kolejną reformę
administracji i miasteczko Lubycza Królewska stanowiło część powiatu
rawsko-ruskiego w Rawie Ruskiej. Po uzyskaniu w 1867 r. przez Galicję
autonomii w Lubyczy Królewskiej miasteczku utworzono gminę jednostkową11. Ten stan przetrwał aż do odzyskania przez Polskę niepodległości
w 1918 r. W czasach II Rzeczypospolitej Lubycza Królewska była siedzibą
gminy i należała do powiatu rawskiego oraz województwa lwowskiego.
Lokacja miasta prawdopodobnie przebiegła za sprawą starosty rzeczyckiego Jerzego Rzeczyckiego (zm. 1739)12 lub, co również należy brać
pod uwagę, z inicjatywy książąt Potockich herbu Srebrna Pilawa, którzy
w latach 1697–1782 pełnili funkcje starostów i wojewodów bełskich i z racji sprawowanego urzędu należały do nich dobra krzesłowe na terenie
Lubyczy. W oszacowanym przez historyków czasie powstania miasta urząd
starosty bełskiego sprawował książę Franciszek Salezy Potocki (1720–1767),
a wojewodą był książę Antoni Michał Potocki (1732–1763). Nawet jeśli
Potoccy nie uczestniczyli bezpośrednio w tworzeniu miasta Lubyczy, to
jednak takie decyzje, jak lokacje nowych miast, nie mogły mieć miejsca
bez zgody czy przyzwolenia wszechwładnych Potockich.
Po przejęciu przez zaborcę ziem starostwa rzeczyckiego w 1772 r. władze
austriackie zezwoliły dożywotnio dotychczasowemu staroście Andrzejowi
Rzeczyckiemu na pełnienie jego urzędowych i tytularnych funkcji oraz
zarządzanie należącymi do niego królewszczyznami, co trwało do 1787 r.13.
9
W. B o n d y r a, Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich, Lublin 2015,
s. 30, 40.
10
W Rawie Ruskiej mieściły się władze polityczne dystryktu, a sądowe w Uhnowie.
11
Gminy jednostkowe utworzono również w Lubyczy Kameralnej i Lubyczy-Kniazie.
Posiadłości chłopskie były posiadłościami mniejszymi, czyli gminami. Natomiast majątki ziemskie, które stanowiły posiadłości większe (dworskie), nie podlegały jurysdykcji samorządów
wiejskich.
12
Prowadzone badania historyczne wykazały, że miasto Lubycza powstało około 1730 r.
Najwcześniejszy, dotychczas odnaleziony, dokument, który mówi o mieście Lubyczy, jest
datowany w 1733 r. Zob. LNB, Zespół 141. Zbiór Aleksandra Czołowskiego. Dział I. 1543.
Specyfikacja dóbr województwa bełskiego zobowiązanych do podatku „kołowego” 1733.
13
W roku 1783 starosta Andrzej Rzeczycki zmarł, a zarządzanie starostwem przejęła
wdowa po nim – Katarzyna (zm. 1787).
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Wtedy też można mówić, że zakończył się pierwszy etap miejskości Lubyczy
Królewskiej. W ramach reformy administracyjnej państwa w 1784 r. władze
austriackie przeprowadziły klasyfikację galicyjskich miejscowości i Lubycza
Królewska uzyskała status miasteczka14 (niem. Markt, łac. oppidum).
Przez centrum miasta prowadził gościniec królewski z Warszawy do
Lwowa. W czasach polskich z miasta Lubyczy do Tomaszowa szlak biegł
na północ przez rynek w stronę Żyłki i miasteczka Łaszczówka, a po rozszerzeniu granic Księstwa Warszawskiego w 1809 r. w centralnym punkcie
miasteczka, w południowej części rynku, droga skręcała już w stronę zachodnią i, przechodząc przez obszar dworski, prowadziła przez przysiółki
Sołtysy i Święcie w stronę Bełżca oraz przejścia granicznego z Księstwem
Warszawskim, a później, od 1815 r., z Królestwem Polskim15.
Pierwszy rozbiór Rzeczypospolitej (1772) i czasy austriackie dla miasta
Lubyczy przyszły po niespełna 40 latach od jego powstania, a więc bardzo
szybko, co wiele zmieniło na niekorzyść żywiołu polskiego oraz nie pozwoliło jego założycielom zrealizować wszystkich ich zamierzeń. Można więc
sądzić, że wydarzenia te miały duży wpływ na to, że miasteczko Lubycza
Królewska przez cały okres swego istnienia było niewielkim ośrodkiem
miejskim i pod względem obszaru, i liczby jego mieszkańców. Miasteczko
w 1880 r. liczyło 667 mieszkańców, a spis powszechny w 1921 r. odnotowuje wzrost liczby mieszkańców do 743, z czego w gminie mieszkało
710 osób, a na obszarze dworskim – 3316. Pod względem narodowościowym i wyznaniowym przeważającą większość (około 90%) stanowiła
ludność żydowska i wyznania mojżeszowego. Według spisu w 1921 r.
w gminie mieszkało 649 Żydów, 55 Polaków i 4 Ukraińców oraz 2 osoby
innej narodowości, zaś na obszarze dworskim 22 Żydów, 10 Polaków
i 1 Ukrainiec.
Miasto Lubycza powstało w środkowej części Lubyczy Wsi (Lubyczy
Kameralnej), przy głównym trakcie komunikacyjnym i handlowym WarszaJ. K a r p i n i e c, Ilość osad miejskich byłej Galicji i podział ich na miasta i miasteczka, „Roczniki
dziejów społeczno-gospodarczych”, t. 2, Lwów 1932, s. 24. Ułożony wykaz wszystkich osad
zatwierdził cesarz dekretem nadwornym z 14 listopada 1785 r. i polecił, aby nie uwzględniano
żadnych przedstawień przeciw uskutecznionej kwalifikacji. Zob. tamże, s. 4.
15
Zmiana przebiegającego szlaku komunikacyjnego (gościńca) na odcinku Lubycza–Tomaszów wynika z analizy map: L. C. d e L o s e n a u, Plan der strittigen Gränze mit denen Gründen
der Lubicer Unterthanen und der Starostey Rczeczyca, Biblioteka Narodowa, sygnatura ZZK 2 051,
https://polona.pl/item/25422466/0/ [dostęp: 3 IV 2017] oraz W. K. Z i e l i ń s k i (1836–1895),
Situationsplan von Lubycza ca.ale, https://polona.pl/item/33511537/0/ [dostęp: 3 IV 2017].
16
W opracowaniach spotyka się informację, że liczba mieszkańców miasteczka nigdy
nie przekraczała 1000 osób. Analizując jednak ostatnio zdigitalizowane zasoby internetowe,
spotkać można liczbę mieszkańców miasteczka wynoszącą 1049 osób oraz dodatkowo 18
osób niestałych mieszkańców (mieszkających przyjezdnych). Zob. Allgemeines Verzeichnis der
Ortsgemeinden und Ortschaften Österreichs nach den Ergebnissen der Volkszählung vom 31. Dezember
1910, Wien 1915, s. 369.
14
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Miasteczko Lubycza Królewska w 1854 r. Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie,
Urząd Katastralny w Bełzie. Plany katastralne, zespół 447, sygn. 2/047. Lubycza Camerale in Galizien.

wa–Lwów i przy rozległym stawie w zakolu rzeki Łukawica17, stanowiącej
lewy dopływ Sołokii. W południowo-zachodniej części ukształtowanego
miasta znajdował się obszar dworski, który zamieszkiwali właściciele dóbr
ziemskich i zakładów przemysłowych w Lubyczy Królewskiej, Lubyczy
Kameralnej oraz Lubyczy-Kniazie.
Po śmierci Katarzyny, wdowy po staroście rzeczyckim Andrzeju
Rzeczyckim, 1 kwietnia 1787 r. Lubyczę Królewską (miasteczko) wraz
z prawie całym starostwem rzeczyckim przejął Edward Romanowski18,
17
Nazwa rzeki Łukawica w opracowaniach historycznych i geograficznym oraz na mapach
często występuje również pod innymi nazwami: Lubyczka, Bełzanka i Świnka.
18
K. C z e m e r y ń s k i, O dobrach koronnych byłej Rzeczypospolitej Polskiej, wedle źródeł
wiarygodnych skreślił… koncypista przy c. k. krajowej dyrekcyi Skarbu. W II działach, Lwów 1870,
s. 37, 260. Należy zauważyć pewne nieścisłości w przytoczonym opracowaniu. Na stronie 37
znajduje się informacja, że Edward Romanowski uzyskał Lubyczę (miasteczko i wieś), a na
stronie 260, że z wyjątkiem wsi Lubyczy, która miała zostać przyłączona do funduszu religijnego z siedzibą w Jastrzębicy. Fundusz Religijny utworzył w 1782 r. cesarz Józef II z pieniędzy
i nieruchomości uzyskanych z likwidacji klasztorów oraz części instytucji religijnych.
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w drodze zamiany z rządem austriackim za zarekwirowaną warzelnię soli
w Kossowie19. Wśród właścicieli starostwa rzeczyckiego, w tym Lubyczy
i Huty Lubyckiej, zapewne jako spadkobierca w latach 1812–1813 pojawia
się Franciszek Romanowski20.
W latach 20. XIX w. Lubycza na krótko powróciła do dóbr cesarskich
i zarządzana była przez austriackich urzędników. 14 czerwca 1830 r. podczas publicznej licytacji przydzieloną do Jastrzębicy wieś Lubyczę nabył
baron Henryk August von Leibnitz21, który jednocześnie najprawdopodobniej stał się właścicielem całych kameralnych dóbr lubyckich22 i posiadał
Lubyczę do 1840 r.
13 marca 1832 r. niewielką część kameralnych dóbr Lubyczy nabył
Antoni Böhm, który następnie dokupił znowu niewielką część. Dobra
te w 1840 r. powróciły do Augusta Leibnitza23. W roku 1840 w Lubyczy
pojawił się jeszcze Leon Arczyński, którego interesy prowadził Ferdynand
Bischoff. Böhm i Arczyński nie odgrywali jednak dużej roli wśród właścicieli lubyckiego majątku, a całość dóbr scalił kolejny właściciel – książę
Józef Woroniecki24.
23 września 1834 r. miasteczko nawiedził ogromny pożar, który „Gazeta
Warszawska” w notce Z Rozmaitości Lwowskich odnotowała następująco:
[…] spłonęło ogniem miasteczko […], nie zostawiwszy żadnego śladu po sobie. Także
wioska Łozek [przysiółek Łużek – przyp. aut.], należąca do Lubyczy, stała się pastwą pło19
Kossów, Kosów (z Manasterkiem), miasto powiatowe w Galicji wschodniej, przy trakcie
z Kołomyi do Kut. Zob. Słownik geograficzny…, nakł. F. Sulimierskiego i W. Walewskiego, t. 4,
Warszawa 1880–1914, s. 473.
20
LNB, Oddział Rękopisów. Zespół 141. Zbiór Aleksandra Czołowskiego. Dział I. 2226.
Inwentarze i opisy Lubyczy Królewskiej z 1845 r.
21
W opracowaniach i dokumentach archiwalnych często nazwisko barona von Leibnitza
jest zniekształcane i występuje jako Zeibnitz. Zob. K. C z e m e r y ń s k i, dz. cyt., s. 260. Ludwik Zieliński w swoich notatkach, które przygotowywał do procesów z kniaziami lubyckimi,
napisał – „Baron Laibnitz”. Zob. LNB. Oddział Rękopisów. Zespół 141. Zbiór Aleksandra
Czołowskiego. Dział I. 2225. Materiały historyczne dotyczące Lubyczy Królewskiej z XIX w.,
s. 11. Słownik geograficzny…, t. V, s. 459, podaje wersję nazwiska jako Zeubitz. W austriackich
schematyzmach nazwisko właściciela miasteczka występuje jako Leibnitz. Zob. np. Schematismus
des Königreiches Galizien und Lodomerien. Für das Jahr 1839, s. 292.
22
G. Jawor, korzystając z lwowskich dokumentów, zwraca uwagę, że po Romanowskich
(w artykule G. Jawora występuje imię Franciszek) Lubycza najpierw powróciła do dóbr cesarskich, a następnie znalazła się w posiadaniu barona Laibnitza, Antoniego Böhma i Ferdynanda
Bishoffa. Zob. G. Jawor, Elity osad prawa wołoskiego na Rusi Czerwonej. Przemiany i trwanie (na
przykładzie wsi Lubycza w województwie bełskim od XV do połowy XIX w.), [w:] Średniowiecze polskie
i powszechne, t. 3 (7), red. J. Sperka, B. Czwojdrak, Katowice 2011, s. 230, przyp. 11.
23
Trudno określić, jakie konkretnie były to dobra i czy znajdowały się w miasteczku,
czy we wsi Lubyczy. LNB, Oddział Rękopisów. Zespół 141. Zbiór Aleksandra Czołowskiego.
Dział I. 2226. Inwentarze i opisy Lubyczy Królewskiej z 1845 r.
24
9 listopada 1840 r. książę Woroniecki odkupił udziały w majątku lubyckim od Ferdynanda Bischoffa. Zob. tamże.
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mieni, gdzie biednym włościanom bydło się nawet popaliło. Nieobliczalne są szkody, jakie
nieszczęśliwi mieszkańcy miejsc tych ponieśli25.

Według innej gazety straty miasteczka oszacowano na ²⁄³ całości majątku Lubyczy i ogień dosięgnął także zabudowań we wsi Lubyczy26. Do
odbudowy miasteczka jako materiału budowlanego użyto drewna z położonego na północny zachód od centrum miasteczka, ale znajdującego
się w jego obrębie, lasu Baczków27. Być może w tym też pożarze spłonął,
wspominany przez Kazimierza kniazia Lubeckiego, zbudowany w 1763 r.
kniaziowski dwór pałacowy, który znajdował się pomiędzy miasteczkiem
a „Starą Wsią” [chodzi o część Lubyczy-Kniazie z cerkwią murowaną –
przyp. aut.]28.
3 listopada 1840 r. lubycki majątek zakupił książę Józef Korybut
Woroniecki (ok. 1807–27 XI 1885)29. Książę Józef był synem Wincentego
Woronieckiego (1800–1828)30 i Zuzanny z hrabiów Jaworskich (zm. 1850).
W trakcie swojej kariery wojskowej książę był porucznikiem wojsk austriackich w pułku strzelców pieszych, pułkownikiem wojsk polskich, szeregowcem w armii pruskiej i oficerem armii tureckiej. Walczył w powstaniu
listopadowym 1830/1831 i w powstaniu węgierskim 1848/1849. Po klęsce
powstania listopadowego uciekł do Prus i żeby ukryć się przed dezercją
z armii austriackiej, zaciągnął się jako prosty żołnierz do armii pruskiej.
Po amnestii i dymisji z wojska austriackiego w 1835 r. książę ożenił się
z Karoliną Lubańską herbu Grzymała i osiadł w majątku Lubyczy. Z tego
małżeństwa na świat przyszło troje dzieci: Maria, Anna i Franciszek. Po
trzech latach małżeństwa, 7 czerwca 1838 r., księżna Karolina zmarła
„Gazeta Warszawska” 1834, nr 279, s. 6.
„Lemberger Zeitung”, 15 X 1834, s. 3.
27
W lesie Baczków (albo Beczków) znajdowała się mała mogiła z krzyżem, przypominająca
najazd Tatarów na Ruś w 1500 r. Zob. Słownik geograficzny…, t. 5, Warszawa 1884, s. 459.
28
K. L. [K a z i m i e r z L u b e c k i], Z historyi lubickiej, Kraków 1918, [w:] Lubycza w dawnych opracowaniach historycznych…, s. 34.
29
W austriackich schematyzmach jako właściciel majątku w Lubyczy Kameralnej August
von Leibnitz po raz ostatni występuje w 1840 r. (zob. Schematismus der Galizien und Lodomierien.
Für das Jahr 1840, Lemberg, s. 295), a książę Józef Woroniecki po raz pierwszy w 1841 r. (zob.
Schematismus der Galizien und Lodomierien. Für das Jahr 1841, Lemberg, s. 298).
30
Po śmierci księcia Wincentego Woronieckiego w 1928 r. spadkobiercami majątku
w Kamionce Wołoskiej zostało pięcioro jego potomków: Anna, Ignacja, Franciszek, Józef
i Paulina. Najstarszy z męskich potomków – książę Franciszek, jako główny spadkobierca,
wypłacał roszczenia spadkowe wobec rodzeństwa. W ramach ugody przydzielono sumę
7 tys. czerwonych złotych do podziału na spadkobierców. 17 grudnia 1835 r. sfinalizowana
została sprawa spadkowa księcia Józefa Woronieckiego i jego siostry Pauliny, którzy otrzymali
po ¹⁄ wyżej wymienionej kwoty. Świadkiem procesu spadkowego był m.in. Karol Mezer,
dziedzic Mostów Małych. Dzięki pozyskanym funduszom książę Józef Woroniecki miał pieniądze, aby nabyć majątek ziemski w Lubyczy. Zob. Papiery rodzinno-majątkowe Wincentego
Woronieckiego (1800–1834), LNB. Oddział Rękopisów. Zespół (fond) 141 (Zbiór Aleksandra
Czołowskiego – Dział II), sygn. DE-8247 (sygn. oryg. 803).
25
26
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i została pochowana na cmentarzu przy greckokatolickiej cerkwi z 1754 r.
pw. Świętego Dymitra Męczennika w Teniatyskach31. Książę Józef Woroniecki około 1840 r. ożenił się ponownie, a jego wybranką została Dąbrowska
(nieznanego imienia i pochodzenia), z którą miał syna Szczęsnego32.
Szczególnie ważną postacią spośród właścicieli majątku w miasteczku
Lubycza Królewska był Ludwik Zieliński (1808–1873). W obecnej literaturze
historycznej Zieliński jest postacią niedocenianą i spotykamy się przede
wszystkim z określeniem, że był ojcem Władysława Kornela Zielińskiego,
autora pierwszych przewodników po Lublinie. Ludwik Zieliński herbu
Ciołek był synem Jana z Zieliny Zielińskiego, łowczego zakroczymskiego
i posła na Sejm oraz dziedzica części wsi Gościszki, oraz Agnieszki Angeli
Sobańskiej, córki Józefa Sobańskiego i Marianny na Osieku Osieckiej. Ożenił
się z Sabiną Łopuszańską (ur. około 1810)33, z którą miał czworo dzieci:
Władysława34, Augusta, Jarosława35 i Olgę36.
31
Na uwagę zasługuje nagrobek księżnej Karoliny Woronieckiej. Na wydłużonym postumencie pomnika nagrobnego umieszczona była rzeźba figuralna, przedstawiająca krzyż,
pod którym stała kobieta z dwojgiem dzieci. Zob. D. K a w a ł k o, Cmentarze województwa
zamojskiego, Zamość 1994, s. 126. Na nagrobku widnieje jeszcze czytelna inskrypcja: „Karolinie
z Lubańskich Woronieckiey nieutulony w żalu mąż z dziećmi wzniósł ten grobowiec oddając
winny hołd i cześć dobroci i cnocie”.
32
W roku 1848 książę Józef Woroniecki został komendantem Gwardii Narodowej
w Przemyślu. W roku 1849 jako pułkownik walczył na Węgrzech (w Siedmiogrodzie),
na czele osobnego oddziału. Z Węgier wyemigrował do Turcji, gdzie został internowany
w Widyniu (miasto obecnie na terenie Bułgarii). Tam przeszedł na islam. Następnie jako
instruktor piechoty w randze pułkownika przeniesiony do Aleppo, skąd udał się do Francji.
W roku 1859 powtórnie został ułaskawiony i powrócił do Galicji, ale nie do własnego majątku, lecz osiadł na Podolu u swojej siostry, hrabiny Ignacji Stadnickiej, którą przeżył. Zob.
J. B a r a ń s k i, Materiały do polskiego słownika biograficzno-genealogicznego, mps (fragmenty)
w posiadaniu Autorów.
33
K. N i e s i e c k i, Herbarz Polski, wyd. J. N. Bobrowicz, t. 11, Lipsk 1839–1845, s. 502.
34
Władysław Kornel Zieliński (1836–1895) był literatem; pisał powieści, opowiadania
historyczne i przewodniki. Zasłynął jako autor jednego z pierwszych przewodników po Lublinie – Opis Lublina. W wojsku był porucznikiem w 12. pułku piechoty i kawalerem medalu
wojennego. Był dwa razy żonaty. Z pierwszą żoną Józefą Piasecką herbu Janina miał troje
dzieci: Stanisława, Ludwika i Marię. O drugiej jego żonie niestety nie ma dostępnych informacji. Zob. J. Barański, dz. cyt.
35
Jarosław Zieliński urodził się w 1844 r. (w niektórych opracowaniach podawany jest
1847 r.) w Lubyczy Królewskiej, a zmarł w 1922 r. w Santa Barbara w Kalifornii. Był weteranem polskiego powstania styczniowego w 1863 r., w którym podczas walk został ranny, oraz
amerykańskiej wojny secesyjnej (1864), podczas której jako trębacz walczył w kawalerii po
stronie Unii. Ukończył gimnazjum we Lwowie, a potem studiował muzykę pod kierunkiem
F. Guniewicza i K. Mikulego, ucznia F. Chopina. Studia kontynuował w Berlinie, Wiedniu
i Mediolanie (głos). Sławę zdobył jako wysokiej klasy amerykański, polskiego pochodzenia
muzyk (pianista), kompozytor, nauczyciel muzyki i publicysta wielu artykułów na temat
muzyki. Zob. http://www.geni.com/people/Jaroslaw-Zielinski/6000000026038453400 [dostęp:
3 IV 2017] oraz http://www.poles.org/db/Z_names/Zielinski_J.html [dostęp: 3 IV 2017].
36
Olga Zielińska, ur. 1845 r., z męża Piasecka, była uzdolnioną i świetnie wykształconą
pianistką. Za swych muzycznych mistrzów miała K. Mikulego, H. Herza i F. Liszta. Działalność
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Ludwik Zieliński najbardziej znany jest jako redaktor i wydawca
„Lwowianina”37, ale można go jeszcze określić jako heraldyka, genealoga,
literata, księgarza i kolekcjonera. Współcześni jemu i późniejsi autorzy
oceniali go jednak negatywnie, zwracając uwagę na liczne niedoskonałości, braki w wiedzy i umiejętnościach, a nawet możliwość dopuszczania
się fałszerstw podczas prac nad dokumentami38. W dworskiej bibliotece
w Lubyczy Królewskiej gromadził i przechowywał imponującą kolekcję
archiwaliów, które częściowo znalazły się później w posiadaniu Aleksandra
Czołowskiego (dzisiaj wzbogacają zasoby AGAD w Warszawie oraz archiwa
we Lwowie). Dzięki jego działalności kolekcjonerskiej ocalało wiele dokumentów z genealogii rodów szlacheckich w Galicji. Niestety, nie wszystko,
co zgromadził i opracował Zieliński, można uznać za w pełni wartościowe
materiały historyczne i należy brać pod uwagę fakt, że niektóre informacje
mogą być fałszywe. Dotyczy to również materiałów o dziejach Lubyczy,
ponieważ Zieliński, jako właściciel kameralnych dóbr Lubyczy, był w konflikcie z mieszkającymi w Lubyczy-Kniazie wolnymi kniaziami. Starał się
podważyć ich prawa własności i wolności, wskazując nieprawdziwość
ich dokumentów, którymi uzasadniali przywileje nadane im przez księcia
Siemowita IV39 i potwierdzane przez wielu królów I Rzeczypospolitej.
Po raz pierwszy Ludwik Zieliński pojawił się w miasteczku Lubycza
Królewska 10 października 1841 r. podczas swojej podróży po Galicji – od
Narola przez Lubyczę do Rawy Ruskiej i Żółkwi, którą opisał w dwóch
koncertową rozwijała pod pseudonimem artystycznym Olgi Janiny. Była kobietą egzaltowaną
o skłonnościach konfabulacyjnych, tytułującą się „kozacką hrabiną”. Zob. http://www.twojamuza.pl/index.php?w=6&id=908&g=2 [dostęp: 3 IV 2017].
37
„Lwowianin” – pełna nazwa: „Lwowianin czyli zbiór potrzebnych i użytecznych wiadomości” – magazyn literacki, ukazujący się we Lwowie w latach 1835–1842.
38
Literatura w Galicji (1772–1848). Ustęp z pamiętników Władysława Zawadzkiego, Lwów 1878,
s. 107–109. Swoją heraldyczną karierę Zieliński zaczynał w czasach, kiedy „gubernator kijowski Bibikow kazał się wszystkiej szlachcie tamtejszej na nowo legitymować ze szlachectwa.
Zieliński miał stąd bajeczne źródło dochodu, a do spółki z pewnym funkcjonariuszem tabuli
krajowej potrafił fabrykować nawet dyplomy Kazimierza Wielkiego – nadające komuś tam tytuł
hrabiowski! Tą też drogą wzbogacił się, kupił dobra Lubycza królewska”. Zob. Lwowskie znaki
bibljoteczne. Z 29 rycinami w tekście, zebrał J. Jaworski, Lwów 1907, s. 70–71. „Autor »Gonzalwa«
przedzierżgnął się bowiem w historyka i zwłaszcza na polu heraldyki dopuszczał się karkołomnych wolt, fabrykując dyplomy Kazimierza Wielkiego z nadaniami tytułów hrabiowskich,
wyrabiając liczne rodowody szlacheckie. Wobec przymusu legitymowania się nałożonego na
szlachtę przez gubernatora kijowskiego Bibikowa Zieliński cieszył się coraz większą klientelą.
Pozyskiwał ją także sprytnymi ogłoszeniami, w których zapewniał o swej dokładnej znajomości aktów krajowych, o swych stosunkach z archiwami zagranicznymi i mnogości własnych
archiwalii”. Zob. Ł. C h a r e w i c z o w a, Historiografia i miłośnictwo Lwowa. Z 52 ilustracjami
w tekście, Lwów 1938, s. 54–55.
39
Ludwik Zieliński w swoich materiałach starał się nawet uzasadnić, że książę mazowiecki
Siemowit IV nie panował w 1422 r., ponieważ umarł w 1381 r. Zob. LNB, Oddział Rękopisów.
Zespół 141. Zbiór Aleksandra Czołowskiego. Dział I. 2225. Materiały historyczne dotyczące
Lubyczy Królewskiej z XIX w., s. 43.
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odcinkach w wydawanym przez siebie „Lwowianinie”40. Miasteczko,
wydaje się, nie wywarło na nim pozytywnego wrażenia, co wyraził w słowach: „Grząskim piaskiem i najgorszą w świecie drogą wydobyłem się do
Lubyczy, lichego miasteczka, złożonego z mieszkańców, sołtysów i kilku
Żydów”41, ale jednak nie przeszkodziło mu to, aby po kilku latach stał się
właścicielem dóbr ziemskich w Lubyczy.
Zakup przez Ludwika Zielińskiego niemal całych dóbr Lubyczy
Kameralnej (miasteczko i wieś) odbył się w kilku etapach. Na publicznej
licytacji 23 marca 1843 r. część Lubyczy zlicytował Marceli Lubański, jednak
jej przejęcie zablokował książę Woroniecki, porozumiewając się z Zielińskim.
Następnie dobra te odkupiła Sabina Zielińska, żona Ludwika, obiecując
przekazać je mężowi, co nastąpiło 5 czerwca 1845 r. Jednocześnie doszło do
porozumienia, sfinalizowanego kontraktem w 1844 r., pomiędzy księciem
Józefem Woronieckim (który na mocy umowy kupna-sprzedaży z Józefem
Bischoffem, zawartej 7 listopada 1840 r., był tabularnym i fizycznym właścicielem całych dóbr lubyckich) a Ludwikiem Zielińskim. Woroniecki za
sumę 53 tys. złotych reńskich odsprzedał Zielińskiemu swoje prawa do
tych dóbr, bez najmniejszego wyłączenia dla siebie lub swoich sukcesorów.
Z tej sumy Zieliński spłacił jeszcze długi księcia Woronieckiego i pretensje
osób trzecich, które mógł sobie odliczyć od ogólnej kwoty zobowiązania.
Wypłacił z tego również zabezpieczenie do depozytu w Sądzie Szlacheckim
we Lwowie do 1 czerwca 1845 r. na rzecz małoletnich dzieci śp. Karoliny
Woronieckiej z Lubańskich: Marii, Anny i Franciszka. Dopiero 31 stycznia
1851 r. uskuteczniło się przepisanie własności dóbr Sabiny Zielińskiej na
jej męża Ludwika Zielińskiego42.
W latach 50. XIX w. Ludwik Zieliński wystawił w miasteczku nowy
dwór, aby zaspokoić potrzeby swoje i rodziny. Z dostępnych materiałów
kartograficznych można wyciągnąć wniosek, że w kompleksie dworskim
Zielińskiego znajdowały się dwa budynki o układzie pomieszczeń w lustrzanym odbiciu, które zostały później połączone łącznikiem43. Nowy dwór
był często określany przez gości jako „pałacyk”. Dzięki nowym dworskim
budynkom możliwe było prowadzenie obszernej biblioteki, gdzie gromadzone były książki i materiały archiwalne. Było również dostatecznie wiele
miejsca dla gości, licznie odwiedzających rodzinę Zielińskich, oraz dla stale
mieszkających we dworze nauczycieli dzieci właścicieli. Rodzice starannie
L. Z i e l i ń s k i, Narol–Lubycza–Rawa–Żółkiew, „Lwowianin”, z. 2, s. 45–51; z. 3, s. 79–86,
Lwów 1842.
41
Tamże, z. 3, s. 79.
42
LNB, Oddział Rękopisów. Zespół 141. Zbiór Aleksandra Czołowskiego. Dział I. 2225.
Materiały historyczne dotyczące Lubyczy Królewskiej z XIX w.
43
Plany na wystawienie nowego dworu w dobrach pryw. Lubycza należących do Zielińskich. Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Teki Antoniego Schneidra. Sygn. TSchn
pl. 775.
40
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Dwór Ludwika Zielińskiego w miasteczku Lubycza Królewska – wizualizacja. Wykonanie: Bartosz Warzocha. Na podstawie: ANK, sygn. TSchn pl. 775. Źródło: Zbiory
prywatne Bartosza Warzochy.

budowali świat, w którym miały poruszać się i dorastać ich dzieci. Dzieci,
zarówno właścicieli, jak i gości, znajdowały się pod opiekę guwernerów
i guwernantek mówiących po francusku i angielsku. Najsłynniejszym
w lubyckim dworku nauczycielem był Vilém Blodek (1834–1874)44, sprowadzony z Czech nauczyciel muzyki.
W latach 1847–1852 częstymi gośćmi w „pałacyku” byli komisarz
skarbowy Konrad Lam, który urzędował w Narolu, i jego syn Jan45. To
na dworze Zielińskich w Lubyczy Królewskiej, gdzie zaprzyjaźnił się
z synem gospodarza Władziem, młody Lam po raz pierwszy zetknął się
ze światem literackim. Miał też możliwość korzystania z lekcji nauczycieli
wynajętych przez Zielińskiego, w tym nauki języków obcych46. Jak to określiła Łucja Charewiczowa, Zieliński poznał się na zdolnościach młodego
Lama i książkami ze swej biblioteki nasycał głód wiedzy młodziutkiego
44
Vilém (William) Blodek, urodzony jako William Francis Plodek (1834–1874) – czeski
pianista, flecista, nauczyciel muzyki i dyrygent. W latach 1853–1855 był nauczycielem muzyki
w pałacyku państwa Sabiny i Ludwika Zielińskich w miasteczku Lubycza Królewska, gdzie
zajmował się edukacją muzyczną ich dzieci. Bardzo przeżył swój pobyt w tym miasteczku,
gdyż czuł się osamotniony. Po przybyciu do Lubyczy zorientował się, że znalazł się w biednej
wiosce, w której, jak wspominał, były tylko ruskie świątynie. Zob. http://www.casopisharmonie.
cz/rozhovory/hudebni-krizovatky-polsko-ukrajinske-a-jine-promeny.html [dostęp: 3 IV 2017].
45
Jan Paweł Ferdynand Lam (1838–1886) – polski powieściopisarz, nauczyciel, satyryk,
redaktor „Dziennika Polskiego”.
46
B. K o s t, Kronikarz epoki Jan Lam, „Kurier Galicyjski” 2012, nr 12, s. 22.
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chłopca. Później, biorąc udział w powstaniu 1863 r., Lam jeszcze raz doznał
gościnności i opieki dworu w Lubyczy Królewskiej, w nekrologu zmarłego
w 1873 r. Ludwika Zielińskiego wspomniał serdecznie jego powstańcze
usługi47. W powstaniu styczniowym wzięło również udział dwóch synów
Zielińskiego, którzy w kwietniu 1863 r. zostali aresztowani i przewiezieni
do Lwowa48.
W literaturze historycznej przyjmuje się, że w 1855 r. Ludwik Zieliński
w miasteczku Lubycza Królewska założył fabrykę fajansu i wyrobów kamionkowych49 oraz że już od samego początku była ona potocznie określana jako par excellence żydowska, a jej dzierżawcami i pracownikami byli
wyłącznie Żydzi. Produkcja tego zakładu przemysłowego nastawiona była
przeważnie na zaspokajanie potrzeb ludności żydowskiej, służąc upiększaniu stołu świątecznego i codziennego życia Żydów. Produkowano misy,
talerze, kubki i dzbanki. Kolory i desenie były ściśle ludowe. Występowały
przeważnie kwiaty polne lub pasy, a niekiedy esy-floresy dookolne, żywo
przypominające kunsztowne zakończenia i zakręty podpisów, jakie stosowali
Żydzi w XIX stuleciu. Fabryka wyrabiała też przedmioty dla okolicznej
nieżydowskiej ludności: figurki ptaków (np. kaczek i gęsi), zwierząt (psów,
lwów, baranków itp.), kałamarze i inne przedmioty użytkowe50.
Naprzeciwko dworu, po drugiej stronie „cesarskiej” drogi, wiodącej do
granicy z Królestwem Polskim w Bełżcu, nad rozległym stawem, Ludwik
Zieliński wybudował małą drewnianą kaplicę dworską pw. Wniebowstąpienia
Pańskiego. Nie wiadomo, jak często odprawiano w niej nabożeństwa. Należy
Ł. C h a r e w i c z o w a, dz. cyt., s. 58.
„Przegląd”, nr 6, 23 IV 1863, s. 2. Jednego z synów Ludwika Zielińskiego za udział
w powstaniu styczniowym zatrzymano w jadącym do Wiednia pociągu. Młody Zieliński
miał przy sobie cztery fałszywe paszporty oraz znaczną sumę pieniędzy. Został oskarżony
i odesłany do sądu w Krakowie. Zob. „Klagenfurter Zeitung”, 27 IV 1863, s. 3.
49
W publikacjach spotyka się informację, że lubycka farfurnia (wytwórnia fajansu) założona
została około 1840 r., co wskazywałoby, że jeszcze zanim Ludwik Zieliński został właścicielem
miasteczka. Zob. M. G o l d s t e i n i dr K. D r e s n e r, Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. Zbiory Maksymiliana Goldsteina, Lwów 1935, s. 83. Na istnienie fabryki w czasach
Leibnitza (w pracy użyto nazwiska: Ziembitz), a więc przed 1840 r. (użyto sformułowania:
„od początku XIX wieku”), wskazuje materiał przygotowany na wystawę ceramiki w 1927 r.
Zob. Katalog wystawy ceramiki polskiej: urządzonej staraniem Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej
w Warszawie w czerwcu i lipcu 1927, red. I. Czajkowska, Warszawa 1927, s. 127. Powstanie fabryki fajansu w Lubyczy Królewskiej mogło być powodowane trudnościami, po zmianie granic
Księstwa Warszawskiego w 1809 r., w sprowadzaniu surowca z Kamionki Wołoskiej przez
fabrykę porcelany w Tomaszowie Lubelskim, co doprowadziło w 1827 r. do jej upadku. Zob.
K. S c h a b o w s k a, Zarys dziejów manufaktury fajansu i porcelany w Ordynacji Zamojskiej w Tomaszowie Lubelskim, Lublin 2015, s. 44–47. Do Galicji (do majątku w Mostach Małych) przeniósł
się Franciszek Mezer, prowadzący fabrykę porcelany w Tomaszowie Lubelskim. Należałoby
również dokładniej zbadać, czy w lubyckiej farfurni zatrudnienie znaleźli pracownicy, którzy
zostali zwolnieni z tomaszowskiej fabryki.
50
M. G o l d s t e i n i dr K. D r e s n e r, dz. cyt., s. 83–85.
47
48
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przypuszczać, że kiedy Zieliński
sprzedał majątek w Lubyczy, kaplica
została zamknięta51.
Ludwik Zieliński w 1868 r. sprzedał majątek w Lubyczy52 i zamieszkał
we Lwowie, gdzie 2 kwietnia 1873 r.
zmarł z powodu raka wątroby53.
W roku 1868 lubycki majątek przeszedł w ręce Kämpffów54 – rodziny
wyznania ewangelickiego, pochodzącej z Prus. Lubyccy Kämpffowie dali
się poznać jako dobrzy gospodarze,
dbający o swoich poddanych oraz
o ziemię i lasy, które do nich należały,
byli też otwarci na idee humanitarne, przejawiające się w filantropii.
Pierwszym przedstawicielem rodziny Kämpffów, udokumentowanym w 1868 r. w prasie lwowskiej,
był Karol55. Kolejnymi z lubyckich
Kämpffów, o których pisała prasa
lwowska w 1875 r., byli Herman56
i Albert57. Z kroniki parafii w Rawie
Ruskiej dowiadujemy się, że w 1885 r.
Herman Kämpffe, właściciel miasteczka, „na użytek katolików obrządku Frieda Kämpffe (14-letnia) w Lubyczy
łacińskiego” udostępnił kaplicę pw. (1894). Źródło: Zbiory prywatne Ryszarda
Gawrysia.
Wniebowstąpienia Pańskiego, którą
wybudował Ludwik Zieliński. Zadbał również o jej urządzenie wewnętrzne,
ale zastrzegł sobie, aby kaplica i grunt, na którym była wzniesiona, pozoZ. P i z u n, Kościół i parafia w Lubyczy Królewskiej, Lubycza Królewska 1994, s. 9.
Uzasadnienie przyczyny sprzedaży Lubyczy w 1868 r., które opisują autorzy w późniejszych publikacjach, zwracając uwagę na to, że majątek Zielińskiego zdobyty heraldycznymi
fabrykatami został pochłonięty przez wiedeński krach giełdowy, nie znajduje potwierdzenia.
Zob. Ł. C h a r e w i c z o w a, dz. cyt., s. 58. Krach na giełdzie wiedeńskiej („krach w rytmie
walca”) miał miejsce w „czarny piątek” – 9 maja 1873 r. Był to pierwszy prawdziwie globalny
kryzys gospodarczy, który zapoczątkował panikę na giełdach całego świata. Nastąpił więc
5 lat po sprzedaży Lubyczy i miesiąc po śmierci Zielińskiego.
53
„Gazeta Lwowska” 1873, nr 86, s. 3.
54
W literaturze spotyka się bardzo dowolny zapis nazwiska właścicieli Lubyczy na przełomie XIX i XX w., np. Kaempffe, Kaempffee, Kampf, Kämpf, Kempe, Kampfe.
55
„Gazeta Lwowska” 1868, nr 279, s. 3; „Gazeta Narodowa” 1868, nr 98, s. 3.
56
„Gazeta Lwowska” 1875, nr 55, s. 5.
57
Tamże, 1883, nr 128, s. 6.
51

52
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stały jego własnością. Uroczystego poświęcenia kaplicy z upoważnienia
arcybiskupa Seweryna Morawskiego dokonał ks. Karol Bauch, proboszcz
z Rawy Ruskiej58. W roku 1890 w Lubyczy Kameralnej występował Fryderyk
Kämpffe, a Albert Kämpffe był właścicielem folwarku Szalenik, znajdującego się również w Lubyczy Kameralnej59. Herman Kämpffe w 1896 r.
odnotowany był jako właściciel pierwszej galicyjskiej fabryki konserw
jarzynowych60. W 1898 r. „Gazeta Lwowska” informowała o śmierci we
Wrocławiu Alberta Kämpffego, właściciela majątku w Szaleniku. Zwracała
uwagę na fakt, że Albert Kämpffe był „prawdziwym opiekunem okolicznego włościaństwa, które zachowało szczerą miłość do niego”61.
Pod koniec XIX w. (1897) głównym właścicielem Lubyczy był Herman
Kämpffe, a niewielka część wsi Lubyczy Kameralnej (folwark Szalenik)
należała do Alberta Kämpffego62. Na początku XX w. (1902) obok właścicieli Lubyczy Kameralnej – Kämpffów, pojawia się Maksymilian Parnas,
wyznania mojżeszowego63, syn właścicieli dóbr ziemskich Rozalii i Saula
Parnasów. Jednocześnie M. Parnas wraz z żoną Kornelią64 byli początkowo
Z. P i z u n, Kościół i parafia…, s. 9.
Zob. T. P i ł a t, Skorowidz dóbr tabularnych w Galicyi z Wielkiem Ks. Krakowskiem, Lwów
1890, s. 118.
60
„Gazeta Lwowska” 1896, nr 223, s. 12.
61
„Dobroczynność śp. Kaempffa okazała się głównie w 1884 r. po pożarze Rawy Ruskiej
i wsi Karowa, Wierzbicy i Korni”. Zob. tamże, 1898, nr 168, s. 3. Zapewne jest to śmierć „starego” Kämpffego, ponieważ jako właściciel folwarku w Szaleniku odnotowywany był nadal
Albert. Potwierdza to również zapowiedź ślubna z 1912 r. syna zmarłego Alberta Kämpffego
– Ernsta Heinricha, z Anną Marią Hoenig. „Aufgebot”. Zob. tamże, 1912, nr 93, s. 12.
62
Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkim
Księstwie Krakowskiem i Księs. Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian
terytoryalnych kraju. Z oznaczeniem: Starostw, Sądów powiatowych, Urzędów parafialnych, Urzędów
pocztowych i telegraficznych, wraz z odległością tychże w kilometrach od dotyczącej miejscowości,
Spisu ludności wedle obliczenia z r. 1890, Właścicieli posiadłości dóbr tabularnych, Zestawienie Sądów
obwodowych z przynależnymi Sądami powiatowymi, Wykaz powiatowych Dyrekcyi Skarbu, Spisu posterunków Żandarmeryi i Streszczenie przepisów pocztowych, telegraficznych i telefonicznych, Lwów
1897, s. 110–111.
63
Adress- und Geschäfts-Handbuch der Landeshauptstadt Lemberg, Lwów 1902, s. 339.
64
„Kornelia Löwenherz-Parnas była główną postacią pielęgnującą we Lwowie pamięć
o Fryderyku Chopinie w pierwszej połowie XX w. Dzięki edukacji muzycznej zdobytej w Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego doskonaliła technikę gry na fortepianie
pod kierunkiem K. Mikulego, który przekazał jej tradycje interpretacyjne utworów Chopina
[…]. Kornelia Parnas kolekcjonowała wszelkie pamiątki mające jakikolwiek związek z wielkim
kompozytorem. Były to zarówno drobne przedmioty, jak listy i rysunki, a także bezcenne
autografy utworów, pierwsze wydania nutowe, nieraz nawet z autorskimi naniesieniami
dokonanymi przez samego Chopina. W skład kolekcji wchodziły również wszelkie rzadkie
wydania nutowe, zwłaszcza pierwodruki. W ten sposób Kornelia Parnas stała się postacią
wielce zasłużoną dla kultury polskiej, dzięki której po śmierci K. Mikulego pamięć o Fryderyku
Chopinie była we Lwowie wciąż obecna”. Zob. M. P i e k a r s k i, Fryderyk Chopin (1810–1849)
i jego lwowscy kontynuatorzy. Część XIV – Kornelia Parnas (1866–1942), „Kurier Galicyjski” 2010,
nr 16, s. 28.
58
59
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również właścicielami Żniatyna65. W wykazie posiadania dóbr ziemskich
w Lubyczy w 1904 r. widać wyraźnie, że Parnas przejął lubyckie majątki
w miasteczku i w dużej części we wsi Lubyczy. Wynika z tego, że właścicielem dóbr ziemskich w Lubyczy Królewskiej oraz w Lubyczy-Kniazie
z przysiółkiem Łużek został Maksymilian Parnas, który równocześnie
z Albertem Kämpffem66 był właścicielem ziemskim w Lubyczy Kameralnej67.
Parnas przejął też znajdujące się w miasteczku zakłady przemysłowe, m.in.
fabrykę fajansu68 oraz fabrykę konserw jarzynowych69.
Kiedy Maksymilian Parnas został właścicielem majątku w Lubyczy
Królewskiej, na własność rzymskokatolickiej parafii w Rawie Ruskiej oddał grunt, na którym stała drewniana kaplica, oraz obiecał pomoc przy
budowie nowego kościoła. Dzięki temu rawski proboszcz ks. Wincenty
Czajkowski (1862–1935) mógł rozpocząć w miasteczku budowę murowanego kościółka filialnego. 12 maja 1904 r. w kaplicy odprawiono ostatnią
mszę świętą i już następnego dnia rozpoczęto wyburzanie i budowę na
jej miejscu przedsionka nowego kościoła. Uroczyste poświęcenie kościoła
pw. Aniołów Stróżów w Lubyczy Królewskiej miało miejsce 16 października 1904 r. Aktu poświęcenia nowej świątyni dokonał ks. opat Izydor
Kunaszowski z Żółkwi. Po uroczystości poświęcenia kościoła Maksymilian
Parnas zaprosił gości na obiad70.
Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, s. 339. Zob. też notatkę
Bankructwo, „Gazeta Lwowska” 1899, nr 110, s. 4.
66
Po śmierci Alberta Kämpffego w latach 30. XX w. majątek objęła wdowa po nim,
Małgorzata, oraz jej zięć Wilhelm Szewczyna Hartwig – major Wojska Polskiego, nazywany
przez miejscową ludność „Majorkiem”. Mieli oni trzech synów (Rudi – 19 lat, Edwin – 17 lat,
Willi – 15 lat). W roku 1939 „Majorek” poszedł na front, z którego już nie wrócił. Synów, za
ich żydowskie pochodzenie po ojcu, zabili w pobliskim lesie żołnierze niemieccy z gestapo.
Matce chłopców na widok rozstrzelanych synów z rozpaczy „pękło serce”. Zob. W. P u t k o,
W cieniu starego klonu. Wspomnienia o wsi Zatyle, Warszawa 1999, s. 37.
67
Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami […] w Królestwie Galicyi, Wielkim
Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian
terytoryalnych kraju, Lwów 1904, s. 97.
68
Dzierżawcami fabryki fajansów byli: Szame Baumwohl, następnie jego zięć Aszer Luft,
a później Salomon Gottlieb. Fabryka spłonęła w 1911 r. i nie została odbudowana.
69
Według Maksymiliana Parnasa w 1909 r. fabryka zatrudniała na stałe 50 pracowników,
a w sezonie letnim do 600 robotników i robotnic. W tym czasie rocznie sprzedawała towaru za
220 tys. koron, zbyt zaś rósł stale o 20%. Zob. „Kuryer Lwowski (Lemberger Courier)” 1909,
nr 490, s. 3.
70
Z. P i z u n, Kościół i parafia…, s. 10–11. Praktycznie bezinteresowna postawa Żyda Maksymiliana Parnasa została doceniona przez przedstawicieli duchowieństwa rzymskokatolickiego.
Późniejszy lubycki proboszcz, ks. prałat Józef Urbanik (1921–1990), zwrócił uwagę na fakt, że
Parnas nie tylko rozumiał potrzebę budowy kościoła dla swoich pracowników – katolików,
ale robił to również w trosce o siebie, wiedząc, że nauka Kościoła i jego moralny wpływ na
tych ludzi będą dla niego korzystne. Zob. tamże, s. 10.
65
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W roku 1914 w dobrach lubyckich obok Maksymiliana Parnasa71 pojawił
się kolejny żydowski właściciel – lwowski prawnik dr Marcin Horowitz,
który początkowo był właścicielem części kameralnych dóbr we wsi Lubyczy72. Martin von Horowitz (ur. 1875) był synem Samuela Horowitza
(1841–1924)73 i Olgi z domu Friedland (ur. 1852), córki Mayera Friedlanda
i Shifry z domu Frumkin74.
Ostatnia znana wzmianka o Maksymilianie Parnasie pochodzi z pamiętników Augusta Krasickiego75, w których opisuje on swój udział w działaniach
wojennych z lat 1914–1916. Autor wspomina, że w hotelu na Węgrzech
zapoznał się z Maksymilianem Parnasem, ówczesnym właścicielem miasteczka Lubycza Królewska, który na początku kampanii, jako audytor, na
terenie Ordynacji Zamojskiej, w Zwierzyńcu, uratował od śmierci pięciu
gajowych, podejrzewanych przez Austriaków o sprzyjanie Rosjanom76.
Jak podaje amerykańsko-żydowskie źródło z czasu po I wojnie światowej (1920), dr Marcin Horowitz odziedziczył prawo własności dóbr
ziemskich w miasteczku Lubycza Królewska. Zwraca ono uwagę na fakt,
że pomimo bogactwa, którym cieszył się właściciel miasteczka, był on
obojętny na jego potrzeby. Horowitz był również właścicielem częściowo
już wtedy odbudowanej fabryki konserw jarzynowych, która zatrudniała
80 osób i mogłaby wznowić produkcję77.
71
Dr Marcin Horowitz powiązany był biznesowo i rodzinnie z Maksymilianem Parnasem.
Józef Parnas, brat Maksymiliana, był mężem najmłodszej siostry dr. Marcina Horowitza –
Friedy. Zob. Księga zaślubin izraelskiego okręgu metrykalnego Lwów na rok 1896. 300 Księgi
metrykalne gmin wyznania mojżeszowego z terenów tzw. zabużańskich, [w:] http://agadd.
home.net.pl/metrykalia/300/sygn.%201804/pages/PL_1_300_1804_0047.htm [dostęp: 3 IV
2017].
72
Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Królestwie Galicyi, Wielkiem
Księstwie Krakowskiem i Księstwie Bukowińskiem z uwzględnieniem wszystkich dotąd zaszłych zmian
terytoryalnych kraju, Lwów 1914, s. 91.
73
Samuel Schmelke of Lemberg de Horowitz w dostępnych dokumentach archiwalnych
i prasowych przedstawiany był zawsze w bardzo pozytywnym świetle. Pochodził z rodziny
o bogatych tradycjach. Był finansistą (bankierem), przemysłowcem, ziemianinem i politykiem
galicyjskim. W swoim czasie uważano go za najbogatszego człowieka w Galicji. W roku 1895
uzyskał pierwszy stopień szlachectwa. Zob. Polski słownik judaistyczny Żydowskiego Instytutu
Historycznego, [w:] http://www.jhi.pl/psj/Horowitz_Edler_von_Samuel [dostęp: 3 IV 2017] oraz
http://www.geni.com/people/Samuel-Horowitz/6000000016508549942 [dostęp: 3 IV 2017].
74
Martin był najmłodszym dzieckiem Samuela i Olgi Horowitzów. Miał dwie siostry:
Marię, żonę doktora prawa Natana von Opoka-Löwensteina, i Friederikę, która wyszła za
mąż za doktora prawa Josefa Parnasa.
75
August z Siecina hrabia Krasicki (1873–1946) podczas I wojny, w stopniu porucznika,
był adiutantem i oficerem ordynansowym austriackiej Komendy Legionów Polskich.
76
A. K r a s i c k i, Dziennik z kampanii rosyjskiej 1914–1916, Warszawa 1988, s. 215.
77
Joint Distribution Committee of the American Funds Jewish War Sufferers. Zob. http://
search.archives.jdc.org/multimedia/Documents/NY_AR1921/00019/NY_AR1921_04176.
pdf [dostęp: 3 IV 2017]. Według tego źródła Lubycza Królewska to jedno z tych miasteczek
spalonych przez Rosjan podczas odwrotu w 1915 r. Z 136 istniejących budynków 66 zostało
spalonych, a większość pozostałych znajdowała się w podupadłym stanie.
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Żydowski stragan w zniszczonej podczas I wojny światowej Lubyczy Królewskiej.
Źródło: Zbiory prywatne Ryszarda Gawrysia.

Dr Marcin Horowitz, najbogatszy lubycki Żyd, właściciel pałacu w miasteczku78 i trzech folwarków na terenie Lubyczy (Dęby, Łazowa i Werłoka), we wspomnieniach mieszkańców Lubyczy Królewskiej uchodził za
78
W świetle przytoczonych w artykule argumentów oraz dostępnych na dzień dzisiejszy
materiałów źródłowych nie znajduje uzasadnienia teza, którą dotychczas przytaczali autorzy
tekstów o Lubyczy Królewskiej, wskazująca na Marcina (albo Mariana) Horowitza jako budowniczego lubyckiego secesyjnego pałacu w 1895 r. Analizując dostępne fotografie pałacu
i jego ruin, można też wyciągnąć wniosek, że pałac miał dwie, dające się wyodrębnić, części,
co mogłoby wskazywać na możliwość jego późniejszej rozbudowy. Obecnie na miejscu, gdzie
ulokowany był pałac z zespołem dworskim, znajdują się budynki zlikwidowanego Zespołu
Szkół nr 6 w Lubyczy Królewskiej, który zastąpił Zespół Szkół Mechanizacji Rolnictwa. Decyzja o budowie w Lubyczy Królewskiej szkoły typu rolniczego zapadła w 1969 r. po wizycie
na Lubelszczyźnie delegacji rządowej z ministrem rolnictwa, Mieczysławem Jagielskim, który
liczył, że w odrestaurowanym pałacu znajdzie siedzibę szkoła rolnicza. Stało się jednak inaczej,
ponieważ decyzją władz powiatowych w Tomaszowie Lubelskim pałac rozebrano, a na jego
miejscu zbudowano kompleks nowych budynków. Zob. M. K a w k a, Szkoły rolnicze w Lublinie
i w Lubyczy Królewskiej 1944–1994, Lubycza Królewska 1995, s. 16. Konieczność rozbiórki pałacu
uzasadniono faktem, że obiekt nie znajduje się w rejestrze zabytków i nie przedstawia żadnej
wartości jako dobro kultury. Zob. Studium historyczno-urbanistyczne dawnego miasta Lubyczy
Królewskiej (województwo zamojskie), oprac. E. Bortkiewicz, Lublin 1990, s. 29.
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Pałac w Lubyczy Królewskiej (widok od frontu) – wizualizacja. Wykonanie: Bartosz
Warzocha. Źródło: Zbiory prywatne Bartosza Warzochy.

dumnego i wyniosłego pana, który nie zadawał się z prostymi ludźmi.
Przywiązywał dużą wagę do religii i tradycji żydowskiej oraz skory był
do niesienia pomocy innym. Do swoich posiadłości jeździł bryczką zaprzężoną w dwa konie. Tylko w soboty chodził pieszo. Zwraca się uwagę na
zakup przez niego piłki do gry dla lubyckiej szkoły. W latach 30. XX w.
posiadał około 800 ha ziemi, kilka folwarków, fabrykę konserw, gorzelnię
i młyn79. Inny obraz dr. Horowitza daje przytoczony powyżej dokument
amerykańskich Żydów, a także liczne notatki w prasie lwowskiej, mówiące
o traktowaniu przez niego pracowników zatrudnionych w majątku w Dębach. Pomiędzy Horowitzem a pracownikami dochodziło do konfliktów80,
które czasami przeradzały się nawet w strajk81.
Od końca lat 20. XX w. dr Marcin Horowitz zaczął mieć coraz poważniejsze problemy finansowe82, które ostatecznie zakończyły się wystawieniem jego majątku na licytacji83. W roku 1930 wdrożono postępowanie
ugodowe dotyczące majątku dr. Horowitza, właściciela dóbr i kamienicy
we Lwowie oraz folwarków na terenie Lubyczy. Zarząd masy konkursowej
M. K o p e r, Miasteczko Lubycza Królewska. Historia i pamięć, Lubycza Królewska 2012,
s. 12–13.
80
Pachołki obszarnika strzelają do ludzi, „Dziennik Ludowy”. Organ Polskiej Partji Socjalistycznej 1928, nr 127, s. 9. Odpowiedź na sprostowanie do tej notatki: tamże, 1928, nr 139, s. 6.
81
Strajkujący robotnicy rolni wobec „konkurencji”, „Echo Gdańskie” 1928, nr 223, s. 2.
82
„Gazeta Lwowska” 1929, nr 293, s. 8.
83
Obwieszczenie komornika Sądu Grodzkiego w Rawie Ruskiej z 4 kwietnia 1938 r. Zob.
tamże, 1938, nr 79, s. 4.
79
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Pałac w Lubyczy Królewskiej (widok od strony ogrodu) – wizualizacja. Wykonanie:
Bartosz Warzocha. Źródło: Zbiory prywatne Bartosza Warzochy.

jego majątku uzyskał senator dr Henryk Löwenherz84, który był bratem
Kornelii Parnas, żony Maksymiliana Parnasa, poprzedniego właściciela dóbr
ziemskich i zakładów przemysłowych w Lubyczy. Sprawując zarząd nad
majątkiem, dr H. Löwenherz osiągnął znaczne korzyści finansowe, a dr
M. Horowitz pozostał formalnym właścicielem dóbr do 1938 r.85.
Będące własnością dr. Marcina Horowiza nieruchomości w Lubyczy
Kameralnej, Lubyczy-Kniazie i Werchracie o powierzchni 320 ha podlegały
przymusowemu wykupowi. Doszło do tego w drodze rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 28 września 1936 r. o ustaleniu nadzwyczajnego wykazu
imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi86.
Przed II wojną światową lubycki pałac stał się własnością Żyda Hersza
Federbuscha, który posiadał majątki ziemskie w Żurawcach (z Rudą
Henryk Löwenherz (1871–1936), polski Żyd, prawnik, polityk (PPS, BBWR), poseł na
Sejm (1928–1930), senator (1930–1935).
85
„Gazeta Lwowska” 1930, nr 160, s. 7. Zasady i posady, „Prąd”. Miesięcznik Związku
Polskiej Inteligencji Katolickiej 1932, nr 267, s. 3. Senator BB dr Henryk Loewenherz jako zarządca
masy konkursowej, „Naprzód”. Organ Polskiej Partji Socjalistycznej 1932, nr 225, s. 6. Należałoby
dokładniej zbadać powiązania rodzinno-biznesowe osób Horowitz–Parnas–Löwenherz–Löwenstein, co dałoby odpowiedź na pytanie, w jaki sposób lwowski prawnik dr Marcin Horowitz
na terenie Lubyczy przejął majątek po Maksymilianie Parnasie. Tym bardziej może to być
interesujące, ponieważ dr M. Horowitz wcześniej był obrońcą H. Löwenherza. Zob. „Gazeta
Lwowska” 1899, nr 112, s. 4.
86
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 września 1936 r. o ustaleniu nadzwyczajnego
wykazu imiennego nieruchomości podlegających przymusowemu wykupowi. Zob. „Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” 1936, nr 74, poz. 527.
84
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Żurawiecką), Nowosiółkach i Lubyczy Kameralnej87. Ostatnie informacje
o dr. Marcinie Horowitzu pochodzą z 1939 r. Dowiadujemy się z nich, że
mieszkał on we Lwowie na ulicy Sykstuskiej 1 (obecnie: Petra Doroszenki).
Dalsze jego losy pozostają nieznane.
Badania historyczne nad losami właścicieli dóbr ziemskich w miasteczku Lubycza Królewska, prowadzone przez autorów niniejszego artykułu,
trwały 2 lata i niestety nie rozwiązały wielu wątpliwości ani nie rozwiały niejasności dotyczących skomplikowanych i „tajemniczych” dziejów
Lubyczy w okresie od 1787 r. (kiedy miasteczko trafiło w prywatne ręce),
aż do wybuchu II wojny światowej w 1939 r. Okazało się, że pojawiające się w literaturze historycznej i publicystycznej informacje na temat
miasteczka w wielu przypadkach są błędne i nieścisłe. Najczęściej jedni
autorzy powtarzają po innych i, nie zgłębiając tematu, podają lakoniczne
informacje dotyczące zwykle tego, kto po kim przejął miasteczko88. Autorzy
mają nadzieję, że ich przemyślenia zainspirują innych historyków, regionalistów i pasjonatów historii do dalszych prac badawczych, które będą
rozwiązywać poszczególne wątpliwości i uzupełniać wiedzę historyczną
na temat miasteczka Lubyczy Królewskiej.
ABSTRACT
Zdzisław Pizun, Ryszard Gawryś
THE LANDOWNERS OF THE TOWN OF LUBYCZA KRÓLEWSKA
(1787–1939)
Not only does this article present the history of the town of Lubycza Królewska and the
estate held within, but it also summarizes the current state of the art which still cannot explain all
its historical intricacy and entanglement. The aim of the article is to direct the scientific research
with a view to compiling a thorough monograph about the history of Lubycza Królewska.
As a result of the decision of the Ministry of Administration and Digitization, Lubycza
Królewska regained the municipal rights as of 1st January, 2016, however, its roots date back
to the Mazovian and Volokh colonization intensively conducted at the turn of the 14th and
15th centuries by Mazovian Duke Siemovit IV (1379–1426). The formation of the town on the
site of the royal village of Lubycza is estimated to have been enacted in the first half of the
18th century and its urban chapter might have been received due to efforts and solicitation by
Jerzy Rzeczycki, the Starost of Rzeczyca.
Na mocy wyżej wymienionego rozporządzenia Rady Ministrów 350 ha z nieruchomości,
które stanowiły własność Hersza Federbruscha, podlegało przymusowemu wykupowi. Zob.
tamże.
88
Zob. na przykład opracowania, które „budowały” wiedzę historyczną na temat Lubyczy: J. G ó r a k, Miasta i miasteczka Zamojszczyzny, Zamość 1990, s. 67; W. B o n d y r a, Słownik
historyczny miejscowości województwa zamojskiego, Lublin–Zamość 1992, s. 64–65.
87
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Właściciele ziemscy w miasteczku Lubycza Królewska (1787–1939)

In 1772, Lubycza Królewska, as part of Galicia and Lodomeria, was incorporated into the
Habsburg Empire. Under the administrative reforms in 1784, Lubycza Królewska regained
the status of a town, which constituted but only a part of Lubycza, two other parts of which
being large villages: Lubycza Kameralna and Lubycza-Kniazie. At the time of the Second
Republic of Poland, it was the seat of commune (gmina) and belonged to Rawsko poviat and
Lviv province. Throughout its history, Lubycza Królewska has always been a small town, e.g.
National Census of 1921 recorded the number of inhabitants at 743. As far as ethnicity and
religion is concerned, the majority of the townsfolk were Jews.
In 1787 the town was taken over by Edward Romanowski as a form of compensation
for his saltworks in Kossowo commandeered by the Austrians. In 1830 Lubycza estate was
acquired by Baron Henryk August von Leibnitz at a public auction, while in 1840 it was
bought off by Prince Józef Woroniecki. Quite an important figure among the owners of the
estate was Ludwik Zieliński, who possessed Lubycza between the years 1844–1868. In 1850s
he erected a new manor house with a library, where he collected a considerable number
of books and archives. In 1855 he set up a faience factory, which manufactured objects for
Jewish community. In front of the manor house he erected a small wooden Roman Catholic
manor chapel under the invocation of the Ascension of Our Lord. Then, in 1868 the property
was taken over by the Kampfees – evangelical family from Prussia, whose most important
member was Herman Kämpffe. At the beginning of the 20th century the Lubycza estate
became the property of Maksymilian Parnas, of Jewish origin, who also acquired a faience
factory and canned vegetable factory. Furthermore, he transferred the ownership of the land
where a wooden chapel had been built to the Roman Catholic parish in Rawa Ruska, which
consequently resulted in having a new brick branch church erected. In 1914 there appeared
yet another Jewish owner, dr Marcin Horowitz, a lawyer from Lviv, who inherited title to the
property. He was a very rich Jew, being the owner of the palace and three farms in Lubycza
area. However, since the late 1920s he was facing financial problems and challenges, which
ultimately led to his property being put up for auction in 1938. Before the outbreak of WW II
the palace in Lubycza was acquired by another Jew – Hersz Federbusch.

41

Sapiehowie z Siedlisk we wspomnieniach...

Rocznik Tomaszowski 6

Mariusz Lewko
Siedliska

SAPIEHOWIE Z SIEDLISK WE WSPOMNIENIACH
MATYLDY Z WINDISCH-GRAETZÓW SAPIEŻYNY
– PRZYCZYNEK DO DZIEJÓW ZIEMIAŃSTWA
NA ROZTOCZU
Artykuł przedstawia historię jednej z gałęzi rodu Sapiehów, osiadłej pod koniec XIX w.
w Siedliskach na terenie ówczesnej Galicji. Seniorami rodziny byli: Paweł Sapieha, znany polityk i działacz społeczny, pierwszy prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, i jego żona Matylda
Windisch-Graetz Sapieżyna. Sapiehowie mieszkali w Siedliskach, stanowiących siedzibę ich
włości w latach 1892–1939. Losy rodziny splotły się nierozerwalnie ze wszystkimi ważnymi
wydarzeniami, które miały miejsce na obszarze Galicji pod koniec XIX i na początku XX w.
Przetrwali I wojnę światową, wojnę polsko-ukraińską i polsko-bolszewicką. Aktywnie włączyli
się także w odbudowę państwa polskiego po okresie zaborów.
Celem artykułu jest również przedstawienie roli, jaką odegrała rodzina w rozwoju gospodarczym i społecznym Siedlisk oraz okolicznych miejscowości.
Słowa kluczowe: Paweł Sapieha, Siedliska, ziemiaństwo

Sapiehowie to jeden z najpotężniejszych rodów w Rzeczypospolitej.
Wywodzili się z terenów Wielkiego Księstwa Litewskiego i pieczętowali
herbem Lis. Za protoplastę rodziny uznawany jest Semen Sapieha, pisarz
króla Kazimierza Jagiellończyka. Jego najstarsi synowie dali początek
dwom liniom rodu – Bohdan linii siewiersko-czerskiej, Iwan kodeńskiej.
Członkowie rodu zapisali wspaniałą kartę w historii państwa, pełniąc
wiele funkcji politycznych, wojskowych i społecznych. Przedstawiciele linii
kodeńskiej, za zaangażowanie w walkę o niepodległość Polski w czasie
zaborów, stracili swoje posiadłości na Podlasiu i osiedlili się w Krasiczynie
na terenie Galicji. W roku 1874 Adam Sapieha kupił tzw. Rawszczyznę.
W skład majątku wchodziła niewielka miejscowość Siedliska1, która za
sprawą jego syna Pawła stała się jedną z głównych siedzib rodzinnych.
Kluczowym źródłem do historii tej linii rodu są wspomnienia Matyldy
Windisch-Graetz Sapieżyny – żony Pawła. Pisała ona swój pamiętnik od
przyjazdu do majątku w 1892 r., aż do końca lat 40. XX w. Jej wnuczka
Maria wydała go w 2004 r. pod tytułem My i nasze Siedliska.
1

Siedliska – wieś położona w gminie Lubycza Królewska, powiat tomaszowski.
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SIEDLISKA PRZEDSAPIEŻYŃSKIE
Siedliska po raz pierwszy pojawiają się w źródłach pisanych pod
zupełnie inną nazwą. W roku 1447 ówczesny książę bełski Władysław I
przekazał spustoszoną przez najazd tatarski wieś Stare Hrebenne Iwaszkowi
Dzieduszyckiemu herbu Sas z Hrebionej Nowej2. Stare Hrebenne to, zgodnie z późniejszą XVI-wieczną informacją, obecne Siedliska3. Rodowód
miejscowości jest jednak zdecydowanie wcześniejszy, być może jeszcze
XIV-wieczny.
W publikacjach dotyczących osadnictwa na obszarze Roztocza autorzy
umieszczają wieś w grupie osad wołoskich4. Miejscowość przez cały wiek
XV znajdowała się w rękach rodziny Dzieduszyckich. Właścicielami Siedlisk
byli – Jacko5, syn Iwaszka, dziedzic Dzieduszyc, i Jan zwany Iwaszkiem,
który w 1499 r. oddał wieś pod zastaw 300 grzywien Marcinowi Świrskiemu6.
Nie pozostała jednak długo w rękach Świrskiego, bo już w 1507 r. jej właścicielem został kolejny z Dzieduszyckich – Jan. Wiadomo, że dzierżawił
ją w 1531 r. Prawdopodobnie w połowie XVI w. miejscowość przeszła
w prywatne ręce, ponieważ nie pojawiła się już później w żadnej lustracji
województwa bełskiego. W roku 1571 należała do Krzysztofa Siedliskiego7.
Na początku XVII w. w ziemi bełskiej dochodziło do licznych wystąpień chłopskich i napadów na dwory szlacheckie. Jeden z takich napadów
miał miejsce w 1620 r. Chłopi z Werchraty najechali na dwór właściciela
Siedlisk Wojciecha Janiewskiego i zniszczyli zasiewy8.
W roku 1629 dotknął miejscowość najazd Tatarów, którzy na początku października przez kilka dni pustoszyli ziemię bełską9. W roku 1648
przez wieś przeszły oddziały Bohdana Chmielnickiego, a w 1657 r. w jej
pobliżu miała się odbyć zwycięska potyczka miejscowej szlachty i włościan
z jednym z powracających do Siedmiogrodu pułków wojewody Jerzego
Rakoczego10. Kilka lat później w 1671 r. w pobliżu Siedlisk obóz rozbiły
A. J a n e c z e k, Osadnictwo pogranicza polsko-ruskiego. Województwo bełskie od schyłku XIV
do początków XVII w., Warszawa 1993, s. 148.
3
Tamże.
4
G. J a w o r, Osady prawa wołoskiego i ich mieszkańcy na Rusi Czerwonej w późnym średniowieczu, Lublin 2014, s. 98.
5
A. B o n i e c k i, Herbarz Polski. Wiadomości historyczno-genealogiczne o rodach szlacheckich,
t. 5, Warszawa 1902, s. 167.
6
Tamże, s. 168.
7
J. N i e d ź w i e d ź, Leksykon historyczny miejscowości dawnego województwa zamojskiego,
Zamość 2003, s. 444.
8
M. H o r n, Walka chłopów czerwonoruskich z wyzyskiem feudalnym w latach 1600–1648,
cz. 2, Chłopi dóbr koronnych w walce przeciw zwiększeniu robocizn i danin, Opole 1976, s. 125.
9
Tenże, Skutki ekonomiczne najazdów tatarskich z lat 1605–1633 na Ruś Czerwoną, Wrocław–
Warszawa–Kraków 1964, s. 98.
10
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, My i nasze Siedliska, Kraków 2003, s. 39.
2
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wojska ówczesnego hetmana Jana Sobieskiego. Potwierdzeniem tej informacji jest list napisany przez hetmana do żony Marysieńki11.
Na początku XVIII w. dziedzicami Siedlisk byli Florian Magiera Mirecki
i jego siostra Teofila Zarzycka12. Jej mąż Andrzej Zarzycki zadłużył się
u właścicieli Szychowic: Ignacego, Aleksego i Józefa Bystrzanowskich,
którzy w 1718 r. dokonali zajazdu na dwór w Siedliskach i obrabowali
go13. Procesy sądowe dotyczące tego zdarzenia ciągnęły się jeszcze przez
kilka lat. Z roku 1771 pochodzi informacja o kolejnych właścicielach wsi
– Pereljakiewiczach14.
Na początku XIX w. dzierżawcą wsi był Wincenty Fontana – starosta
brzeżański15, a następnie Marcin Górski, który ufundował w Siedliskach
cerkiew drewnianą w 1830 r.16. Kolejnym właścicielem miejscowości został
Józef Jabłonowski, poseł na sejm galicyjski, który założył lub rozbudował
w niej fabrykę fajansu. Zakład powstał nad rzeką Prutnik i zgodnie z informacją z 1867 r. pracowali w nim: kierownik, 27 robotników i dozorca17.
Z powodu działania w pobliżu innych fabryk i coraz większej nieopłacalności produkcji fabryka została zamknięta w latach 90. XIX w. W roku 1874
dobra rawskie, w skład których wchodziły wówczas Siedliska, odkupił od
Jabłonowskiego książę Adam Sapieha – znany polityk galicyjski, prezes
Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego i właściciel Krasiczyna.
SIEDLISKA SAPIEŻYŃSKIE
Adam Stanisław Sapieha zapłacił za dobra rawskie 600 tys. guldenów
austriackich. W jego rękach znalazły się budynki w Rawie Ruskiej oraz
wsie: Siedliska, Rata i Hrebenne18. Nowy właściciel pochodził z jednego
z najpotężniejszych rodów magnackich Rzeczypospolitej. Członkowie
tej rodziny pełnili wiele ważnych funkcji i brali udział w najważniejszych wydarzeniach z historii państwa polsko-litewskiego. Pieczętował
się herbem Lis i przez sobie współczesnych nazywany był „czerwonym
księciem”. Urodził się 4 grudnia 1828 r. w Warszawie. Pierwsze cztery
lata życia spędził w Paryżu z matką Jadwigą z Zamoyskich19. Jego ojciec
11
12

s. 122.

Jan Sobieski, Listy do Marysieńki 2, oprac. L. Kukulski, Warszawa 1973, s. 98.
W. B o n d y r a, Własność ziemska w województwie bełskim w czasach saskich, Lublin 2015,

Tamże, s. 134.
Z. P i z u n, M. L e w k o, Z dziejów parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Siedliskach,
Siedliska 2003, s. 21.
15
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 7.
16
Z. P i z u n, M. L e w k o, dz. cyt., s. 72.
17
Tamże, s. 21.
18
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 8.
19
A. T ł o m a c k i, Sapiehowie. Linia kodeńska, Warszawa 1996, s. 153.
13
14
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Leon wziął udział w powstaniu listopadowym, za co w 1831 r. otrzymał
Order Virtuti Militari (za obronę Warszawy) i w „podzięce” od Rosjan
konfiskatę rodzinnych posiadłości w Królestwie Polskim. Niewątpliwą
ich perłą była bazylika w Kodniu z cudownym obrazem Matki Bożej,
sprowadzonym z Rzymu w 1631 r. przez Mikołaja Sapiehę20. Leon Sapieha
w 1835 r. zakupił dobra krasiczyńskie pod Przemyślem w Galicji. W krótkim czasie powstała tam nowa siedziba rodowa, w której dorastał młody
Adam. Leon prowadził ożywioną działalność społeczno-gospodarczą. Był
marszałkiem Sejmu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii (1861–1875)
oraz prezesem: Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, Galicyjskiej Kasy
Oszczędności i Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego. W roku 1858
założył w Dublanach pod Lwowem Wyższą Szkołę Rolniczą, przemianowaną w 1901 r. na Akademię Rolniczą w Dublanach21.
Adam Sapieha w 1847 r. ukończył gimnazjum we Lwowie, następnie
rozpoczął studia w Londynie. Na wieść o wybuchu Wiosny Ludów wrócił do Galicji. W czasie powstania styczniowego angażował się w pomoc
powstańcom i propagowanie działań powstańczych na zachodzie Europy.
Aresztowany przez władze austriackie zbiegł z więzienia i został komisarzem Rządu Narodowego na Anglię i Francję. W roku 1865 w czasie
pobytu w Paryżu przeżył zamach, dokonany prawdopodobnie przez przeciwników politycznych. Sztylet zamachowca utkwił w portfelu, który był
później jedną z rodzinnych pamiątek. Za zgodą władz austriackich powrócił
do Galicji i został posłem Sejmu Krajowego. Pełnił wiele funkcji społecznych – był m.in. od 1883 r. naczelnikiem Rady Zawiadowczej Krajowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicyi i Lodomeryi z Wielkim
Księstwem Krakowskiem22. Stanął także na czele komitetu Powszechnej
Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 r.23.
Siedliska, w pierwszych latach po kupnie majątku przez Sapiehów,
nie wyróżniały się niczym szczególnym. We wsi stacjonowała kawaleria
austriacka, mająca za zadanie ochronę granicy. Oficerowie zamieszkiwali
tzw. menaż – prawdopodobnie dawny dwór szlachecki, zlokalizowany
w pobliżu obecnej leśniczówki. Naprzeciw tego budynku stały koszary,
stajnie i dom przeznaczony dla dowódcy, zwany rotmistrzówką. Z ramienia
Sapiehów zarządcą majątku został Wincenty Januszkiewicz, były naczelnik
powiatu miechowskiego i powstaniec styczniowy24.
Tamże, s. 49.
Tamże, s. 146.
22
Krajowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych w Galicyi i Lodomeryi z Wielkim Księstwem
Krakowskiem 1875–1900, Lwów 1900, s. 134.
23
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 21.
24
Wincenty Januszkiewicz (1812–1883) pochowany jest na cmentarzu w Siedliskach razem
z wnuczką Zofią. W roku 1863 brał udział w bitwie pod Miechowem, stoczonej z Rosjanami
przez oddział pułkownika Apolinarego Kurowskiego. Januszkiewicz napisał raport z przebie20
21
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Po opuszczeniu budynków przez wojsko obiekty dworskie stały niewykorzystane do roku 1893. Dwa lata wcześniej w Siedliskach pojawił się
Paweł Sapieha, który po powrocie z podróży po Azji otrzymał majątek
od ojca Adama. Właśnie z jego osobą związany jest największy rozkwit
tych okolic.
Paweł Sapieha był trzecim synem Adama i Jadwigi25. Urodził się 1 września 1860 r. w Gumniskach pod Tarnowem. Dzieciństwo i lata młodzieńcze
dzielił między Krasiczynem i Lwowem. W tym ostatnim mieście ukończył
gimnazjum, a następnie studiował prawo na uniwersytetach w: Pradze,
Wiedniu i Krakowie. Po studiach pracował w administracji państwowej,
początkowo w Przemyślu, a następnie w Sarajewie i Mostarze26.
W roku 1888 razem z bratem Adamem wyruszył na wyprawę do Kairu
i Konstantynopola. Kolejnymi etapami jego podróży po Azji były: Indie,
Birma, Chiny, Japonia i Korea. Zwiedził także słynące z wyrobów laki27
wyspy Riukiu28. Z wyprawy przywiózł niezwykłą kolekcję broni, naczyń
i porcelany. Kolekcja ta została później zaprezentowana we Lwowie na
specjalnej wystawie, zorganizowanej na rzecz Czytelni Katolickiej. Z Azji
Paweł wracał przez Mongolię i Rosję, zatrzymując się na dłużej w Tomsku
i Petersburgu. W tym ostatnim mieście starał się o poddaństwo rosyjskie,
chcąc poślubić Sofinetkę Branicką z Białocerkwi. Małżeństwo to miało
zapobiec przejściu majątku Branickich pod zarząd rosyjski. Plany związku
nie doszły jednak do skutku i Paweł zmuszony był wrócić do Galicji. Od
roku 1891 zajmował się zarządzaniem majątkiem w Siedliskach i pracą
w administracji.
Rok później w życiu młodego, wówczas 31-letniego, dziedzica zaszła
gwałtowna zmiana. Podczas wspomnianej wystawy egzotycznych przedmiotów przywiezionych z Azji poznał 19-letnią pannę Matyldę WindischGraetz, córkę marszałka Ludwika Windisch-Graetza i Walerii z Dezsewffych.
To spotkanie stało się punktem zwrotnym w życiu Pawła. Młodzi, pomimo
dużej różnicy wieku, dość szybko przypadli sobie do gustu i postanowili
się pobrać. Niestety plany szybkiego ślubu spaliły na panewce, ponieważ
oboje się rozchorowali. Kolejną przeszkodą stała się niespodziewana
śmierć Leona Sapiehy, brata Pawła, który zmarł 8 lutego 1893 r. w swoim
gu represji, jakie spotkały mieszkańców za pomoc powstańcom. Opublikowano go w prasie
europejskiej.
25
Braćmi Pawła byli: Władysław Leon (1853–1920), Leon Paweł (1856–1893), Jan Piotr
(1865–1954), Adam Stefan (1867–1951). Siostry to: Maria Jadwiga, żona Stanisława Żółtowskiego,
i Helena Maria, żona Edwarda Stadnickiego.
26
Mała kronika życia Pawła Sapiehy, syna Adama i Jadwigi z Sanguszków Sapiehów spisana przez
Matyldę Windisch-Graetz Sapieżynę. Zob. Archiwum prywatne autora.
27
Żywica z drzewa sumaka lakowego używana do produkcji naczyń i zdobnictwa w kulturze chińskiej.
28
Paweł Sapieha był czwartym Europejczykiem, który odwiedził te wyspy.
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majątku Bilcze Złote na Podolu29. Z powodu żałoby cichy ślub, na którym
zgromadziła się tylko najbliższa rodzina, odbył się 14 marca tego roku30.
Od tej chwili aż do października 1939 r. Siedliska, obok Krasiczyna
i Lwowa, stały się jedną z głównych siedzib rodzinnych. Na potrzeby
nowych właścicieli, już w 1890 r., rozpoczęła się przebudowa dawnego
menażu oficerskiego. Nadzorował ją architekt i przyjaciel rodziny Adolf
Kuhn31. Niestety dobudowa dwóch piętrowych pawilonów nie zwiększyła
komfortu mieszkalnego, a dodatkowe problemy z fundamentami spowodowały decyzję o rozebraniu budowli. Materiał zgromadzony do przebudowy i pochodzący z rozbiórki przeznaczony został po połowie na budowę
cerkwi grekokatolickiej i prywatnej kaplicy rzymskokatolickiej32. Cerkiew
wybudowano i poświęcono w 1901 r.33, a kaplicę 8 września 1903 r.34.
Nieudana przebudowa dworu wymusiła na Pawle inną lokalizację
siedziby. W tym celu zostały odnowione i przebudowane dawne koszary.
We wspomnieniach Matyldy Sapieżyny zachował się opis tej budowli:
[…] wchodziło się do niego prostą i nieelegancką drewnianą budką, zewnętrzne ściany były
bielone. Na piętrze było urządzonych pięć pokoi od frontu… wnętrze było miłe, oryginalnie
i wygodnie urządzone, ozdobione przepięknymi makatami, dywanami, różnymi wschodnimi
cackami, pokoje, sypialny i jadalny, umeblowane były meblami paryskimi z jasnego drzewa
sosnowego pitch-pin35.

Nie można wykluczyć, że Paweł Sapieha chciał zupełnie przebudować
swoją siedzibę. Zachował się projekt przebudowy pałacu w Siedliskach
autorstwa znanego lwowskiego architekta Teodora Talowskiego. Został on
opublikowany w „Czasopiśmie Technicznym” z 1910 r.36. Do przebudowy
jednak nie doszło, ale istnieją przypuszczenia, że Talowski był projektantem kaplicy z 1903 r.37.
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 25.
Tamże.
31
Wiadomości bieżące, „Słowo Polskie” 1914, nr 542, s. 2.
32
Kaplica początkowo użytkowana była jedynie przez rodzinę Sapiehów i pracowników
dworskich. Z czasem zaczęli uczęszczać do niej także mieszkający w Siedliskach katolicy.
Obecnie świątynia jest kościołem parafialnym. W latach 1934–1939 w podziemnej krypcie
spoczywały zwłoki Pawła Sapiehy. Niestety żołnierze sowieccy sprofanowali i ograbili zwłoki,
a następnie zakopali je obok kaplicy.
33
Cerkiew pw. św. Mikołaja zbudowano obok wcześniejszej drewnianej z 1830 r. Inicjatorem budowy, poza Pawłem Sapiehą, był ks. Bohdan Nil Łomnicki, proboszcz grekokatolicki
w Hrebennem. W roku 1905 została poświęcona przez biskupa przemyskiego Konstantego
Czechowicza.
34
Uroczystego poświęcenia kaplicy dokonał brat kolatora ks. Adam Stefan Sapieha, późniejszy kardynał metropolita krakowski.
35
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 11.
36
„Czasopismo Techniczne” 1910, nr 17, tablica XVIII.
37
T. B y s t r z a k, Teodor Talowski – „galicyjski Gaudii”, „Gazeta Horyniecka” 2016, nr 43,
s. 6.
29
30
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Już od roku 1890 Paweł Sapieha zaczął powiększać posiadany majątek,
skupując okoliczne tereny. We wspomnianym roku zakupił las od strony
Prusia; w kolejnych latach stał się także współwłaścicielem tej miejscowości38. Osiem lat później przejął las potylicki. W roku 1905 nabył od księcia
Władysława Giedroycia Mosty Małe, a w 1912 r. Hoło Rawskie39. Rok później wspólnie z bratem Adamem zakupili Mosty Wielkie i Stanisławówkę.
Niestety, z powodu problemów z funkcjonowaniem folwarków zostały one
w 1921 r. sprzedane. Przed wybuchem I wojny światowej w skład majątku,
którego centrum były Siedliska, wchodziły domy w: Rawie Ruskiej, Racie,
Hrebennem z przysiółkami (Bożyki, Budy, Bukowinka, Jalinka, Barany,
Horaj, Mosty Małe, Hoło Rawskie i Mosty Wielkie). W chwili przejęcia
tzw. Rawszczyzny folwarki w Racie i w Hrebennem były dzierżawione –
pierwszy przez Peisecha Goldberga, drugi przez Michała Marynowskiego40.
Z czasem Paweł sam przejął zarządzanie folwarkami – Hrebennem już
w 1892 r., Ratą w 1897 r.
Wchodzące w skład majątku obszary leśne Siedlisk i Hrebennego
obejmowały obszar 3371 hektarów i były częścią leśnictwa Rawa Ruska41.
Nadleśniczym, rezydującym w Siedliskach, był Kazimierz Remiszewski42.
W roku 1897 Paweł Sapieha sprowadził z Krasiczyna młodego buchaltera
Jana Drzewickiego, który przez następnych 40 lat pełnił funkcję zarządcy
majątku. Ustanowienie funkcji zarządcy było spowodowane tym, że książę
nie mógł w pełni poświęcić się pracy w Siedliskach, ponieważ jednocześnie
kontynuował karierę w administracji państwowej. W latach 1892–1894 był
radcą namiestnikostwa lwowskiego, a od 1895 r. przez dwa lata pełnił
funkcję starosty w Jaśle.
W wigilię 1893 r. we Lwowie na świat przyszło pierwsze dziecko
Matyldy i Pawła – córka Elżbieta. Lato następnego roku młodzi rodzice
spędzili w Siedliskach, starając się systematycznie unowocześniać swoją
posiadłość. Tak wspomina to Matylda:
W Siedliskach dwa problemy kłóciły się z sobą, z jednej strony grunt piaszczysty, nieurodzajny, brak cienia w pobliżu domu, z drugiej położenie niskie w stosunku do dalszego
otoczenia, miejscami wilgotne łąki, obfitość źródeł, strumyków, bez należytego spadu… odwodnienie łąk za domem i naokoło domu, wykopanie ścieków, czyszczenie rowów i zasypanie
jednej z sadzawek dawało dużo pracy i pochłaniało kosztów przez wiele lat […]. Front domu
został obsadzony winem, te winorośle bardzo szybko pokryły ściany aż do piętra […]. Wzdłuż
obu frontów domu posadziliśmy dwa rzędy wysokopiennych róż43.
38
J. B i g o, Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości z przysiółkami w Galicji, Wielkim
Księstwie Krakowskim i księstwie Bukowińskim, Lwów 1897, s. 154.
39
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 8.
40
Tamże, s. 13.
41
L. Z u g a j, Historia Nadleśnictwa Tomaszów, Tomaszów Lubelski 2015, s. 64.
42
Syn Kazimierza Adam Remiszewski był długoletnim starostą powiatu Rawa Ruska.
43
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 18.
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Matylda i Paweł Sapiehowie – 25. rocznica ślubu (1918). Źródło: Archiwum prywatne
Marii Osterwy-Czekaj.

W roku 1896, podczas pobytu w Jaśle, urodził się pierwszy z synów –
Alfred. Już rok później Paweł Sapieha został wybrany do Rady Państwa
z obszaru gmin wiejskich Jasło, Krosno, Gorlice. W parlamencie przystąpił
do Koła Polskiego. W roku 1901 został ponownie wybrany, tym razem
z obwodu Żółkiew, Sokal, Rawa Ruska44. Od momentu wyboru główną
siedzibą rodziny stały się Siedliska.
W lutym 1899 r., podczas pobytu w lwowskim domu Sapiehów przy
ulicy Kopernika, Matylda urodziła drugą córkę – Marię45. Rok wcześniej
z ostatnią wizytą do Siedlisk przyjechał nestor rodu Adam Sapieha. Pełnił
wówczas funkcję prezesa Rady Nadzorczej Banku Kredytowego. Niestety,
z powodu wieku, nadzór, który pełnił nad tą instytucją, był iluzoryczny.
Krach banku był ciosem dla rodziny, a do tego Adam honorowo zadeklarował spłatę wszystkich zobowiązań46. Spłacał je sumiennie aż do śmierci
w 1903 r. W opinii wielu członków rodziny te niefortunne wypadki przyspieszyły jego śmierć. Kwestie roszczeń ostatecznie rozwiązał najstarszy
z synów „czerwonego księcia” – Władysław, dziedzic Krasiczyna.
44
W wyniku reformy wyborczej w Galicji z 1896 r. utworzone zostały tzw. kurie. Paweł
Sapieha został posłem z piątej kurii.
45
We Lwowie opowiadano, że gdy w pałacu Sapiehów rodziło się dziecko, wyścielano
bruk ulicy słomą, aby stukot kopyt nie robił hałasu.
46
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 43.
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17 maja 1900 r., pierwszy raz w Siedliskach, przyszło na świat czwarte
dziecko Pawła i Matyldy – syn Paweł junior47.
Wydarzenie to zbiegło się z inwestycjami, które przedsięwzięto w majątku. Intensywnie zaczął się rozbudowywać przysiółek Jalinka, położony
na wschód od późniejszego kościoła. Osiedlali się w nim głównie pracownicy dworscy. Około 1902 r. właściciele majątku rozpoczęli wykup gruntów w części Siedlisk, zwanej Borek. Mieszkały tam rodziny niemieckie,
sprowadzone do wsi w okresie kolonizacji józefińskiej. W ciągu kilku lat
większość z nich wyjechała, a zakupione zabudowania zasiedlono służbą dworską48. Dłuższy pobyt rodziny w majątku zaowocował wieloma
zmianami: w Siedliskach na nowo ustalona została siatka dróg, do dworu
doprowadzono wodociągi i kanalizację, a także rozbudowano ogród przez
liczne nasadzenia drzew ozdobnych49. Zmiany w zarządzie i inwestycje
w nowe budynki zaczęły się już dwa lata po objęciu majątku. W roku
1894 w Racie wybudowana została krowiarnia, odrestaurowano także
stary młyn, wymieniając turbinę i maszyny. Rok 1898 rozpoczął się od
pożaru stodół w Racie. Odbudowano je wraz z gorzelnią, do której zostały
sprowadzone nowe urządzenia. Od 1902 r. zaczęły się intensywne działania w Hrebennem, gdzie stara karczma została przerobiona na gorzelnię,
wybudowano także nowe stajnie, krowiarnię i stodołę50.
5 lipca 1906 r. w Siedliskach przyszła na świat najmłodsza córka Matyldy
i Pawła – Matylda (Tilka)51.
W latach 1905–1907 rodzina była w ciągłych rozjazdach. Paweł prowadził liczne interesy wspólnie z bratem Władysławem, m.in. zarządzał
browarem krasiczyńskim. Nadal aktywnie uczestniczył w życiu politycznym
Galicji – brał udział w obradach parlamentu wiedeńskiego i prowadził
jako marszałek obrady Rady Powiatowej w Rawie Ruskiej. Angażował się
także w działalność Organizacji Katolickiej.
Matylda często odwiedzała rodzinne strony na Węgrzech i bywała
w Wiedniu. W roku 1908 Alfred (zwany przez matkę pieszczotliwie
Fredziem) został przez rodziców wysłany do szkoły dla chłopców w angielskim Downside52. Od roku 1911 uczniem tej szkoły był także jego
młodszy brat Paweł junior. W grudniu tego roku młodszy brat Pawła
– Adam Stefan został konsekrowany przez papieża Piusa X na biskupa
krakowskiego. Na początku 1912 r. nowo powołany biskup spędził dwa
tygodnie w Siedliskach, przygotowując swój pierwszy list pasterski53.
47
48
49
50
51
52
53

Tamże, s. 46.
Potomkowie pracowników dworu mieszkają na tzw. Borku do dnia dzisiejszego.
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 46.
Tamże, s. 53.
Tamże, s. 145.
Tamże, s. 164.
Tamże, s. 213.
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Wiosną roku 1914 Paweł
otrzymał od namiestnika Galicji
Witolda Korytowskiego powołanie na prezesa Stowarzyszenia
Czerwonego Krzyża Galicyjskiego. Rozpoczął organizowanie
stowarzyszenia od pozyskania
przyborów sanitarnych, przygotowania biur i wyszukania
współpracowników. Pomagała
mu żona, która tak opisuje
początki pracy w Czerwonym
Krzyżu:
Paweł rozpoczął pracę w Czerwonym Krzyżu. Prócz pewnej sumy
pieniędzy, którą przywiózł ze sobą ze
Lwowa (zdaje mi się 60 000 kor.), nie było
nic, ani biura, ani współpracowników,
ani żadnych przyborów sanitarnych.
Trzeba było wszystko tworzyć i zdobywać. Byłam niezmiernie szczęśliwa, że
mogłam Pawłowi pomagać, prowadząc
rachunki przez cały pierwszy rok, pilnując kasy i biorąc udział we wszystkich
poczynaniach54.

Paweł Sapieha, prezes Czerwonego Krzyża w Galicji (1914–1918). Źródło: Archiwum prywatne
Marii Osterwy-Czekaj.

Sapiehowie odwiedzają
szpitale, organizują izby chorych, gromadzą materiały sanitarne i szkolą
pielęgniarki.
We wrześniu 1914 r., tuż po zdaniu matury, do wojska austriackiego
zaciągnął się Alfred Sapieha55. Został przydzielony do artylerii. W sierpniu
rodzina ewakuowała się z Siedlisk do Krakowa, gdyż w wyniku ofensywy
rosyjskiej został zajęty Lwów, a tysiące ludzi uciekło z Galicji. Matylda,
towarzysząca mężowi w podróżach, opisała to w swoich pamiętnikach:

[…] ludzie brnący w błocie i ciemności zimowej nocy, która zaczyna się tak wcześnie,
konie wychudłe, często ranne i parszywe, wysmarowane fioletem dla dezynfekcji, wózki z plandekami, ściągnęły tu z wszystkich zakamarków Monarchii: Polacy, Rusini, Słowacy, Węgrzy
itd. Wszyscy są pozbawieni korzeni, nie rozumieją, ani dlaczego, ani jak mają prowadzić to
dziwne, wędrowne życie56.

Po odbiciu przez wojska austriackie Lwowa Sapiehowie wrócili na krótko do Siedlisk. Zastali dom splądrowany i częściowo zniszczony. Rosjanie
54
55
56

Tamże, s. 242.
Tamże, s. 246.
Tamże, s. 259.
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wywieźli też część służby dworskiej. Matylda, razem z najstarszą córką
Elżbietą, przez cały październik porządkowała i układała rozrzucone po
obszarze dworu przedmioty i książki. Dwie młodsze córki, Maria i Matylda,
zostały przez rodziców oddane na naukę do szkoły sióstr niepokalanek
w Nowym Sączu.
9 czerwca 1916 r. do rodziny dotarła wiadomość o zaginięciu na linii
frontu, w okolicach Sapanowa, Alfreda. Kilka tygodni później informacja
o śmierci Fredzia została potwierdzona57.
W październiku 1918 r. w Siedliskach wybuchło ognisko grypy hiszpanki, na szczęście nie było zbyt wielu ofiar. Majątek był zrujnowany
przez ciągłe przemarsze wojsk i walki, które toczyły się na tym obszarze
w 1915 r. W listopadzie Paweł Sapieha przedstawił projekt sprzedaży
gruntu powracającym z wojny chłopom58. Rodzina ponownie pod koniec
listopada wyjechała z Siedlisk do Krakowa. Wokół wsi trwały zacięte walki
polsko-ukraińskie. Ukraińcy zajęli Rawę Ruską i Hrebenne.
Na początku 1919 r. Paweł Sapieha został wybrany na prezesa Polskiego
Czerwonego Krzyża, jednak ciągłe problemy i niesnaski w zarządzie organizacji skłoniły go do zrezygnowania z tej funkcji już po kilku miesiącach
urzędowania. W tym samym roku rodzina wróciła do Siedlisk. Syn Paweł
junior zaciągnął się do wojska polskiego – warszawskiej szkoły podchorążych. Na początku 1920 r. został przeniesiony do 8. Pułku Ułanów
w Rakowicach pod Krakowem.
Kilka miesięcy wcześniej o rękę średniej z córek Matyldy i Pawła –
Marii, prosi Kalikst Poniński, właściciel sąsiedniego majątku w Horyńcu.
Spotkał się jednak z odmową jej rodziców, choć był jednym z najlepszych
przyjaciół ich najstarszego syna Alfreda, z którym służył w czasie I wojny
światowej59. Niestety, nie wiadomo, jaka była przyczyna braku zgody na
małżeństwo z Marią, Matylda Sapieżyna w swoich pamiętnikach jej nie
przedstawia. Pod koniec kwietnia umarł najstarszy z braci Pawła, właściciel rodzinnego Krasiczyna – Władysław Sapieha. W lipcu kolejny już raz
nastąpiła ewakuacja z Siedlisk, zagrożonych przez nadciągającą od strony
Lwowa bolszewicką konnicę Semena Budionnego. Wojska sowieckie szczęśliwie nie dotarły do wsi. Z końcem sierpnia wojska Budionnego zostały
zatrzymane w bitwie pod Komarowem. Brał w niej udział w składzie
8. pułku jazdy Paweł junior. W czasie starcia został ranny w nogę i odwieziony do szpitala w Jarosławiu. Na szczęście rana, choć bolesna, okazała
się niegroźna i junior szybko wrócił do zdrowia.
57
W roku 1926 rodzina odnalazła prawdopodobne zwłoki Alfreda i pochowała na cmentarzu w Krzemieńcu.
58
Powstała wówczas Wspólnota Gruntowa wsi Siedliska istniejąca do dnia dzisiejszego.
59
Kalikst Poniński umarł na zapalenie płuc w pierwszych dniach stycznia 1920 r. w Horyńcu. Był ostatnim męskim potomkiem rodu z Horyńca.
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Z początkiem 1922 r. Paweł Sapieha przeszedł zabieg chirurgiczny,
po którym odbył dość długą rekonwalescencję. Po powrocie do zdrowia
rozpoczął niezbędne działania w celu odbudowy majątku. W roku 1923
na tzw. Zagarbiu nasadzono sady, w stawach w Hrebennem założono
hodowlę ryb, w Racie i w Hrebennem powstały poletka doświadczalne.
W tym samym roku Paweł przepisał młyn na Borowym na córki Elżbietę
i Marię, a młyn w Racie na żonę i najmłodszą córkę Matyldę60.
W roku 1923 przebywający na studiach w Grenoble Paweł junior
poznał Amerykankę Virgilę Paterson. Podczas odwiedzin w domu rodzinnym oznajmił Matyldzie i Pawłowi, że zamierza się z nią ożenić.
Sprzeciw rodziców zniweczył te plany choć, jak się później okazało, tylko
na kilka lat. Rok późnej, gdy Matylda z najmłodszą córką spędzały święta
w Cannes, pojawiły się propozycje zamążpójścia dla Marii Sapieżanki.
O jej rękę zamierzali się starać Alfred Potocki i Zygmunt Skórzewski. Gdy
Maria z ojcem przyjechali do Francji, zjawili się także obydwaj panowie,
niestety na próżno. Z Cannes Matylda udała się na wycieczkę do Monte
Carlo, a następnie do Rzymu, gdzie wzięła udział w audiencji papieskiej.
W drodze powrotnej do Polski zatrzymywała się także w Asyżu i Florencji.
Po powrocie z Grenoble Paweł junior został administratorem folwarku
w Hrebennem. Zamieszkał w murowanym dworze razem z siostrą Marią61.
Nie było mu jednak dane zarządzać w spokoju. Już od końca 1926 r. na
terenach ówczesnego powiatu rawskiego nasilały się protesty robotników
rolnych. Wystąpienia, podsycane przez członków polskich i ukraińskich
partii lewicowych, były szeroko opisywane przez ówczesne gazety. Młody
książę oskarżony został o nieopłacanie robotników i wydanie rozkazu
pracownikom folwarku, aby ostrzelali manifestantów. Szczególnie ostro
atakował go „Dziennik Ludowy” – organ prasowy PPS-u62. Zamieszki
podsycali ukraińscy posłowie z partii Siel-Rob Lewica – Chaim i Walnicki63.
W wyniku działań policji, która ostrzelała agresywnych manifestantów,
rany odniosły trzy osoby, a ponad dwadzieścia osób trafiło do więzienia.
Zarzuty wobec Pawła juniora zostały dość szybko obalone, ale ojciec odsunął go od zarządzania folwarkiem.
Pod koniec 1927 r. późniejszy dziedzic Siedlisk wyruszył na wyprawę
do Afryki, gdzie między innymi polował w Kongo i żeglował po Nilu.
Wrócił w połowie następnego roku chory na malarię.
W tym samym czasie Maria podjęła decyzję o pójściu do zakonu niepokalanek64. Było to dla rodziców dość duże zaskoczenie, ponieważ Maria
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 388–389.
Dwór w Hrebennem został spalony przez odziały UPA w 1944 r.
62
Książe pan hula, „Dziennik Ludowy” 1928, nr 240, s. 3.
63
Sielrob prowokuje nowe awantury po wsiach w Małopolsce Wschodniej, „Ilustrowany Kurjer
Codzienny”, R. 20, 1929, nr 136, s. 12.
64
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 435.
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nigdy nie odznaczała się dużą religijnością. Ostatecznie w grudniu 1928 r.
znalazła się w klasztorze w Jazłowcu. Rok później odbyły się jej obłóczyny.
Przyjęła imię s. Assumpta65.
W latach 1927 i 1928 Sapiehowie uczestniczyli w uroczystościach wprowadzenia do bazyliki w Kodniu cudownego obrazu i poświęcenia dzwonu,
ufundowanego przez rodzinę. W marcu 1929 r. nestorowie rodu wyruszyli
w podróż do Ziemi Świętej. Zwiedzili Egipt, Palestynę (Jerozolimę, Betlejem,
Hebron, Jerycho), byli w Damaszku, na Cyprze i w Grecji66. W zwiedzaniu
towarzyszył im arcybiskup Adam Sapieha.
Pod koniec listopada Paweł wziął udział w obradach Międzynarodowego
Komitetu Kongresów Eucharystycznych w Rzymie. Do tej organizacji należał
od 1922 r., ale nie angażował się szczególnie w jej działania67.
W tym samym roku hucznie obchodzono w Siedliskach 70. urodziny
Pawła. Zjechała na nie cała rodzina i okoliczni sąsiedzi. Po uroczystościach zdarzył się wypadek. Elżbieta podczas przejażdżki konnej spadła
i uderzyła się w głowę. Przez kilkanaście dni była nieprzytomna, jednak,
dzięki sprowadzeniu lekarzy ze Lwowa i efektywnemu leczeniu odzyskała
przytomność i zaczęła wracać do zdrowia.
W roku 1931 zaczęły się intensywne zmiany w zarządzie dóbr siedliskich.
Został sporządzony plan gospodarstwa leśnego. Na folwarku w Hrebennem
powstało poletko doświadczalne. Dzięki zaangażowaniu nowego zarządcy
Theo Vogta udało się wyhodować nową odmianę pszenicy – banankę siedliską68. Paweł Sapieha zaangażował się wówczas w działalność Rawskiego
Koła Doświadczalnego69. W tym samym roku rozpoczęto budowę nowego
budynku szkolnego w Siedliskach. Stara szkoła, funkcjonująca od 1909 r.
w pobliżu dworu, z powodu zwiększającej się liczby dzieci była już za
mała. W nowym, ukończonym w 1932 r., piętrowym, położonym obok
cerkwi budynku znalazła swoje miejsce nie tylko szkoła i przedszkole, ale
także siedziby stowarzyszeń „Strzelec”, „Młode Polki” i mieszkania dla
sióstr niepokalanek70. Obiekt przetrwał czasy II wojny, ale został spalony
w 1947 r. przez UPA. W latach 20. na terenie Siedlisk dużo inwestowano
w infrastrukturę. Powstała suszarnia nasion, nowy budynek pocztowy
i kasa pożyczkowa. W roku 1926 na łące między dworem a wsią wykopano nowy staw (zimochów)71. W roku 1933 w miejsce Jana Drzewickiego
nowym zarządcą majątku został Jan Raganowicz72.
Tamże, s. 436.
Tamże, s. 441–558.
67
Uczestniczył w obradach kongresu raz w Paryżu w 1927 r.
68
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., 499.
69
Kronika, „Gazeta Rolnicza”, R. 74, 1934, nr 39, s. 16.
70
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 500.
71
Staw istnieje do dnia dzisiejszego i jest zbiornikiem dzierżawionym przez istniejącą
w Siedliskach straż pożarną.
72
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 527.
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Matylda Sapieżyna tak przedstawia wygląd majątku w 1931 r.:
Gdy w czasie manewrów wojskowych krążyłam raz samolotem wojskowym nad Siedliskami i Ratą, zrozumiałam, co to za śliczny obiekt powstał z tego majątku od roku 1892.
Pola i folwarki, starannie utrzymane, rybołówstwo, tartak, młyny, nasz bezpretensjonalny,
winem porośnięty dom wśród strzyżonych trawników, tenis, inspekta, domki oficjalistów…
W bukowym lesie ku Zagrodom i Horajowi były cudowne partie lasu, polany porosłe łubinem
o wielkich jasnofioletowych i różowych kiściach, a między Siedliskami i Rawą, na wzgórzu,
masy konwalii i wszędzie mnóstwo poziomek, malin, borówek i ożyn73.

Paweł Sapieha pozostawał w dobrych stosunkach zarówno z katolicką,
jak i grekokatolicką hierarchią kościelną. W Siedliskach był ksiądz Andrzej
Szeptycki, późniejszy metropolita halicki, arcybiskup lwowski74, i biskup
Jozafat Kocyłowski. Przyjacielem Pawła był brat Andrzeja Kazimierz –
zakonnik bazyliański. W roku 1928 do Siedlisk przyjechał ksiądz Stefan
Wyszyński, późniejszy biskup lubelski i prymas Polski75. W siedliskim
dworze bywał także obecny święty brat Albert – Adam Chmielowski.
Prowadził on rozmowy z Sapiehami na temat założenia w lesie siedliskim
pustelni podobnej do założonych wcześniej na Monasterzu i w Prusiu76.
Niestety nie udało się tego zorganizować.
Sapiehowie wybudowali także szkołę i ochronkę (przedszkole) dla
dzieci w Hrebennem. Ochronkę prowadziły siostry bazylianki77. Brali także udział w spotkaniu założycielskim ruskiej (przeznaczonej dla ludności
ukraińskiej zamieszkującej w przeważającej części Hrebenne) czytelni
„Proświta” w Hrebennem78.
W roku 1933 ponownie w życiu rodziny pojawiła się Virgila Paterson.
Po rozstaniu z Pawłem juniorem w 1923 r. wróciła do USA, gdzie wyszła
za mąż. W roku 1932 rozwiodła się i po przyjeździe do Europy w Wiedniu
odnowiła znajomość z Pawłem. Pobrali się w Londynie w 1933 r.79. 14 lipca
pierwszy raz wspólnie odwiedzili Siedliska.
Od początku 1934 r. zaczął się pogarszać stan zdrowia nestora rodu. Po
czterech miesiącach ciężkiej choroby 31 maja rano Paweł zmarł na rękach
żony. W maju Matylda i Paweł doczekali się jeszcze pierwszej wnuczki.
5 maja 1934 r. urodziła się córka Virgili i Pawła juniora – Krystyna. W po73
74
75
76

s. 134.

Tamże, s. 503.
Tamże, s. 56.
Wypisy z księgi gości dworu w Siedliskach. Archiwum autora.
M. L e s z c z y ń s k i, Horyniec Zdrój. Studia z historii miejscowości i parafii, Lublin 2016

M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 546.
ЦДІАЛ [Центральний Державний Історичний Архів України у м. Львів], Список
Читалень „Просвіти” Рава-Руського повіту у 1937–1938 роках, фонд 348, 1, аркуш 6.
C.P.A.H.U. [Centralne Państwowe Archiwum Historyczne Ukrainy we Lwowie], Lista czytelni
„Proswity” w powiecie rawsko-ruskim w latach 1937–1938, fond 348, 1, arkusz 6.
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M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 550.
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Dwór Sapiehów w Siedliskach, lipiec 1927 r. Źródło: Archiwum prywatne Marii
Osterwy-Czekaj.

grzebie, który odbył się 2 czerwca, wzięła udział cała rodzina. Ciało zostało
złożone w krypcie pod kaplicą w Siedliskach80.
Po śmierci ojca zarząd majątku spoczął na synu Pawle. Niestety pełnił
on wówczas funkcję zarządcy majątku w Tarnowskich Górach i nie mógł
na stałe przebywać w Siedliskach81. Do majątku sprowadził się z rodziną
w 1936 r. Matylda, nie chcąc wchodzić w kompetencje syna, wyjechała
do Krakowa, gdzie zamieszkała z córką Elżbietą. Paweł junior, po wprowadzeniu się z rodziną do siedliskiego dworu, rozpoczął przystosowanie
budynku do nowych potrzeb: założono elektryczność, wymieniono okna
i drzwi, a ściany przemalowano.
Rok późnej, w czasie swojego pobytu u Matyldy (Tilki) w Warszawie,
Matylda dowiedziała się o jej związku z aktorem Juliuszem Osterwą82.
Początkowo matka i rodzeństwo byli przeciwni małżeństwu. Juliusz
Osterwa, starszy od swojej wybranki o 20 lat, był już wcześniej żonaty,
dodatkowo nie miał arystokratycznych korzeni i był aktorem. Po kilku
przeprowadzonych z nim rozmowach i wymienionych listach oraz poradach przyjaciół Matylda zdecydowała się wyrazić zgodę na ślub. Odbył
80
81
82

Krypta istnieje do dnia dzisiejszego.
Paweł Sapieha junior był pełnomocnikiem Edwarda Henckela do spraw handlu węglem.
M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 614.
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Matylda (Tilka) Sapieżyna przed dworem w Siedliskach. Źródło: Archiwum prywatne
Marii Osterwy-Czekaj.

się on 30 czerwca w Szymanowie. Ślubu młodej parze udzielił przyjaciel
rodziny ks. Konstanty Michalski83, a obecni byli: Paweł junior z żoną,
siostra Elżbieta oraz Elżbieta – córka Juliusza, z mężem. Sprawa małżeństwa zbiegła się niestety z konfliktem o przeniesienie zwłok marszałka
Piłsudskiego z katedry do krypty Srebrnych Dzwonów na Wawelu.
Arcybiskup Sapieha, znany ze swojej stanowczości, zwrócił się do władz
o przyspieszenie prac przygotowujących kryptę. Gdy miejsce pochówku
było już gotowe, 23 czerwca wynajęci przez niego robotnicy przenieśli
trumnę z ciałem marszałka z krypty św. Leonarda. Stało się to bez wiedzy
władz państwowych i doprowadziło do konfliktu. Nagonka, którą rozpętała prasa wobec arcybiskupa Sapiehy84, dotknęła także pozostałą rodzinę.
Pod koniec września Matylda ponownie została babcią. W roku 1937
urodził się syn Pawła i Virgili (rodzina nazywała ją Gilly) – Mikołaj. Dochody
z majątku powiększały się, we dworze prowadzono kolejne remonty
Tamże, s. 625. Ksiądz Konstanty Michalski – filozof, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, był przyjacielem rodziny.
84
Szerzej na temat konfliktu, zob.: Zdumiewające zarządzenie ks. metropolity Sapiehy, „Gazeta Polska”, R. 9, 1937, nr 173, s. 1; Niesłychane stanowisko metropolity krakowskiego, „Gazeta
Lwowska”, R. 127, 1937, nr 140, s. 1; Dymisja prem. Składkowskiego nie przyjęta, „Gazeta Polska”,
R. 54, 1937, nr 171, s. 1.
83
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i modyfikacje. W roku 1938 w Siedliskach trzykrotnie byli Matylda (Tilka)
i Juliusz Osterwowie. Juliusz spacerował w pobliżu dworu, przygotowując
się do kolejnych ról, rozmawiał z mieszkańcami i służbą.
We wrześniu 1939 r. w Siedliskach przebywała Matylda z córką Elżbietą
oraz Gilly z dziećmi. Prawdopodobnie 3 września otoczenie dworu zostało zbombardowane przez samoloty niemieckie. Budynek, poza wybitymi
oknami, pozostał nienaruszony. Matyldę (Tilkę) i Juliusza wojna zastała
w Warszawie, gdzie szczęśliwie przeżyli do końca oblężenia, pomimo to,
że ich dom został całkowicie zniszczony. 10 września Paweł junior ewakuował z Siedlisk rodzinę. Był to już ostatni moment, ponieważ 13 września
miejscowość została zajęta przez wojska niemieckie85. Dwa dni później
okolice dworu były ponownie bombardowane. 16 września dwór zajęli
Niemcy. 27 września w Siedliskach pojawili się żołnierze sowieccy.
5 października Matylda z Elżbietą i wierną służącą Leontyną wyjechały
do Rawy Ruskiej, 10 września dotarły do Lwowa. Do Lwowa z Jazłowca
przyjechała także Maria – s. Assumpta. Jak wspominała Matylda, z powodu
ciągłych rewizji, aresztowań i działań Sowietów i miejscowych komunistów, nie dało się dłużej mieszkać w Siedliskach. 6 listopada udało się im
opuścić sowiecką strefę okupacyjną86. Przez granicę niemiecko-sowiecką
między Lubyczą i Bełżcem, przez Dęblin i Kielce udało im się dotrzeć do
Krakowa. 8 grudnia do rodziny dołączyli Matylda (Tilka) z Juliuszem.
Pod koniec roku Matylda otrzymała informacje o szczęśliwej ucieczce na
Węgry Pawła z rodziną. Po wyjeździe z Węgier przedostali się do Włoch,
skąd 4 maja 1940 r. wypłynęli do Stanów Zjednoczonych. Szczęśliwie do
Szymanowa dotarła także s. Assumpta.
Lata okupacji rodzina przetrwała w Krakowie. Najpierw na ulicy
Basztowej 1, później, po kolejnej odmowie podpisania volkslisty przez
Matyldę, na początku 1943 r. zostali wysiedleni. Matylda z Elżbietą zamieszkały na ulicy Szwedzkiej w Dębnikach. Tilka i Juliusz, z małą, urodzoną 26 października córką Marią, przenieśli się do Nawojowej – majątku
Adama Stadnickiego87. W roku 1944 wrócili do Krakowa i wspólnie z resztą
rodziny zamieszkali na ulicy Pijarskiej 5.
Po zakończeniu wojny rodzina Osterwów wyjechała do Warszawy,
gdzie Juliusz zmarł 4 maja 1947 r.
Paweł Sapieha junior po wyjeździe do USA w 1939 r. miał wrócić do
Europy. Niestety zajęcie Francji przez wojska niemieckie zniweczyło te
plany. W roku 1941 po japońskim ataku na Pearl Harbor zaciągnął się do
armii amerykańskiej i wziął udział w inwazji na Normandię jako adiutant
gen. Bradleya. Brał udział w wyzwoleniu przez aliantów Paryża i wojnie
85
86
87

M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 643.
Tamże, s. 665.
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koreańskiej. W US Army dosłużył się stopnia pułkownika. Do 1960 r. nie
przyjeżdżał do Polski.
Virgila i Paweł rozwiedli się w 1950 r. Ich dzieci Krystyna i Mikołaj
pozostały w USA. Mikołaj był znanym fotografikiem, dwukrotnie nominowanym do Nagrody Pulizera; zmarł bezpotomnie w 1997 r.88. Krystyna
ukończyła prestiżową szkołę dla dziewcząt The Brearley, studiowała
w Parson’s School of Design w Nowym Jorku. Po studiach pracowała
w Metropolitan Museum of Art. W roku 1963 wyszła z mąż za Adama
Freemantle’a. Rozwiodła się w 1974. Ma dwóch synów: Christophera
Nicholasa (ur. 1965) i Paula Zacharego (ur. 1968), oraz troje wnucząt: Jacoba
Nicholasa (ur. 2000), Anne Sophie (ur. 1997) i Daniela Edwarda (ur. 2001).
W roku 1971 przeniosła się do Londynu, gdzie mieszka do dziś. Jej pasją
jest projektowanie i rzeźba. Do przejścia na emeryturę pracowała także
jako psychoterapeutka89.
W Polsce, pomimo licznych propozycji wyjazdu, pozostały: Matylda,
Elżbieta i Tilka. Maria (s. Assumpta), do końca życia (1997) mieszkała
w szymanowskim klasztorze. Trzykrotnie była wybierana na przełożoną
generalną zakonu niepokalanek (1959–1977). Elżbieta, zwana w domu
pieszczotliwie Bisią, w czasie wojny udzielała się w pracach Rady Głównej
Opiekuńczej. Angażowała się bardzo mocno w pomoc potrzebującym, odwiedzała szpitale i więzienia. Już w czasie I wojny światowej była pielęgniarką,
po wojnie zakładała w Polsce oddziały amerykańskiego stowarzyszenia
YWCA. W Polsce zostało ono zarejestrowane pod nazwą Chrześcijańskie
Stowarzyszenie Młodych Kobiet90. Była także jedną z pierwszych polskich
kobiet, które miały własny samochód – Forda T91. Po wojnie początkowo
uczyła języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Po wprowadzeniu
do szkół języka rosyjskiego musiała poszukać innego zajęcia i zatrudniła
się jako szwaczka w spółdzielni „Komuna Paryska”, gdzie przez wiele lat
szyła kapcie. Niestety pochodzenie i metryka nie pozwoliły jej na znalezienie innej pracy. Musiała zresztą pracować, aby utrzymać matkę. Nigdy
nie wyszła za mąż. Zmarła w 1979 r.92.
Najmłodsza córka Pawła i Matyldy – Tilka, po śmierci Juliusza Osterwy
pozostała w Krakowie. Dzięki zbiegowi okoliczności udało jej się otrzymać
pracę w Muzeum Narodowym. Początkowo pracowała w Galerii Sukiennice,
następnie była archiwistką w Bibliotece Czartoryskich. Zmarła w 1983 r.93.
Relacja Krystyny Freemantle, siostry Mikołaja. Zbiory autora. Korespondencja e-mailowa
z 29 kwietnia 2017 r.
89
Tamże.
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A. T ł o m a c k i, dz. cyt., s. 298.
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M. W i n d i s c h - G r a e t z S a p i e ż y n a, dz. cyt., s. 392.
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Relacja Marii Osterwy-Czekaj. Archiwum autora. Korespondencja e-mailowa z 30 kwietnia 2017 r.
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Tamże.
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Stowarzyszenie Młode Polki w Siedliskach, 1936 r. Źródło: Archiwum prywatne
Mariusza Lewko.

Jedyna córka Tilki i Juliusza – Maria (ur. 1942) mieszka do chwili obecnej
w Krakowie, w tej samej kamienicy na Pijarskiej. Ukończyła Liceum Sióstr
Niepokalanek w Szymanowie, studiowała architekturę na Politechnice
Krakowskiej i na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych
im. Jana Matejki w Krakowie. W roku 1966 wyszła za mąż za architekta
Jacka Czekaja. Ma dwoje dzieci – Jakuba Krzysztofa (ur. 1968) i Matyldę
Marię (ur. 1972), oraz sześcioro wnucząt: Annę Marię (ur. 1996), Jakuba
Juliusza (ur. 2001), Jana Jacka (ur. 2001), Karolinę (ur. 2007), Marię (ur.
2007) i Helenę (ur. 2015). Do roku 2000 była dziennikarką TVP Kraków. Jest
autorką jednego z filmów o Siedliskach – Strażnicy skarbu. Od roku 2003,
w którym odbył się jubileusz stulecia kościoła parafialnego pw. NNMP
fundacji Pawła i Matyldy Sapiehów, bywa regularnie w Siedliskach94.
Matylda Windisch-Graetz Sapieżyna zmarła 29 grudnia 1968 r., dożywszy 95 lat. Do końca życia mieszkała w Krakowie przy ulicy Pijarskiej.
Po wojnie nigdy już nie odwiedziła Siedlisk. W roku 1951 r. na jej ręce
zostały przekazane pamiątki po zmarłym bracie męża – kardynale Adamie
Sapiesze. Z rodzinnego majątku, którego większa część pozostała po ukraińskiej stronie granicy, w Polsce pozostały jedynie kościół i dawny domek
ogrodnika (obecnie własność prywatna). W przedsionku kościoła znajduje
94

Tamże.
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się ufundowana przez rodzinę tablica poświęcona fundatorom – Matyldzie
i Pawłowi Sapiehom oraz ich tragicznie zmarłemu synowi Alfredowi. Na
cmentarzu parafialnym od 1946 r. spoczywa Paweł Sapieha. W roku 2003
mieszkańcy ufundowali na jego grobie nową płytę nagrobną. Rok później
w Siedliskach odbyła się uroczysta promocja zredagowanych przez Marię
Osterwę-Czekaj i wydanych przez Wydawnictwo Literackie pamiętników
Matyldy z Windisch-Graetzów Sapieżyny – My i nasze Siedliska. Dzięki temu
wydawnictwu wielu ludzi odkryło na nowo Siedliska, które od tej chwili
stały się kolejnym punktem obowiązkowym dla każdego, kto interesuje
się losami rodów ziemiańskich.
Na obszarze obecnego powiatu tomaszowskiego do zakończenia II wojny światowej funkcjonowało kilka rodzin ziemiańskich. Ich działalność
przyczyniała się do rozwoju kulturalnego, gospodarczego i społecznego tej
ziemi. Pozostała po nich spuścizna materialna – dworki, kościoły, młyny
i parki95.
Działalność Pawła Sapiehy, właściciela Siedlisk, i jego rodziny to przykład obrazujący dzieje rodzin ziemiańskich na terenie Roztocza. Zamiarem
Sapiehów było nie tylko ugruntowanie znaczenia rodu przez stworzenie
kolejnego „gniazda” rodziny, ale także szeroko rozumiana praca organiczna
i praca u podstaw. Niestety te działania zniweczył wybuch II wojny światowej. Zniszczenia wojenne, przesiedlenia i podzielenie granicą państwową
obszaru majątku Siedliska na wiele lat zatrzymały rozwój tych dobrze już
zurbanizowanych terenów. Sapiehowie rozjechali się po świecie i żaden
z nich do Siedlisk już na stałe nie wrócił.
Niniejszy artykuł jest jedynie przyczynkiem do badania dziejów rodzin ziemiańskich na terenie powiatu tomaszowskiego. Jest jeszcze wiele
takich rodów, których historie zasługują na udokumentowanie. Dalsze
badania tych zagadnień pozwolą nie tylko na poszerzenie wiedzy o życiu
i działalności polskich arystokratów, ale przyczynią się także do promocji
Roztocza.

95

http://teatrnn.pl/ziemianstwo/powiat-tomaszowski/ [dostęp: 3 VII 2017].
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ABSTRACT
Mariusz Lewko
THE SAPIEH FAMILY FROM SIEDLISKA IN THE MEMORIES OF
MATYLDA WINDISCH-GRAETZ SAPIEŻYNA
– THE HISTORY OF LANDED-GENTRY IN ROZTOCZE
This article presents the history of one of the branches of the Sapieh family settled at
the end of 19th century in Siedliska, which then belonged to Galicia. The head of the family
was Paweł Sapieha, a renowned political and social activist, the first chairman of Polish Red
Cross and his wife Matylda Windisch-Graetz Sapieżyna. They presided over their estate in
Siedliska, which had been their permanent residence since 1892 until 1939. Their fate was
inextricably interlocked with all the important events at the turn of the 19th and 20th century.
Having survived the WW I as well as Polish-Ukrainian and Polish-Bolshevik wars, they actively
engaged in rebuilding of Poland after the partitions.
The aim of this article is to magnify the role of this particular family in the socio-economical
development of Siedliska and its vicinity.
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Z dziejów tomaszowskich kolei – w 130. rocznicę istnienia

Wojciech Dziedzic
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

Z DZIEJÓW TOMASZOWSKICH KOLEI
– W 130. ROCZNICĘ ISTNIENIA

Zasadniczym problemem ukazanym w artykule jest historia powstania, rozwoju i funkcjonowania, ale także proces likwidacji i przedstawienie stanu obecnego sieci kolejowej kolei
wąskotorowych i normalnotorowych na terenie powiatu tomaszowskiego w jego aktualnym
kształcie terytorialnym.
Uzasadnieniem podjęcia takiego tematu jest 130. rocznica doprowadzenia linii kolejowej do miejscowości Bełżec, położonej wówczas w zaborze austriackim, a od wielu lat
należącej administracyjnie do powiatu tomaszowskiego. Ponadto w obiegu informacyjnym
nie było dotychczas i nie ma opracowania, które obejmowałoby całościowo ten problem, jedynie jego różnorodne wątki znajdują się rozproszone w wielu trudno dostępnych źródłach
i materiałach.
Na konstrukcję artykułu składa się jedenaście wyodrębnionych rozdziałów obejmujących
historię powstania komunikacji kolejowej w Europie i na świecie oraz na ziemiach polskich
pod zaborami, w tym politykę komunikacyjną władz carskich w Królestwie Polskim oraz projekty budowy kolei w Tomaszowskiem. W dalszej części pracy zamieszczono rys początków
lokalnych kolei wąskotorowych na opisywanym terenie, budowę wojskowej kolejki polowej
relacji Bełżec–Trawniki oraz kolei normalnotorowej relacji Bełżec–Rejowiec, a także historii kolei
wąskotorowej Bełżec–Tomaszów–Tarnawatka–Budy Dzierążyńskie. W rozdziale dziewiątym
przedstawione zostały przyczyny i proces likwidacji sieci tomaszowskich kolei wąskotorowych,
zaś w rozdziale dziesiątym zamieszczono treściwy opis powstania, rozbudowy i ponad 130-letniego okresu działalności stacji kolejowej Bełżec, jako lokalnego centrum kolejnictwa w skali
powiatu. Artykuł zamyka kalendarium, obejmujące w układzie chronologicznym najważniejsze
fakty i wydarzenia z dziejów tomaszowskich kolei żelaznych.
W opracowaniu, obok dostępniej literatury przedmiotu, pozycji monograficznych i regionalnych, wykorzystano w dużym zakresie zebrane relacje świadków. Treść artykułu uzupełniają
wybrane fotografie archiwalne oraz schematyczne mapki dotyczące kolei, co w efekcie może
ukształtować u czytelników całościowy, spójny obraz i pogląd w zakresie podjętego problemu.
Słowa kluczowe: kolej wąskotorowa, magistrala kolejowa, lokomotywa parowa, bocznica,
lokomotywownia, mijanka
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ROZWÓJ KOLEI W EUROPIE I NA ŚWIECIE
Na przełomie XVIII i XIX w. w Europie doszło do rewolucji przemysłowej, zapoczątkowanej w Wielkiej Brytanii, noszącej miano stulecia pary,
żelaza i elektryczności. Ta nowa epoka zaznaczyła się w zmechanizowaniu
metod produkcji, jej wydatnym zwiększeniu do skali masowej, poszerzeniu
rynków zbytu i zaplecza surowcowego, co automatycznie pociągnęło za
sobą wzrost wydobycia rud metali i węgla, wytopu surówki i przyczyniło
sie do gwałtownego rozwoju wielu gałęzi przemysłu1.
Ogromną rolę w rozwoju przemysłu odegrało skonstruowanie maszyny
parowej, udoskonalonej i przystosowanej do celów przemysłowych przez
Jamesa Watta. Jeszcze przed rokiem 1800 w Walii na lokalnej drodze szynowej pojawił się pierwszy parowóz, a ojcem kolei żelaznej stał się George
Stephenson, zaś pierwsza próba, zakończona pomyślnie z ważącym 30 t
pociągiem, odbyła się w 1814 r.2.
Jako datę narodzin komunikacji kolejowej przyjmuje się 18 września
1823 r., kiedy otwarto pierwszą linię kolejową z Darlington do Stockton,
gdzie parowóz osiągnął szybkość około 20 km/h, a w 1929 r. – 46 km/h.
Natomiast za umowną datę narodzin parowej kolei żelaznej przyjmuje
się 9 października 1829 r., jako dzień zwycięstwa lokomotywy „Rakieta”,
konstrukcji George’a Stephensona, w konkursie parowozów. Rok później
rozpoczęła się eksploatacja linii kolejowej z Manchesteru do Liverpoolu.
Za przykładem Wielkiej Brytanii kolej żelazna bardzo szybko rozprzestrzeniała się po Europie, przy czym nowym źródłem energii stała się
wkrótce energia elektryczna, a drugim ważnym jej źródłem były silniki
elektryczne zastosowane w komunikacji3. Nowe wynalazki i urządzenia
techniczne oraz metody produkcji szybko wdrażano w życie we wszystkich gałęziach wytwórczości, zaś dzięki postępowi technicznemu ogromne zmiany zaszły w kolejnictwie, które w II połowie XIX w. przeżywało
niezwykły rozwój.
Zbudowanie lokomotywy elektrycznej pod koniec XIX w., pojawienie
się udanych lokomotyw spalinowych, wynalezienie skutecznych hamulców
przez George’a Westinghouse’a (1867), wdrożenie w praktyce umiejętności
budowy stalowych mostów i przebijania wielokilometrowych tuneli oraz
wprowadzenie trakcji elektrycznej – wszystko to spowodowało, że już
w 1840 r. ogólna długość linii kolejowych na świecie przekroczyła 9 tys. km,
a w połowie XIX w. w USA funkcjonowała sieć o długości 15,4 tys. km4.
W roku 1840 w Europie było już 3 tys. km linii kolejowych, trwała rozbudo1
2
3
4

L. B a z y l o w, Historia powszechna 1789–1918, wyd. II, Warszawa 1980, s. 895.
Tamże, s. 179.
Historia Europy, red. A. Mączak, Wrocław–Warszawa–Kraków 2006, s. 216.
L. B a z y l o w, dz. cyt., s. 179.
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wa sieci wynikająca z potrzeb ośrodków gospodarczych i przemysłowych.
Rozwój kolejnictwa owocował przyśpieszeniem postępu technicznego,
ożywieniem gospodarczym oraz powstaniem wielkich centrów przemysłowych i miast, wyznaczał tempo industrializacji. Od II połowy XIX w.
zaczęły powstawać linie kolei transkontynentalnych.
W dziele rozbudowy sieci kolejowych na świecie oraz konstruowania
towarzyszących jej obiektów technicznych znaczący wkład wnieśli Polacy5.
Nie do przecenienia jest znaczenie rozwoju kolei, który miał podłoże głównie
ekonomiczne. Funkcjonowanie kolei przynosiło ogromne zyski ze względu
na to, że w jednym wagonie kolejowym można było przewieźć w relatywnie krótkim czasie towary transportowane wcześniej przez co najmniej
40 wozów konnych przez kilka tygodni, i to niezależnie od pory roku.
Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej koleje w Europie i na
świecie stanowiły najważniejszy środek transportu, nie do zastąpienia
w komunikacji lądowej, stanowiąc najlepszą gwarancję sprawnego i szybkiego dostarczenia wszelkiego rodzaju towarów, ładunków i zaopatrzenia,
przerzutu wojsk, broni, koni i amunicji.
Już od początków budowy i rozwoju linii kolejowych w poszczególnych
państwach stosowane były różne szerokości torów. Najczęściej spotykana
szerokość toru, mierzona między wewnętrznymi powierzchniami główek
szyn, wynosząca 1435 mm, została uznana za standardową w większości
państw europejskich, w obu Amerykach, w Australii i w niektórych krajach
Afryki i Azji, jako znormalizowana oraz przyjęta i obowiązująca w konwencji berneńskiej. Ale na przykład ze względów strategicznych szersze
tory, o prześwicie 1524 mm, stosowane są m.in. w Hiszpanii, Portugalii,
Irlandii, Szwajcarii, b. ZSRR, Finlandii, Indiach, Argentynie, Brazylii, a także
w Polsce na Linii Hutniczo-Siarkowej – 1520 mm. Stosowane są także tory
o szerokości 1067 mm – w Japonii, w całej podstawowej sieci tego kraju.
Ponadto eksploatowane są koleje wąskotorowe o szerokości toru poniżej
1435 mm (np. 400, 600, 750 lub 1000 mm6).
Polacy stanowili wyjątkowo liczną grupę inżynierów, projektantów, budowniczych,
zarządzających eksploatacją linii kolejowych i związanych z kolejnictwem obiektów inżynieryjnych: mosty, tunele, stacje. Wiele projektów kolei i towarzyszących im obiektów przetrwało
do dziś i są używane, np. w Hiszpanii, Francji, Afryce, Turcji, Norwegii, Szwajcarii, Brazylii,
Peru (Linia Transandyjska), w Kanadzie i USA. Ponad 20-osobowa grupa Polaków projektowała
i kierowała budowami sieci kolejowej w Rosji, w tym Kolei Transsyberyjskiej, także w rejonie
Czelabińska, na Kaukazie, nad Morzem Czarnym, Kolej Władykaukaska. Również Polacy
projektowali i budowali Kolej Nadwiślańską, trasę kolejową Petersburg–Moskwa, Warszawa–
Terespol i Warszawa–Wiedeń. Takie nazwiska, jak Ernest Malinowski, Rudolf Modrzejewski,
Stanisław Kierbedź, Tomasz Bartmański, Józef Waligórski, Paweł Brodowski i wielu, wielu
innych – zapisały się złotymi zgłoskami w historii kolei na świecie i przyniosły sławę Polsce
jako ich ojczyźnie. Zob. B. Orłowski, Historia techniki polskiej, wyd. III, Radom 2008, s. 123.
6
Encyklopedia PWN, t. 2, Warszawa 2006, s. 123.
5
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KOLEJ NA ZIEMIACH POLSKICH POD ZABORAMI
Rozwój oraz gęstość sieci kolejowej zbudowanej na ziemiach polskich
pod zaborami były bardzo zróżnicowane i jeszcze do czasów nam współczesnych w dalszym ciągu utrzymują się wyraźne dysproporcje: największa
liczba torów kolejowych znajduje się w części zachodniej Polski, zaś najmniej
liczna jest sieć kolei na ziemiach pozostających pod zaborem rosyjskim.
Jako pierwszą linię kolejową na ziemiach polskich pod zaborami,
biegnącą z Wrocławia do Oławy, zbudowało Towarzystwo Kolei Górnośląskich7. Natomiast Kolej Warszawsko-Wiedeńska, pierwsza na terenach Królestwa Polskiego (zabór rosyjski), została uruchomiona w latach
1845–1848, posiadała długość 307 km i połączyła Warszawę z Koleją
Krakowsko-Górnośląską, z Krakowem, Wiedniem i Wrocławiem8. Następnie
Kolej Warszawsko-Petersburska, otwarta w 1862 r., połączyła Warszawę
z Petersburgiem przez Białystok–Wilno–Dyneburg, a liczyła ona łącznie
1330 km. Ponadto ważną linią kolejową, jako linia tranzytowa, była Kolej
Warszawsko-Terespolska, łącząca Warszawę z Brześciem, a stąd z Moskwą,
Kijowem i Grajewem.
W roku 1877 zbudowana została Kolej Nadwiślańska, która łączyła
Kowel z Prusami Wschodnim i przez Chełm–Lublin–Dęblin i Warszawę
z Gdańskiem. Miała długość 522 km i stanowiła najważniejszy szlak kolejowy Królestwa Polskiego, łącząc jednocześnie wszystkie twierdze rosyjskie
na granicy z Prusami aż po Iwangorod (Dęblin)9. Odpowiedzią Austrii
na tę inwestycję rosyjską, o charakterze zdecydowanie militarnym, była
budowa linii kolejowej normalnotorowej ze Lwowa przez Rawę Ruską do
Bełżca, ukończona w 1887 r.10.
Tamże, s. 123.
Kolej Warszawsko-Wiedeńska została w całości zaprojektowana i zbudowana przez
Polaków, a datę 15 lipca 1845 r., jako oddania do użytku pierwszego odcinka z Warszawy
do Grodziska, przyjmuje się za datę narodzin polskiego kolejnictwa. Zob. Wielka encyklopedia
PWN, t. 14, Warszawa 2003, s. 122. O podstawowym i planowanym znaczeniu budowy tej
linii kolejowej świadczy fakt, że już w okresie Wiosny Ludów została ona wykorzystana do
celów wojskowych. Przewieziono nią wówczas 20 tys. carskich żołnierzy z Warszawy do
Wiednia i Budapesztu, by pomóc austriackiemu cesarzowi w spacyfikowaniu powstania. Zob.
A. P a w ł o w s k i, Roztocze Środkowe, Mielec 2003, s. 58.
9
Kolej Nadwiślańska, zbudowana w ciągu trzech i pół roku przez Towarzystwo Akcyjne
„Droga Żelazna Nadwiślańska”, miała długość blisko 522 km, ale z Warszawy dojeżdżało się
nią tylko do Trawnik, skąd np. do Zamościa lub Tomaszowa należało wynająć konny omnibus
lub autobus. Z Koleją Warszawsko-Wiedeńską byli blisko związani polscy pisarze, np. Oskar
Kolberg – buchalter kolejowy, Wacław Sieroszewski – robotnik warsztatowy na stacji kolejowej,
czy Władysław Stanisław Reymont – robotnik kolejowy.
10
R. M a l e s z y k, Austriackie inwestycje kolejowe na Zamojszczyźnie w latach 1915–1916,
„Archiwariusz Zamojski” 2013, s. 70.
7
8
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POLITYKA KOMUNIKACYJNA WŁADZ CARSKICH
Zasadniczą przyczyną dysproporcji w gęstości sieci kolejowych na
terenie poszczególnych zaborów, przeszkodą w ich budowie i rozwoju na
terenach Królestwa Polskiego była, obok problemów finansowych, polityka
władz carskich.
Wielokrotnie podejmowane inicjatywy, projekty i plany budowy linii
kolejowych łączących Tomaszów z Lublinem natrafiały niezmiennie na
opór i sprzeciw rosyjskich władz zarówno gubernialnych, jak i wojskowych. Ówczesne ukazy carskie, jako podstawowy warunek uzyskania
koncesji na budowę kolei, rygorystycznie wymagały uzyskania pozwolenia
uwzględniającego użyteczność nowych odcinków kolei dla celów wojskowych w czasie działań wojennych11.
Z przyczyn natury politycznej i strategicznej Rosjanie z zasady nie
zgadzali się na realizację projektów nowych połączeń komunikacyjnych.
Doprowadziło to do sytuacji, że poza rzadkimi liniami magistralnymi łączącymi kilka większych miast nie było na terenach Królestwa linii lokalnych,
zaś budowane – także z oporami władz – linie wąskotorowe nie włączały
się do stacji kolei szerokotorowej tak, by stworzyć zintegrowany i sensowny
system przewozów towarowych i pasażerskich. Rosja niezmiennie trzymała się zasady, by mieć jak najmniej połączeń granicznych z państwami
sąsiednimi i rokadowych linii nadgranicznych z Austrią i Prusami. Nawet
na przedłużenie linii wąskotorowej z Cukrowni Poturzyn do Hrubieszowa
Naczelnik Lubelskiej Guberni i Naczelnik Okręgu Wojskowego kategorycznie odmówili udzielenia zgody12.
U podstaw takiego negatywnego traktowania ważnych problemów
rozbudowy komunikacji kolejowej przez władze carskie legło przekonanie,
11
Stosowane przez Rosję zasady co do rozwoju komunikacji kolejowej na terenie Królestwa
Polskiego wymownie potwierdza fakt, że aż do momentu wybuchu wojny w 1914 r. Królestwo
miało tylko jedno (!) połączenie kolejowe z zaborem austriackim, a znajdowało się w miejscowości Maczki – stacja graniczna koło Sosnowca. Ciężkim doświadczeniem dla armii rosyjskiej
podczas wojny okazała się forsowana przez władze carskie koncepcja braku sieci kolejowej
w Królestwie, co w pierwszej kolejności uderzyło właśnie w zgrupowanie wojsk rosyjskich.
Po wdarciu się Rosjan do Galicji miały one ogromne problemy komunikacji z zapleczem
i wskutek braku wydajnych, szybkich połączeń kolejowych oddziały carskie zostały odcięte
od swego kraju (lato 1914 r.). Ogromne przestrzenie, na których toczyły się działania wojenne,
sprawiły, że podstawowy wpływ na ich przebieg i wyniki miał właśnie stan sieci kolejowych,
bo to od nich zależało manewrowanie wojskami i zaopatrzenie w materiały wojenne. W dodatku szeroki rozstaw rosyjskich torów niezmiernie komplikował połączenia komunikacyjne
we wszystkich trzech zaborach. Powstała sytuacja stworzyła armii carskiej ogromne trudności
w zaopatrzeniu i przerzucaniu na front własnych wojsk. Zob. H. Z i e l i ń s k i, Historia Polski
1914–1939, Warszawa 1982, s. 10.
12
K. C z u b a r a, Kolei żelaznych nieznana historia. Dawniej w Zamościu, wyd. I, Zamość
1998, s. 160.
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że konsekwentne utrzymywanie szerokiego pasma bezdroży przy granicach
uniemożliwi lub poważnie utrudni nie tylko logistykę, ale i całokształt
prowadzenia działań wojennych ewentualnemu najeźdźcy, który chciałby
wtargnąć w głąb Cesarstwa Rosyjskiego.
PROJEKTY TOMASZOWSKICH KOLEI
Projekty związane z budową tomaszowskich kolei mają historię tak
długą, jak długie są drogi żelazne, które powstały na ziemiach polskich pod
zaborami i które już od początku związane były z właścicielami Ordynacji
Zamojskiej, świadomymi faktu, że komunikacja kolejowa stanowi bardzo
ważny czynnik rozwoju ekonomicznego i gospodarczego miejscowości
leżących na trasie jej przebiegu.
Starania o budowę kolei przebiegającej przez ziemię tomaszowską
były podejmowane już w 1862 r., uzyskując wówczas poparcie nawet
Wielkiego Księcia Konstantego, ale zryw niepodległościowy powstania
styczniowego 1863 r. spowodował zastopowanie i przesunięcie w czasie
tych planów.
Już w roku 1868, jeszcze przed zbudowaniem Kolei Nadwiślańskiej, angielscy inżynierowie Graham Yeatman i Rethstein prowadzili prace studyjne
w terenie w poszukiwaniu najdogodniejszej trasy do przeprowadzenia linii
kolejowej prowadzącej z Lublina przez Krasnystaw–Zamość–Tomaszów
do stacji leżącej po stronie Austrii. Kolej miała liczyć 196 wiorst, a koszt
budowy tej magistrali obliczano na 15 030 000 rubli. Projekt nie został
zrealizowany13.
W roku 1871 Tomasz hrabia Zamoyski wystąpił z inicjatywą do znanego
bankiera Leopolda Kronenberga o współudział w uzyskaniu koncesji na
budowę drogi żelaznej do granicy austriackiej przebiegającej w pobliżu
Tomaszowa. Po uzyskaniu odpowiedzi odmownej znalazł innych partnerów do udziału w spółce i wystąpił o przyznanie koncesji na zbudowanie
linii kolejowej z Warszawy do Tomaszowa14.
Do tych planów powrócono w 1872 r., kiedy powstał projekt budowy
kolei na trasie Lublin–Krasnystaw–Zamość–Tarnawatka–Tomaszów, który
jednak okazał się zbyt trudny w realizacji ze względu na konieczność pokonywania dużych różnic terenowych, co wymagałoby np. drążenia tunelu
o długości około 600 m w okolicach Łabuń i pociągnęłoby duże koszty
13
M. W a c i ń s k i, Kolej tomaszowska, http://teatrnn.pl/leksykon/node/182/kolej_tomaszowska [dostęp: 15 III 2017].
14
L. M ą d z i k, O niezrealizowanych projektach kolei tomaszowskich, „Rocznik Tomaszowski”,
nr 1, Tomaszów Lubelski 1981, s. 53.
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robót. Z kolei drugi z planów przewidywał inną trasę, biegnącą z Lublina
przez Turobin–Szczebrzeszyn–Krasnobród do Tomaszowa15.
W zaborze austriackim pierwszy projekt budowy linii kolejowej do Bełżca
powstał już w 1874 r., a wypłynął od Towarzystwa Kolei Żelaznych im.
Karola Ludwika – właściciela sieci kolejowej w rejonie Krakowa, łączącej
Kraków przez Rzeszów i Przemyśl ze Lwowem. Zamierzano zbudować
linię kolejową ze Lwowa przez Rawę Ruską z odgałęzieniem do Bełżca.
Uważano wówczas za możliwe szybkie połączenie Bełżca z kolejami
rosyjskimi przez Tomaszów do Lublina i Chełma. Kiedy ten plan upadł,
w 1876 r. grupa ziemian powiatu tomaszowskiego złożyła petycję do gubernatora carskiego w Lublinie, w której podkreślano wielkie trudności
komunikacyjne powiatu w połączeniu z Chełmem i Lwowem, co jednak
także pozostało bez odzewu16.
W roku 1881 inicjatywę budowy kolei na Zamojszczyźnie, prowadzącej
do granicy austriackiej, ponowił ordynat Tomasz Zamoyski i nawet wykroczyła ona poza prace studyjne, ale także nie weszła w stadium realizacji.
W roku 1882 z kolejnym projektem wystąpiła Kolej Lwów–Czerniowce–
Jassy, forsująca budowę połączenia ze Lwowa do Bełżca przez Żółkiew
i Rawę Ruską. Inicjatywa ta, dzięki wsparciu rządu galicyjskiego, doprowadziła do realizacji projektu i otwarcia kolei o długości 89 km ze Lwowa
do Bełżca 23 października 1887 r., zbudowania w Bełżcu dużej stacji kolejowej, ale bez połączenia z siecią kolei rosyjskich w Królestwie Polskim17.
Z kolei w 1889 r. wcześniejszy projekt budowy kolei, zainicjowany przez
ordynata Tomasza Zamoyskiego, został zmodyfikowany przez przeniesienie
początkowej stacji do Trawnik, wprowadzenie zmiany trasy do Zamościa
i stąd wzdłuż drogi do Tomaszowa i dalej do Bełżca.
Już po zatwierdzeniu projektu i zaplanowanym rozpoczęciu prac
w 1900 r. pojawiły się jednak problemy finansowe z pokryciem kosztów
budowy, w tym drogiego w wykonaniu wiaduktu w miejscowości Ruszów.
Od tej pory terminy realizacji były odraczane, zaś starania obliczone na
pozyskanie pożyczek i wypuszczenie obligacji zagranicznych nie przynosiły owoców, wskutek czego w 1910 r. spółka hr. Zamoyskiego utraciła
posiadaną koncesję18.
W roku 1897 ordynat Maurycy Zamoyski poczynił starania o przyznanie
koncesji na budowę kolei od Bełżca przez Tomaszów–Zamość do połączenia z Koleją Nadwiślańską, a w rok później komisja rządowa zezwoliła na
wykonanie projektu tej trasy i Zamoyski otrzymał koncesję, przy czym,
15
H. C h w e d y k, Zapomniana historia Kolei Tomaszowskich. Tunel pod Ruszowem, „Tygodnik
Zamojski”, nr 23, 9 VI 2010, s. 12.
16
K. C z u b a r a, Kolei żelaznych…, s. 161.
17
Tamże, s. 162.
18
H. C h w e d y k, Zapomniana historia…, s. 12.
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według projektu, Tomaszów miał być stacją II klasy, zaś między Bełżcem
a Tomaszowem projekt przewidywał położenie dwu torów – normalnotorowego oraz szerokotorowego (rosyjskiego). W kontekście tego projektu
zostały nawet podjęte pewne prace co do lokalizacji składów podkładów
kolejowych i cegielni produkującej na potrzeby zaplanowanej kolei.
Jeszcze w tym samym 1897 r. Maurycy hr. Zamoyski uzyskał pozwolenie
na budowę kolei od gen. Puzyrewskiego, naczelnika sztabu armii carskiej
i generała-gubernatora warszawskiego, a sam minister skarbu – Witte,
ocenił go jako pozytywny i pożyteczny ze względów ekonomicznych.
Projektowana długość tej linii kolejowej miała wynosić od 120 do 180
wiorst, zaś koszt budowy obliczano na 10 mln rubli. Natomiast dochód
z przewozu tą koleją zarówno towarów, jak i pasażerów przewidziano na
680 tys. rubli rocznie przy kosztach eksploatacji 425 tys. rubli.
Nowa linia kolejowa skróciłaby drogę do Gdańska przez Lublin i do
Królewca przez Gdańsk, zaś tonaż towarów przeładowywanych na stacji
kolejowej w Bełżcu po uruchomieniu tej linii obliczano na 10–17 mln pudów rocznie. Koncesję na budowę uzyskano w 1898 r., a trasa szerokiego
(rosyjskiego) toru miała prowadzić z Lublina przez Żółkiewkę–Turobin–
Szczebrzeszyn–Zamość–Krasnobród–Tomaszów do Bełżca, zaś w dwu
ostatnich miejscowościach przewidywano zbudowanie komór celnych dla
przewożonych towarów. Niestety, trudności finansowe i utrata ważności
koncesji wstrzymały wykonanie tej inwestycji.
Tymczasem przygotowany już projekt kolei odkupił od Zamoyskiego
Waldemar Butterdorf, by następnie uzyskać zgodę władz austriackich na
jej połączenie przez Bełżec z Austrią, ale wobec sprzeciwu rosyjskiego
ministra wojny koncesja na budowę kolei nie została wydana19.
Jeszcze w maju 1909 r. rozważana była koncepcja budowy kolei prowadzącej z Kielc do rosyjskiego zagłębia węglowego na Ukrainie z odnogą
do Lublina, Tomaszowa i Bełżca, co jednak zakończyło się na pracach
niwelacyjnych i wytyczeniu trasy, a projekt został odłożony ad acta20.
Ostatnią próbę budowy kolei łączącej Królestwo Polskie z Galicją przebiegającej przez Tomaszowskie podjęto w 1913 r., na rok przed I wojną
światową na wniosek Ministerstwa Komunikacji, ale i w tym przypadku
nie uzyskała ona powodzenia i zakończyło się na sporządzeniu obliczenia
kosztów materiałów niezbędnych do realizacji budowy. Wybuch wojny
sprawił, że projekt ten nie ujrzał światła dziennego21.
Już po odzyskaniu niepodległości, w 1919 r., pojawił się plan wybudowania
linii kolejowej na trasie Lubycza Królewska–Tomaszów Lubelski–Zamość.
Tamże, s. 12.
L. M ą d z i k, dz. cyt., s. 53.
21
Krótka rzecz o tym, jak to kolej w Zamościu budowano, http://lubelskakolej.net/wp/krotkarzecz-o-tym-jak-to-kolej-w-zamosciu-budowano/ [dostęp: 15 III 2017].
19
20
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Memoriał miasta Lwowa w sprawie realizacji tego projektu i wiążącej
się z nim przebudowy linii Lwów–Lublin–Warszawa–Gdańsk, złożony
w Ministerstwie Dróg Żelaznych na początku lat 20. XX w., przewidywał
wybudowanie dwutorowej linii kolejowej przez Tomaszów Lubelski–Zamość–
Lublin, jako części magistrali światowej Odessa–Gdańsk. Dotychczasowa
linia Bełżec–Rejowiec miała zostać trasą lokalną. Projekt nie został zrealizowany, a jako związany z koncepcją COP przez całe lata dwudziestolecia
międzywojennego powracał stale i był obecny w dyskusjach i rozważaniach
o rozbudowie sieci kolejowych II Rzeczypospolitej22.
LOKALNE KOLEJE WĄSKOTOROWE POWIATU TOMASZOWSKIEGO
Początki kolei wąskotorowych budowanych na terenie powiatu tomaszowskiego sięgają przełomu XIX i XX w., a ich inicjatorami były
funkcjonujące tu cukrownie, z których jako najstarsza w regionie powstała w 1840 r. cukrownia w Poturzynie. Kolejki służyły do transportu
buraków cukrowych, cukru, wysłodków, melasy, węgla, drewna, wapna,
dla przejazdów pracowników, przewozu sprzętu oraz innych materiałów
niezbędnych do produkcji.
Poturzyńska kolejka powstała najprawdopodobniej w 1901 r., miała
długość 18 km, prześwit szyn 600 mm, a transportowała cukier do Kryłowa,
gdzie znajdował się port rzeczny na Bugu z nadbrzeżem oraz barkami.
Tą samą drogą – ale w odwrotnym kierunku – wagoniki kolejki ciągnięte przez konie przewoziły buraki do Poturzyna. Po przeładunku cukru
w porcie transportowano go dalej bocznokołowcami. Transport tego typu
był niezbędny dla cukrowni, jako najbardziej efektywny, wobec rozmiarów
M. W a c i ń s k i, dz. cyt. W latach 1936–1939 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zabiegało u ordynata Maurycego Klemensa hrabiego Zamoyskiego o przeprowadzenie na terenie
jego majątku linii kolejowej. W odpowiedzi ordynat nie tylko zaaprobował ten projekt, ale
przedstawił plan zagospodarowania terenów własnych Ordynacji i przyległych do nich wsi,
wyrażając przy tym życzenie, by zamierzona linia kolejowa łączyła jego rodowe miejscowości:
Tomaszów–Krasnobród–Zamość. Deklarował przy tym zgodę na odpłatne odstąpienie gruntu
pod torowisko i dostawę podkładów z tartaków Ordynacji. Ministerstwo Komunikacji przekazało tę propozycję DOKP w Chełmie celem rozpoznania warunków terenowych w okolicach
Bełżca–Maził–Rabinówki–Tomaszowa i dalej z przewidywaną lokalizacją stacji kolejowej
w dzielnicy „Parcele”. W kontekście rysującego się projektu sztab inżynierów DOKP Chełm
podjął prowadzenie prac studyjnych w terenie dla wyznaczenia przebiegu trasy linii kolejowej. Na przeszkodzie tym planom stanęła niekorzystna konfiguracja terenu, znaczne różnice
wysokości na stosunkowo krótkich odległościach między Tomaszowem a Bełżcem. B. C i s ł o,
Z dziejów ziemi tomaszowskiej, Tomaszów Lubelski 2006, s. 12. Jeszcze w latach 60., w związku
z budową Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Tomasovia”, rozważany był projekt
doprowadzenia linii kolejowej z Maził do Tomaszowa celem dowozu surowca do zakładu
i wyekspediowania gotowych produktów do odbiorców – Relacja M. Głąba, przewodniczącego
Komisji Planowania Gospodarczego PPRN w Tomaszowie.
22
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Transport cukru kolejką wąskotorową w Cukrowni „Wożuczyn”.
Źródło: Zbiory prywatne Mariana Kulika, fot. Feliks Łukowski.

produkcji i tonażu surowca – cukrownia ta przerabiała w sezonie około
41 tys. t buraków23. Niestety, w trakcie walk podczas I wojny światowej,
latem 1915 r., wycofujący się Rosjanie część urządzeń cukrowni wywieźli,
pozostałe zniszczyli, a tory kolejki zdemontowano i rozkradziono.
Swoją kolejkę wąskotorową, zbudowaną po roku 1912, a rozbudowaną
w 1915 r. i latach następnych, posiadała także cukrownia w Wożuczynie,
dysponująca rampą, dwiema stacjami: Wożuczyn Dwór i Cukrownia
Wożuczyn, oraz parowozownią z trzema stanowiskami. Kolejkę obsługiwało 2 wykwalifikowanych maszynistów na etatach, a w październiku
1938 r. – 4 maszynistów, 2 zwrotniczych i toromistrzów. Cukrownia dzierżawiła place na składy buraczane w Łaszczowie, Tuczapach i Turkowicach
(1933), posiadała też bocznice na stacji kolejowej w Rokitnie i na trasie
Wożuczyn–Łaszczów. Obok melasy, cukru, wysłodków i buraków wożuczyńska kolejka przewoziła węgiel i nawozy sztuczne, realizowała przewozy osobowe do stacji Uhnów, gdzie też znajdowały się urządzenia do
przepompowywania melasy. Parowozownie znajdowały się w Łaszczowie
23

H. C h w e d y k, B. P o k r o p i ń s k i, Hrubieszowskie koleje wąskotorowe, Zamość 2008, s. 11.
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Stacja kolejki wąskotorowej w Łaszczowie w 1928 r. X-lecie PKP. Źródło: H. C h w e d y k,
B. P o k r o p i ń s k i, Hrubieszowskie koleje wąskotorowe, Zamość 2008, s. 35.

i Wożuczynie, a stacje zaopatrzenia lokomotyw w wodę na stacji Łaszczów
oraz w Wożuczynie.
Po roku 1912 dla potrzeb cukrowni ułożono tory o długości 3,5 km,
z prześwitem 750 mm, z cukrowni do dworu w Wożuczynie, zaś przy drodze
Wożuczyn–Budy powstała rampa przeładunkowa, doły na wytłoki i waga,
zrezygnowano natomiast z trójkąta do obracania parowozów; zbudowano
most na rzece Wożuczynce i punkt poboru wody dla lokomotyw. Kolejka
ta posiadała około 10 dwuosiowych wagonów i obsługiwana była trakcją
konną. W roku 1915 wojska niemieckie zbudowały od niej odgałęzienie
do Łaszczowa, łącząc kolejkę polową z Wożuczynem.
W roku 1928 na terenie Cukrowni „Wożuczyn” znajdowała się lokomotywownia na trzy stanowiska (depo), a kolejka została przekuta na
760 mm. W tym samym roku tabor Cukrowni „Wożuczyn” składał się
z 2–3 parowozów i blisko 50 wagonów towarowych plus niezbędne zaplecze techniczne z warsztatami naprawczymi24.
W roku 1915 Austriacy zbudowali kolejkę łączącą Uhnów z Włodzimierzem Wołyńskim, przebiegającą przez Łaszczów jako stację węzłową. Stąd
odchodziło odgałęzienie do Wożuczyna z przystankiem w Wólce Pukarzowskiej. W Łaszczowie zbudowano przystanek kolejowy i stację pomp.
W początkach 1915 r. Austriacy wybudowali kolej wąskotorową o trakcji
24

Tamże, s. 21.
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konnej i szerokości 700 mm celem zapewnienia zaopatrzenia walczących
wojsk, by w lipcu tegoż roku przekuć ja na szerokość 750 mm. Szlak kolejki
biegł od Uhnowa przez Ulików–Byków–Magdalenkę–Tarnoszyn–Ulhówek–
Rokitno–Posadów do Werbkowic i dalej przez Hrubieszów do Włodzimierza
Wołyńskiego. Wraz z upływem czasu kolej została udostępniona do ruchu
osobowego, a przystanki zostały zlokalizowane w Bykowie, Magdalence,
Rokitnie i Posadowie, od 1919 r. zaś także w Tarnoszynie25.
Poza wymienionymi kolejkami wąskotorowymi funkcjonującymi na
terenie powiatu tomaszowskiego znajdowały się tu krótsze odcinki wąskotorowych kolejek lokalnych, jak:
1) Miączyn–Dub–Uhnów–Hrubieszów, przez Byków–Łaszczów–
Werbkowice26;
2) odgałęzienie od kolejki Cukrowni „Wożuczyn” do Telatyna na
wysokości wsi Czerkasy27;
3) od Suśca do miejscowości Głuchy (Borowe Młyny), gospodarcza
kolejka leśna o długości 19 km i prześwicie 600 mm28;
4) kolejka od stacji kolejowej Nowiny do miejscowego kamieniołomu
funkcjonująca od czasów przedwojennych do lat 70. XX w.29;
5) wąskotorówka w tartaku w Suścu do stacji kolejowej normalnotorowej, służąca transportowi tarcicy i obsłudze traków30;
6) wąskotorówka w Bełżcu w miejscowym zakładzie produkcji kafli
i wapna oraz tartaku31;
7) wąskotorówka w tartaku w Rogóźnie należącym do Krzysztofa
Wiśniewskiego, działająca w latach 1966–1996, około 60 m.b. długości + 6
wózków do podwozu dłużyc do traków i odbioru tarcicy32;
8) bocznica normalnotorowa od stacji kolejowej w Bełżcu do obozu
zagłady transportująca ofiary Holocaustu i kolejka wąskotorowa przewożąca zwłoki zamordowanych w komorach gazowych do grobów masowych33;
9) kolejka wewnątrzzakładowa w tartaku Tarnawatka do przewozu
surowca i tarcicy34;
25
E. J. N i e d ź w i e d ź, M. S k o r n i e w s k i, Dzieje miejscowości gminy Ulhówek powiat
Tomaszów Lubelski, Ulhówek–Zamość 2014, s. 36.
26
Andrzej Wiśniewski, relacja ustna z 19.04.2017 r., w zbiorach autora.
27
Kazimierz Seń, relacja pisemna z 6.04.2017 r., w zbiorach autora.
28
Zygmunt Jarosz, relacja ustna z 20.04.2017 r., w zbiorach autora.
29
Jan Sikora, relacja pisemna z 15.05.2001 r., w zbiorach autora.
30
Bronisław Malec, relacja ustna z 7.05.2017 r., w zbiorach autora.
31
Andrzej Adamek, relacja ustna z 12.04.2017 r., w zbiorach autora.
32
Krzysztof Wiśniewski, relacja pisemna z 3.04.2016 r., w zbiorach autora.
33
Władysław Vogelgesang, relacja pisemna z 8.10.2008 r., w zbiorach autora.
34
Stefan Żurowski, relacja ustna z 4.08.2008 r., w zbiorach autora.
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10) kolejka wewnątrzzakładowa w tartaku Abrama Blandera w Tomaszowie, działająca w okresie międzywojnia35;
11) kolejki w cegielniach Budy, Sabaudia36;
12) kolejka w Maziarni (Tomaszów) w zachodniej części miasta, w fabryce produkującej terpentynę, dziegieć, węgiel drzewny, smołę37.
WĄSKOTOROWA KOLEJ POLOWA BEŁŻEC–TRAWNIKI
Podczas I wojny światowej, po zwycięskiej dla Austriaków operacji gorlickiej, gdy w czerwcu 1915 r. działania prowadzone były już na terenach
Królestwa Polskiego, atakujące oddziały niemieckie i austriackie na zajmowanych obszarach zastały bardzo słabą sieć komunikacyjną, drogową i kolejową,
stąd też, dla pełnego zabezpieczenia potrzeb armii w zakresie transportu
amunicji i innych materiałów wojennych do prowadzenia wojny z Rosją,

Stacja przeładunkowa w Bełżcu w 1915 r. Drewniana konstrukcja lokomotywowni, z lewej, oraz torowiska kolei wąskotorowych. Źródło: Zbiory prywatne Krzysztofa Rębisza.
Władysław Vogelgesang, relacja pisemna z 8.10.2008 r., w zbiorach autora.
Zdzisław Tadla, relacja ustna z 5.04.2017 r., oraz Jan Nowak, relacja ustna z 8.05.2017 r.,
w zbiorach autora.
37
Stefan Krawczyk, relacja ustna z 9.04.2017 r., w zbiorach autora.
35
36
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przerzutu wojsk i odtransportowania rannych z pola walki, niezbędną koniecznością
stało się szybkie połączenie linii prowadzących ze Lwowa, a także
z Przemyśla do stacji
kolejowej w Bełżcu i dalej – z Drogą Żelazną
Nadwiślańską38.
28 czerwca 1915 r.,
celem realizacji tego
zadania, jako podstawowego warunku zwycięstwa w prowadzonej
wojnie, dowództwo
Wojsk Kolejowych
współdziałających
z niemiecką Armią
„Bug” podjęło decyzję budowy kolei polowej wąskotorowej
(Feldbahn), o szerokości toru 600 mm,
prowadzącej z Bełżca przez Tomaszów
Lubelski–Szarowolę–
Majdan Wielki–Ruszów–Zamość–Wólkę
Orłowską i Krasnystaw
do Trawnik, gdzie znajdowała się stacja Kolei
Nadwiślańskiej39.
Kolejka polowa biegła z Bełżca, by następnie skręcić na północ,

Schemat szlaku kolei polowej 600 mm Bełżec–Trawniki/
Budy Dzierążyńskie. Źródło: „Świat Kolei” 2002, nr 11, s. 34.
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38
H. C h w e d y k, Kolej wąskotorowa Bełżec–Budy,
„Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 1997, nr 2–3, s. 113.
39
Tamże, s. 76.
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Schemat przebiegu przez Tomaszów wąskotorowej linii kolejowej z Bełżca do Tarnawatki i Bud Dzierążyńskich. Źródło: Mapa austriacka z 1917 r. wydana przez WIG
w 1923 r. Ze zbiorów prywatnych Izydora Wiśniewskiego.

gdzie obok wsi Sołokije znajdowała się pierwsza mijanka na 3,7 km toru,
dalej – obok Grenzhűtte (chata graniczna), przy dawnej granicy austriacko-rosyjskiej, do następnej mijanki na 7,7 km kolei do Tomaszowa w miejscowości Łaszczówka. Na południowo-wschodnim skraju miasta znajdowała
się kolejna mijanka przy cmentarzu parafialnym, lokalna stacja oraz punkt
poboru wody. Następnie tor kolejki biegł obecną ulicą Żwirki i Wigury,
obok carskich koszar byłego 15. Pułku Kozaków Dońskich, by dalej objąć
miasto od północy ku wschodowi, krzyżował się z drogą do Zamościa
i podążał prawym skrajem szosy na północ40.
Początkowo kolej była jednotorowa, a dla zwiększenia przepustowości
szlaku na odcinku Tomaszów–Bełżec zbudowano dwa tory. Jeszcze w trakcie prowadzonych działań wojennych zbudowanym torem transportowano
40

Władysław Vogelgesang, relacja pisemna z 8.10.2008 r., w zbiorach autora.
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Grabież dzwonów kościelnych i cerkiewnych oraz konstrukcji kominów metalowych
z wykorzystaniem lor kolejki wąskotorowej w rejonie Bełżca. Źródło: Zbiory prywatne
Krzysztofa Rębisza.

dziennie początkowo 700, a następnie 1000 t wojskowego zaopatrzenia,
głównie amunicji i żywności, zaś w drodze powrotnej – rannych z frontu
w liczbie do 800 żołnierzy w jednym eszelonie. W tym celu skład pociągu
sanitarnego zestawiano z 8 wagonów przewożących po 96 rannych każdy.
Wraz z upływem czasu, już pod koniec 1916 r., kiedy prowadzone
działania wojenne przesunęły się wraz z frontem walk za wycofującą
się armią rosyjską na wschód, wąskotorowa kolejka polowa utraciła
dotychczasowe znaczenie strategiczne, ponadto wskutek zmniejszenia
się ruchu transportów z zaopatrzeniem część przewozów przejęła Kolej
Nadwiślańska. W związku z tym już z dniem 20 listopada 1915 r. kolejka
została udostępniona do ruchu osobowego ludności cywilnej.
Należy dodać, że wymuszone potrzebami wojennymi szybkie tempo
budowy i pośpiech w trakcie budowy kolejki Bełżec–Trawniki nie przełożyły
się na jakość wykonania i trwałość dzieła; kolejka układana bezpośrednio
na gruncie, bez uprzedniej stabilizacji i podsypki, zapadała się w ziemię,
co powodowało przypadki wykolejenia się pociągów, jak np. w trzeciej
dekadzie sierpnia 1915 r. po długotrwałych i obfitych opadach.
Wprawdzie podstawowym zadaniem kolejki było zapewnienie transportu wojennego na potrzeby walk frontowych, ale w ten sposób przewożono także różnorodne materiały, surowce i wszelkiego rodzaju płody
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rolne dla mieszkańców miast na terenie Austrii i Niemiec borykających
się z niedostatkami zaopatrzenia w żywność41.
Przeprowadzono wówczas rozbudowę toru na szlaku Bełżec–Tomaszów
Lubelski na dwa tory biegnące obok siebie, co było wówczas rzadkością
i wskazuje na wyjątkowe znaczenie tego odcinka linii kolejowej dla armii
Austro-Węgier.
Zbudowana wzdłuż biegu rzeki Wieprz kolejka posiadała esowate
odchylenia od linii prostej łączącej Bełżec z Lublinem, sięgające od 16 do
29 km, co uzasadnione było silnym pofałdowaniem terenu oraz koniecznością uniknięcia budowy wiaduktów i mostów wymagających dużych
nakładów finansowych na te obiekty. Wartość kolejki obniżały ostre łuki
i nieproporcjonalne spadki, a także prowizorka w materiale i wykonaniu
obiektów towarzyszących (mosty, wiadukty) oraz niestabilne podłoże.
Rozkaz zbudowania kolejki polowej Bełżec–Tomaszów, o szerokości
toru 600 mm, 29 czerwca 1915 r. otrzymał kpt. Heinzelmann, a do realizacji
zadania oprócz rosyjskich jeńców wojennych przydzielono mu dwanaście
Kompanii Budowy Kolei, w tym: pięć Eisenbahn-Baukompanie nr 3, 7, 9,
11, 26, sześć Kompanii Budowy Kolei nr 2, 4, 6, 14, 16, 31 i jedną Forteczną
Kompanię Budowy Kolei nr 1. Każda z tych kompanii w czasie pokoju
liczyła 7 oficerów, 13 podoficerów i 110 żołnierzy, uzupełnianych w czasie
wojny o rezerwistów i jeńców. W sumie 12 KBK liczyło co najmniej 1560
wojskowych, a liczba jeńców rosyjskich, wykonujących najprostsze, ale
i najcięższe prace fizyczne, wynosiła kilka tysięcy42.
Kolej polową początkowo budowano w znacznej części z torów patentowych, montowanych z kilkumetrowej długości przęseł (szyny mocowano
do stalowych podkładów ). Gotowe przęsła transportowały parowozy HF
(Heeres Feldbahn), a kolejkę można było montować i demontować bardzo
szybko, tuż po przetransportowaniu jednostki wojskowej lub taboru.
Imponujące było tempo budowy, które wynosiło 2 km dziennie, przy
czym realizacja 1 km wymagała 3500 dniówek, a prace prowadzone były
na dwie zmiany od świtu do zmierzchu, a także w niedziele. Postępy
robót były znaczące, bo już 1 sierpnia 1915 r. Bełżec uzyskał połączenie
41
Pod koniec działań wojennych, a w szczególności podczas okupacji austriackiej, cała zbudowana infrastruktura kolejowa w Tomaszowskiem była szeroko wykorzystywana do grabieży
i eksploatacji gospodarczej zajętego terenu. W tym duchu we wsiach powiatu tomaszowskiego, i tak już ostatecznie ogołoconych z żywności, zrujnowanych i dotkniętych zniszczeniami
wojennymi, restrykcjami oraz dotkliwymi rekwizycjami płodów rolnych, odbieranych wręcz
za bezcen albo w drodze rabunku, bezustannie zabierano ludności na rzecz wojsk, a także
mieszkańców Austrii i Niemiec konie, bydło, nierogaciznę, zboża chlebowe, kasze, ziemniaki
i buraki. Zob. W. D z i e d z i c, Wielka Wojna 1914–1918 roku w Tomaszowskiem. Wybrane aspekty
działań militarnych i ich skutki, „Rocznik Tomaszowski” 2016, nr 5, s. 98.
42
C. B e c k e r, H. P o c h a d t, Wojskowa kolej polowa Bełżec–Trawniki, „Świat Kolei” 2002,
nr 11, s. 32.
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z Zamościem (60 km), a w trakcie budowy linii do Krasnegostawu wykorzystano nasypy po rozebranej rosyjskiej kolejce. Trasa kolejki wiodła z Bełżca
do Tomaszowa Lubelskiego i dalej przez Szarowolę–Majdan Wielki–Bożą
Wolę–Ruszów–Pniówek–Zamość–Wólkę Orłowską–Krasnystaw–Trawniki.
Wzdłuż torów kolejki biegła linia telefoniczna z trzema parami podwieszonych przewodów, ale tylko jedna para przewodów wykorzystywana
była przez służbę kolejową, a pozostałe przez armię. 25 sierpnia budowana
kolejka osiągnęła Trawniki, jako stację Kolei Nadwiślańskiej. Tempo budowy opóźniały braki materiałów, które nie docierały na czas, ponieważ
sprowadzano je z różnych stron, często z odległych miejsc. Korzystano
także z okolicznych zasobów piasku i żwiru z kamieniołomów, po czym
następował transport materiału jeszcze prowizorycznym torem do stacji
początkowej w Bełżcu, gdzie formowany był nasyp pod torowisko43. Na
16 zbudowanych w 1916 r. przez Austriaków wąskotorówek aż 5 znalazło
się na Zamojszczyźnie. Materiały do budowy sieci kolejowej sprowadzano
z różnych stron: podkłady z okolicznych tartaków, szyny kolejowe i śruby
do ich łączenia, wzdłużnice – z hut w czeskiej Ostrawie, piasek na podsypkę
czerpano z Wisły, a żwir aż z Kielecczyzny, część pozostałych materiałów
sprowadzano z magazynów z Przemyśla44.
Kiedy w początkach 1916 r. następowała stabilizacja na froncie, zaś
powiat tomaszowski i sąsiednie powiaty zostały już włączone do austriackiej administracji – Jenerał Guberni Lubelskiej, kolejka wąskotorowa
przestała być bezpośrednio potrzebna armii austriackiej, zaczęła natomiast
spełniać rolę narzędzia bezpośredniej eksploatacji gospodarczej ziemi
tomaszowskiej.
20 listopada 1915 r. wojskowa kolejka polowa została udostępniona do ruchu osobowego ludności cywilnej i w tym celu opublikowano
rozkład jazdy i taryfę przewozową, ale i z jednoczesnym zastrzeżeniem
priorytetu przejazdów wojskowych. Czas przejazdu z Bełżca do Trawnik na odległość 118,5 km wynosił 16 godz. 48 min, zaś powrót był
krótszy – 14 godz. i 24 min za sprawą krótszego postoju w Zamościu.
R. M a l e s z y k, dz. cyt., s. 72.
C. B e c k e r, H. P o c h a d t, dz. cyt., s. 35. Należy dodać, że Austriacy nie zajmowali
się wykupem ziemi przeznaczonej pod nasypy kolejowe, co budziło opór właścicieli, ale nikt
w warunkach wojennych nie odważył się na sprzeciw czy prowadzenie akcji sabotażowej.
Także protest właściciela ziemskiego z Bełżca – Moraczewskiego, z powodu zajęcia pod torowisko części parku okazał się bezskuteczny (Augustyn Lentowicz, relacja z 15.03.2017 r.).
Sprawę odszkodowań dla właścicieli gruntów zajętych pod kolej załatwiono dopiero w latach
20., już w niepodległej Polsce. Faktem jest jednak, że Austriacy obawiali się działań dywersyjnych na zbudowanych i eksploatowanych kolejach. Świadczy o tym powołanie i utrzymywanie, szczególnie w okolicy mostów kolejowych i wiaduktów, posterunków wojskowych,
R. M a l e s z y k, dz. cyt., s. 75. Zadanie to realizowały powołane do tego celu kompanie
ochrony kolei (Schutzbahn-kompagne).
43
44
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Przejazd z Bełżca do Tomaszowa trwał 1,5 godz., a kosztował 0,5 korony
austriackiej45.
Już w grudniu 1915 r. pasażerski rozkład jazdy stał się nieaktualny
wobec decyzji demontażu kolejki na trasie Wólka Orłowska–Trawniki.
Także w grudniu 1915 r. kolejka przestała funkcjonować, gdyż odcinek
z Bełżca do Tomaszowa (11 km) sprzedano Dyrekcji c.k. Kolei we Lwowie.
Ślady dawnej kolejki wąskotorowej Bełżec–Trawniki zachowały się
w lasach pobliskich wsi Żyłka i Sołokije, jako pozostałości nasypów i wykopów zniwelowanego pod torowisko terenu46.
KOLEJ NORMALNOTOROWA BEŁŻEC–REJOWIEC
Ze względu na niewystarczającą zdolność przewozową oraz zły stan
techniczny wojskowej wąskotorowej kolei polowej Bełżec–Trawniki, spowodowany pośpieszną budową oraz falą ulewnych deszczy , które nawiedziły
Lubelszczyznę po 20 sierpnia 1915 r., a skutkowały zniszczeniami torowisk
i przypadkami wykolejeń pociągów, już we wrześniu 1915 r. austriackie
Ministerstwo Kolei wydało rozkaz o budowie kolei normalnotorowej,
łączącej magistralę z Lublina do Kowla przez Chełm oraz z Chełma do
Brześcia z austriacką siecią kolejową, której koniec dochodził do Bełżca.
O budowie kolei normalnotorowej wojskowej zdecydowało dowództwo
armii austriackiej we wrześniu 1915 r., jej trasę zaś poprowadzono z Bełżca
Warunki przejazdów pasażerskich kolejami wąskotorowymi funkcjonującymi w Tomaszowskiem nie należały do komfortowych. Zwykle w składzie 8 do 10 wagonów towarowych
znajdował się tylko jeden wagon osobowy z wejściami z obu jego końców. Wagon ów nie
posiadał wyodrębnionych przedziałów ani tym bardziej klas czy też przedziału służbowego.
Siedzenia, ściany, sufit, podłoga były wykonane z drewna, okna pozostawały na stałe wmontowane do ścian, bez możliwości ich otwarcia, nie było też toalety ani ogrzewania, a w okresie
zimowym do wagonu wstawiany był blaszany piecyk, tzw. koza, w którym ogień z miernym
skutkiem podtrzymywał konduktor. Wieczorem i nocą słabej jakości oświetlenie zapewniało
kilka lamp elektrycznych zasilanych z lokomotywy, dających czerwonawe drgające światło.
Jazda nie była płynna; parowóz przypominający pojazd z filmów o Dzikim Zachodzie szarpał
składem pociągu przez cały czas jazdy – to zwalniał, to przyśpieszał, wagon przechylał się
na boki i zataczał na zakrętach. Słychać było wyraźnie zgrzyty i dzwonienie żelastwa, stuki
szczególnie na złączach szyn, na zwrotnicach i rozjazdach, co świadczyło o złym stanie torowisk i łożysk kół. O prędkości jazdy może dać wyobrażenie fakt, że podróż z Wożuczyna do
Hrubieszowa (ok. 50 km) trwała od godziny 4 rano do 8, tj. 4 godziny, co oznaczało szybkość
12,5 km/godzinę. Tak niską prędkość powodował zarówno stan techniczny torowisk, lokomotywy i wagonów, jak i obciążenie ładunkami przewożonymi na potrzeby cukrowni i kontrahentów kolei. Ponadto duża liczba przystanków rozmieszczonych na trasie (14 – co 4–5 km)
także obniżała prędkość jazdy pociągu. Przedstawione warunki podróży, mimo upływu lat,
nie zmieniały się i zarówno w 1947, jak i w 1952 r., były identyczne (Kazimierz Seń, relacja
z 8.05.2017 r.; Izydor Wiśniewski, relacja z 18.04.2017 r.).
46
Andrzej Jurkowski, relacja ustna z 10.04.2017 r., w zbiorach autora.
45
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przez Zwierzyniec–Zawadę–Krasnystaw do Rejowca, jako stacji Kolei
Nadwiślańskiej – inaczej niż wąskotorową kolej polową Bełżec–Trawniki.
Kolej biegła nad prawym brzegiem Wieprza od Bełżca do Rejowca przez
Zawadę, omijając Zamość.
Kolej normalnotorowa miała długość 130 km z odgałęzieniem w Zawadzie do Zamościa. Jej pierwszy odcinek z Bełżca do Topólczy ukończono 14 stycznia 1916 r., w listopadzie 1916 r. oddano do użytku odcinek
Zawada–Zamość, zaś całą gotową już trasę z Bełżca do Rejowca – w marcu
1916 r., natomiast publiczny ruch pasażerski otwarto 11 maja 1917 r.47.
Budową tej trasy kolejowej zajmowało się wojsko austro-węgierskie,
podobnie jak i eksploatacją, przebiegającą pod zarządem 9. Komendy c.k.
Wojskowej Kolei Północnej pod dowództwem gen. mjr. Scheibla.
Budowę sfinalizowano 28 lutego 1916 r. Pracami kierował kpt. armii niemieckiej Neizelmann – dowódca Militär Eisenbahn-Bauleitung,
wraz z austriackim EBK pod dowództwem Oberstbahnfűhrera Miseka.
Strategiczną budowę Bełżec–Rejowiec wykonywał m.in. batalion kolejowy
por. Czernego i żołnierze 1. Kompanii Królewsko-Pruskiej Kolei. Ponadto
w budowie uczestniczyło kilka tysięcy jeńców rosyjskich, zatrudniono też
około 400 Polaków, płacąc im od 7 do 10 koron za 10-godzinny dzień pracy.
W roku 1916 budowę przejął batalion kolejowy k.k. Eisenbahnregiment
pod dowództwem mjr. Puhringa, wspierany przez EBK nr 5, 10, 1848.
Na stacjach końcowych zlokalizowano parowozownie, obrotnice i stacje
rozrządowe, a wzdłuż torów biegła linia telefoniczna. Kolej normalnotorowa Bełżec–Rejowiec, tak jak wcześniej wąskotorówka, była budowana
w pośpiechu, miała charakter prowizoryczny, biegła z licznymi ostrymi
łukami, miała gwałtowne wzniesienia i spadki oraz niedostateczne wyprofilowanie przechyłów, torom brakowało odwodnień i należytej podsypki,
a obiekty inżynieryjne – towarzyszące kolejce wiadukty i mosty – były
wybudowane z drewna49.
Zasadniczym celem budowy kolei Bełżec–Rejowiec nie było połączenie Lwowa z Lublinem czy Brześciem lub Kowlem i użytkowanie jej dla
przewozów pasażerskich, a także towarów cywilnych, lecz przeznaczenie
do przerzutów wojsk dla stłumienia ewentualnych buntów ludności i prowadzenia działań wojennych 50.

47
48
49
50

H. C h w e d y k, B. P o k r o p i ń s k i, dz. cyt., s. 27.
Tamże, s. 27.
Tamże, s. 27.
K. C z u b a r a, dz. cyt., s. 163.
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KOLEJKA WĄSKOTOROWA
BEŁŻEC–TOMASZÓW–TARNAWATKA–BUDY DZIERĄŻYŃSKIE
16 stycznia 1916 r. c.k. Komenda Okręgowa w Rawie Ruskiej, zarządzająca
koleją polową Bełżec–Trawniki, sprzedała odcinek 11 km kolei z Bełżca do
Tomaszowa Dyrekcji c.k. Kolei Państwowej we Lwowie. Decyzja ta wiązała
się z faktem przesunięcia się frontu walk I wojny światowej na dużą już
odległość od Bełżca, zmniejszeniem się ruchu transportów z zaopatrzeniem dla armii austriackiej, spadkiem znaczenia strategicznego tej trasy
dla potrzeb wojska i przejęciem dotychczasowej roli tej kolei przez Kolej
Nadwiślańską. Pozostałą częścią kolejki nadal jednak dysponowały władze
wojskowe. Odcinek Bełżec–
Tomaszów przeznaczony był do
utrzymania transportu różnego
rodzaju produktów rolniczych.
Wiosną 1916 r., oprócz
realizacji dotychczasowych
zadań, trasa ta podjęła nowe
obowiązki przewozowe. Wiązały się one z faktem dokonania
przez wojsko austriackie zakupu tartaku w Tarnawatce, do
którego został doprowadzony
tor kolejowy. Budowę rozpoczęto 25 stycznia 1916 r.,
a odgałęzienie doprowadzono
do pobliskiego tartaku i do
miejscowości Tarnawatka51.
Jesienią 1916 r. do już gotowego toru w Tarnawatce
dodano dalsze 7,2 km do miejscowości Budy Dzierążyńskie,
do znajdującej się tam cegielni.
Tarcicę z Tarnawatki-Tartak
i wyroby ceramiczne z Bud
przewożono wąskotorówką do
Bełżca, skąd po przeładowaniu
na kolej normalnotorową eks- Szlak kolei wąskotorowej Bełżec–Budy Dzierąpediowano je w głąb Austrii. żyńskie przez Tomaszów–Tarnawatkę. Źródło:
Łączna długość zbudowanego H. C h w e d y k, Kolej wąskotorowa Bełżec–Budy,
odgałęzienia kolei wąskotoro- „Zamojski Kwartalnik Kulturalny” 2008, nr 4, s. 77.
51

C. B e c k e r, H. P o c h a d t, dz. cyt., s. 35.
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wej wynosiła 14,7 km, a stacje i przystanki to: 0,0 km Bełżec Wąskotorowy,
10,7 km Tomaszów Lubelski, 20,0 km bocznica Tartak-Tarnawatka, 22,2 km
Tarnawatka, 27,5 km Budy Dzierążyńskie.
25 stycznia 1917 r. na tej trasie została uruchomiona komunikacja osobowa, najpierw między Bełżcem a Tomaszowem, a następnie do końcowej
stacji w Budach.
Kolej wąskotorowa Bełżec–Budy była czynna jeszcze po zakończeniu wojny, by w 1918 r. przejść pod zarządzanie Ministerstwa Kolei
w Warszawie. Po raz ostatni jest wymieniana w Rozkładzie Jazdy PKP
w 1923 r. z adnotacją „nie kursuje na razie”, zaś w rok później została
przewidziana do demontażu52.
Łączna długość odcinka Bełżec–Budy wynosiła 27,5 km. Wobec silnie
sfałdowanego terenu zaszła na tej trasie konieczność wzniesienia drewnianych wiaduktów53. Budynek stacji w Budach istnieje do dziś i obecnie
pełni rolę świetlicy wiejskiej.
Kolejka Bełżec–Tarnawatka–Budy posiadała prześwit szyn 600 mm,
cały skład pociągu natomiast nie mógł przekraczać 780 t. Do obsługi tej
trasy skierowano 4 lokomotywy i 30 wagonów, w tym jedną salonkę,
w której podróżowali austriaccy urzędnicy i oficerowie. Pozostałe wagony
przeznaczone były do transportu płodów rolnych. Kolejne 30 wagonów
otwartych (lory) transportowało głównie drewno na potrzeby frontu i na
stemple do kopalń. Cztery specjalne wagony używane na tej trasie były
przeznaczone do przewozu zwierząt. Koszty budowy kolejki Bełżec–Budy
wyniosły 1,5 mln koron austriackich54.
Nowy odcinek toru z Tomaszowa poprowadzono wzdłuż drogi
Tomaszów–Zamość, po jej prawej stronie, z wykorzystaniem już istniejących mostów na Sołokii i na Wieprzu. W tartaku zlokalizowano studnię
do poboru wody przez parowozy i dwie bocznice, a w Tomaszowie znalazło się skrzyżowanie kolejki z drogą55.
LIKWIDACJA TOMASZOWSKICH KOLEJEK WĄSKOTOROWYCH
Demontaż lokalnych kolejek wąskotorowych funkcjonujących na terenie
powiatu tomaszowskiego został zapoczątkowany już w roku 1916, kiedy
H. C h w e d y k, Kolej wąskotorowa…, s. 78.
Tamże.
54
R. M a l e s z y k, dz. cyt., s. 74.
55
Interesujące jest, że w trakcie plantowania terenu i formowania nasypów pod torowiska
kolejki Bełżec–Tomaszów–Tarnawatka–Budy natrafiono na podziemny skład ze 160 pociskami
artyleryjskimi zawierającymi gaz bojowy sarin, co wskazywałoby jednoznacznie na przygotowanie wojsk niemieckich do użycia go przeciw wojskom rosyjskim. Zob. R. M a l e s z y k,
dz. cyt., s. 75.
52
53
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Dawny budynek stacji kolejowej w Łaszczowie, obecnie pomieszczenia mieszkalne.
Źródło: H. C h w e d y k, B. P o k r o p i ń s k i, dz. cyt., s. 54.

to wojskowa kolej polowa z Bełżca do Trawnik została zastąpiona linią
normalnotorową, biegnącą przez Zwierzyniec, wąskotorowa zaś przestała
być potrzebna wojsku i straciła swe znaczenie strategiczne wskutek oddalenia się frontu walk od tych terenów56.
Także linia kolejowa wąskotorowa relacji Bełżec–Tomaszów–Tarnawatka–
Budy Dzierążyńskie funkcjonowała zaledwie 6 lat, decyzją Ministerstwa
Kolei Żelaznych z grudnia 1922 r. z dniem 1 stycznia 1923 r. zamknięto
na niej ruch. W okresie powojennym nie tylko, że nie zbudowano żadnych odcinków kolei, ale wiele z nich zostało rozebranych, mimo to że
do 1958 r. następował niezwykle dynamiczny wzrost ilości przewożonych
towarów i liczby pasażerów. Miało to np. miejsce w latach 1950–1954, gdzie
największy ruch towarowy koncentrował się na stacji Byków, w związku
z rozbudową PGR Magdalenka, Dyniska, Machnów i Plebanka. Jednak
począwszy już od 1959 r., dał się wyraźnie zauważyć ostry spadek przewozów na liniach wąskotorowych przebiegających wzdłuż szos57.
Zahamowanie inwestycji pod koniec lat 60. XX w. w linię kolejową do
Wożuczyna Dworu i korzystanie z transportu samochodowego tańszego
56
P. W ł a d, M. W i ś n i e w s k i, Roztocze Wschodnie. Przewodnik nie tylko dla turystów,
Mielec 2004, s. 56.
57
H. C h w e d y k, B. P o k r o p i ń s k i, dz. cyt., s. 54.
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Wymiana szyn w rejonie stacji kolejki wąskotorowej Tyszowce w 1977 r. Źródło:
H. C h w e d y k, B. P o k r o p i ń s k i, dz. cyt., s. 61.

od kosztów przeprowadzenia remontu torów spowodowało degradację
i bezpowrotne zniszczenie tej linii wąskotorowej. W latach 1975–1976 tor
Cukrowni „Wożuczyn” został rozebrany i sprzedany mieszkańcom. Od roku
1965 trwało przestawianie się na transport samochodowy, a w połowie lat
80. XX w. już całkowicie zrezygnowano z usług kolei, rozbierano bocznice
i przeprowadzano złomowanie taboru. Linia Łaszczów–Wożuczyn została
rozebrana w 1985 r.58.
Przyczyną tego stanu rzeczy był nadzwyczaj dynamiczny rozwój przedsiębiorstw Państwowej Komunikacji Samochodowej, Spółdzielni Transportu
Wiejskiego oraz Kółek Rolniczych i ich silna konkurencja z kolejami w zakresie przewozów towarowych i pasażerskich. Na to zjawisko dodatkowo
nałożyły się zwiększone zakupy ciągników i przyczep przez rolników, co
generalnie spowodowało ich postępujące uniezależnienie od usług kolei.
Także likwidacja PGR i punktów skupu płodów rolnych miała wpływ na
spadek przewozów towarowych, w konsekwencji – na likwidację linii59.
Na linii kolejki wąskotorowej Łaszczów–Wożuczyn, wskutek drastycznego
spadku liczby pasażerów, przewozy przestały być opłacalne i w związku
z tym zawieszono ruch osobowy. Nie pomogło nawet wprowadzenie lo58
59

Tamże, s. 23.
Izydor Wiśniewski, relacja ustna z 7.03.2017 r., w zbiorach autora.
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komotyw spalinowych, zmniejszenie częstotliwości kursów i ograniczenie
składów pociągu.
W roku 1972 zostały zawieszone przewozy pasażerskie na linii Łaszczów–
Byków, a do prawdziwego kryzysu doszło w latach 1980–1985, kiedy to
nie tylko pasażerowie, ale i cukrownie oraz Państwowe Zakłady Zbożowe
zrezygnowały z usług kolei i przeszły na korzystniejszy finansowo transport
samochodowy. Skutkowało to całkowitym zamknięciem od 1985 r. ruchu
na trasie Łaszczów–Werbkowice oraz Wożuczyn–Łaszczów–Witków60.
Już rok wcześniej Ministerstwo Komunikacji podjęło decyzję o zlikwidowaniu dotychczasowych linii kolejek wąskotorowych, czego wynikiem
było podjęcie prac rozbiórkowych trwających do 1986 r. Działania te zgodne
były z ówczesną linią polityczną dotyczącą kolei, które wg Ministerstwa
Komunikacji powinny być eksploatowane tylko do momentu istnienia
podaży na usługi, a wobec ich nieopłacalności należało je przekazać
transportowi samochodowemu. Na decyzję Ministerstwa Komunikacji o likwidacji połączeń kolejowych i demontażu torów oraz urządzeń nałożyły
się dodatkowo plany budowy nowej cukrowni w Tyszowcach oraz doprowadzenia do niej kolei normalnotorowej o długości 14 km z Werbkowic
i połączenia z cukrownią w Wożuczynie. Budowa trwała od 1985 do
1988 r. wraz z wzniesieniem wiaduktu nad drogą Tyszowce–Lipowiec,
ale kryzys ekonomiczny, który miał miejsce w międzyczasie, przekreślił
plany o wartości 10 mld zł. W latach 2000–2001 gotowe torowiska zostały
rozebrane, a nasypy splantowane w 2005 r.61.
W trakcie przeprowadzania w bardzo szybkim tempie likwidacji kolei
wąskotorowych w Tomaszowskiem i ich rozbiórki miały miejsce liczne przypadki bezmyślnego niszczenia urządzeń kolejowych, torowisk, dewastacji
linii telefonicznych, budynków i urządzeń do zaopatrzenia parowozów,
a także zwykłego złodziejstwa, w dodatku bezkarnego, oraz niszczenia
dokumentacji, co w sumie przekreśliło możliwości zorganizowania na
trasie dawnych kolejek przejazdów turystycznych62.
Andrzej Wiśniewski, relacja pisemna z 18.04.2017 r., w zbiorach autora.
H. C h w e d y k, B. P o k r o p i ń s k i, dz. cyt., s. 58.
62
Kazimierz Seń, Andrzej Wiśniewski, relacja pisemna z 6.04.2017 r., w zbiorach autora. Jak
wynika ze świadectw relantów, niezależnie od demontażu sieci kolejek wąskotorowych funkcjonujących w powiecie tomaszowskim, a przeprowadzanych przez właścicieli lub na zlecenie
organów nimi zarządzających, miała miejsce na szeroką skalę dzika rozbiórka dokonywana
przez mieszkańców okolicznych miejscowości (np. odcinek torowiska Wożuczyn–Łaszczów
dł. około 10 km został całkowicie rozebrany i rozkradziony, co nie powinno dziwić, jako że
szyny były bardzo cennym i deficytowym materiałem budowlanym). Przy użyciu ciągników
zostały nocą wyrwane szyny z przejazdu kolejowego na skrzyżowaniu z szosą (droga wojewódzka nr 852) Hrubieszów–Tomaszów w miejscowości Grodysławice, co doprowadziło do
uszkodzenia jezdni w stopniu uniemożliwiającym przejazd i konieczność przeprowadzenia
poważnej naprawy. Co interesujące – w sprawie tak poważnej kradzieży nie zostało wdrożone
żadne śledztwo i nikt nie poniósł najmniejszej kary.
60
61
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STACJA KOLEJOWA W BEŁŻCU
Rozpatrując tematykę tomaszowskich kolei, nie sposób pominąć w niej
powstania, rozwoju, znaczenia i funkcjonowania stacji kolejowej w Bełżcu,
który już 23 października 1887 r. uzyskał połączenie przez Rawę Ruską ze
Lwowa z Jarosławiem, Przemyślem i Krakowem. Bełżec, położony wówczas w zaborze austriackim bezpośrednio za kordonem z Rosją, był stacją
końcową o znaczeniu strategicznym linii kolejowej z Galicji i Małopolski.
Doprowadzenie do tej miejscowości normalnotorowej kolei przez Austrię,
która skrycie przygotowywała się do wojny z imperium carskim, świadczyło o tym, że c.k. monarchia w przeciwieństwie do czynowników Rosji
patrzyła dalekowzrocznie, doceniała wielostronne znaczenie infrastruktury
kolejowej jako zasadniczego czynnika nie tylko rozwoju miast i miejscowości, przemysłu, jako środka komunikacji ludności cywilnej, ale także jako
czynnika sprawnego przerzutu wojsk, transportu materiałów wojennych,
którego na lądzie nic nie mogło zastąpić63.
Złoty okres dla bełżeckiej stacji, położonej na 312. kilometrze dawnego
XVI-wiecznego szlaku królewskiego wiodącego z Warszawy przez Lublin–
Tomaszów–Lwów, rozpoczął się z chwilą wybuchu I wojny światowej.
Obok zbudowanego tu jeszcze w okresie zaborów trzypiętrowego stylowego
dworca, w błyskawicznym tempie, dyktowanym potrzebami frontu, w myśl
rozkazu dowódcy Wojsk Kolejowych c.k. Austrii z 29 czerwca 1915 r., została podjęta budowa dużej stacji przeładunkowej, wyposażonej w sześć
torów normalnych i trzy wąskie o prześwicie 600 mm. Następnie, w toku
budowy i rozbudowy obiektu, została wzniesiona lokomotywownia, rampa
przeładunkowa, obrotnica do formowania składów i ich zawracania oraz
wieża ciśnień, zaopatrująca parowozy w wodę. Ponadto stacja otrzymała
budynki mieszkalne dla kolejarzy, wyposażenie w telefon i dwutorowe
połączenie z Tomaszowem64.
Rozbudowane także zostało zaplecze dla pracowników stacji i spedycji,
jak lampownia, warsztaty naprawcze, magazyny – w tym smarów i paliw,
składowisko węgla. Wraz z powstaniem stacji liczna grupa mieszkańców
Bełżca i okolic związała swój los i los swych rodzin z pracą na różnych
stanowiskach związanych z kolejami, jak np. maszyniści lub ich pomocnicy, zwrotniczy, zawiadowcy, pracownicy oddziałów eksploatacji i oddziału mechanicznego stacji, jako spinacze, dyżurni ruchu, magazynierzy,
smarowniczy, kanceliści, technicy drogowi, rewidenci, robotnicy torowi,
pracownicy warsztatów, strażnicy Straży Ochrony Kolei, konwojenci.
Powstanie i funkcjonowanie stacji kolejowej w Bełżcu miały znaczący
wpływ na rozbudowę wsi, tak ze względu na polepszenie się warunków
63
64

J. G r u d z i e ń, Mały biały Bełżec, „Gazeta PKP”, nr 2, VIII 1997.
R. M a l e s z y k, dz. cyt., s. 17.
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Stacja przeładunkowa w Bełżcu w 1915 r. Na pierwszym planie amunicja artyleryjska
na międzytorzu w koszach wiklinowych, na drugim planie worki z prowiantem dla
wojska, w tle ładunki z zaopatrzeniem wojskowym. Źródło: Zbiory prywatne Krzysztofa Rębisza.

materialnych mieszkańców, uzyskiwanie przez nich kwalifikacji zawodowych, kontakty z innymi częściami kraju, jak i przesunięcie zabudowy
miejscowości w kierunku stacji i przebiegu szlaku kolejowego65.
Powstała linia kolejowa była najkrótszym połączeniem Warszawy ze
Lwowem i innymi miastami, dzięki czemu Bełżec ogromnie zyskał na
znaczeniu i przez wiele lat odgrywał ważną rolę w przewozach i przeładunkach towarowych oraz komunikacji osobowej, co wykreowało tę stację
na lokalne rozbudowane centrum kolejnictwa w skali powiatu.
Rola stacji niepomiernie wzrosła w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy to trasą wiodącą przez tę stację podjął regularne kursowanie
pociąg pośpieszny Gdynia–Bukareszt66.
Andrzej Adamek, relacja pisemna z 12.03.1017 r., w zbiorach autora.
Jeśli w pociągu tej relacji warunki podróżowania były komfortowe – gdzie w klasie
pierwszej były miękkie, tapicerowane siedzenia, w składzie znajdował się wagon restauracyjny i miejsca sypialne – to całkiem odmienną, siermiężną podróż oferowały zwykłe pociągi
kursujące z Bełżca w kierunku Lublina i Lwowa. Znakomita większość pasażerów korzystała
w nich tylko z klasy trzeciej ze względu na cenę biletów, rzadko kto wybierał klasę drugą.
Podróżowano, siedząc na twardych drewnianych ławach, a co ciekawe – dla kobiet i dla mężczyzn przewidziano w składzie pociągu osobne wagony. Bełżec należał w międzywojniu do
woj. lwowskiego, wyraźnie ciążył do stolicy województwa, stąd też większość bełżan jeździła
do Lwowa nie tylko w sprawach urzędowych, ale przede wszystkim na handel, zarówno przed
wojną, jak i podczas okupacji. Pociąg wyjeżdżał rankiem z Bełżca, by po przesiadce w Rawie
65
66
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Podczas okupacji niemieckiej Bełżec stanowił stację końcową szlaku
kolejowego z Warszawy, Lublina i Zamościa, wykorzystywany był początkowo do transportu sprzętu i materiałów wojennych oraz wojska w dobie
przygotowań niemieckich do agresji na ZSRR, a strzały z działa kolejowego
ustawionego na bocznicy, oddane wczesnym rankiem 22 czerwca 1941 r.
po osi ataku na Lwów, obwieściły początek wojny dwu totalitaryzmów.
Z kolei od marca 1942 r. stacja kolejowa w Bełżcu odegrała tragiczną rolę
w Holokauście ludności żydowskiej zamieszkującej Generalne Gubernatorstwo. Stanowiła wówczas końcowy etap deportacji Żydów do znajdującego
się w bezpośrednim sąsiedztwie stacji obozu zagłady. Zlokalizowana obok
torów lokomotywownia stała się magazynem i sortownią zagrabionego
mienia, a dawną bocznicą pozostałą po austriackim zakładzie drzewnym
wwożono Żydów na teren obozu67.
Do 21 lipca 1944 r. zarówno szlak kolejowy biegnący przez Bełżec, jak
i samą stację Niemcy wykorzystywali jako bardzo ważną linię do- i odfrontową, niezbędną do przewozu amunicji, sprzętu wojskowego, broni
i oddziałów Wehrmachtu na wschodni teatr działań wojennych, a także
do przewozu rannych.
Podczas okupacji linia kolejowa przechodząca przez Bełżec stała
się obiektem wielu akcji sabotażowo-dywersyjnych, z których pierwsza
w powiecie tomaszowskim miała miejsce w nocy z 5 na 6 grudnia 1942 r.,
kiedy to oddział „Wira” dokonał wysadzenia mostu kolejowego na Potoku
Łosinieckim pod Suścem. Od tego czasu rozpoczęła się „bitwa o szyny”,
jak niszczenie urządzeń stacyjnych na trasie Podlesina–Maziły–Bełżec,
stałe niszczenie torów kolejowych na odcinku Bełżec–Długi Kąt, minowanie i wysadzanie obiektów inżynieryjnych, minowanie i wysadzanie
zwrotnic, rozjazdów, zakładanie min magnetycznych na lokomotywach,
cysternach i wieżach ciśnień, niszczenie transportów z naftą i benzyną,
ataki na transporty wojskowe i niszczenie linii telefonicznych biegnących
przy torach.
Ponadto zarówno kolej normalnotorowa biegnąca przez Bełżec, jak
i tomaszowskie wąskotorówki stanowiły dla oddziałów partyzanckich dogodny szlak do dokonywania przegrupowań oraz prowadzenia działalności
wywiadowczej, gdyż pracownicy kolei byli dobrym źródłem pozyskiwania
Ruskiej, pokonaniu około 80 km trasy i 4 godz. jazdy dotrzeć do Lwowa. Podczas okupacji
niemieckiej mieszkańcy Bełżca i okolic jeździli do Lwowa, uprawiając szmugiel, przy czym
zajmowały się tym głównie kobiety, które przewoziły „rąbankę”, masło, mąkę, jaja, a nawet
pieczywo, wymieniając produkty na towar. Warunkiem przejazdu było uzyskanie pozwolenia
od władz okupacyjnych, ponieważ Lwów położony był poza granicą Generalnego Gubernatorstwa, już w dystrykcie Galizien. M. W ó j t o w i c z, Stacja Bełżec, proszę wsiadać, „Tygodnik
Zamojski” 2009, nr 14, s. 16.
67
R. K u w a ł e k, Obóz zagłady w Bełżcu, Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin 2010,
s. 129.
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Dworzec kolejowy w Bełżcu zbudowany przez Austriaków w końcu XIX w.
Źródło: Zbiory prywatne Krzysztofa Rębisza.

informacji od okupanta oraz łącznikami oddziałów partyzanckich, a stacje
– punktami łączności68.
Niemcy szeroko wykorzystywali kolejki wąskotorowe i normalnotorowy szlak przez Bełżec do transportów aprowizacyjnych dla wojska
oraz zaopatrzenia mieszkańców Rzeszy w produkty spożywcze, ściągając
wysokie kontyngenty od rolników i miejscowych zakładów przetwórstwa rolnego, jak np. cukrownie. Priorytet jednak miały transporty broni
i sprzętu na front rosyjski. Podczas okupacji i później kolej stanowiła także
podstawowy środek lokomocji oraz komunikacji masowej dla ludności
miejscowej w sytuacji bardzo rzadkiej sieci dróg. Niezależnie od linii
szerokotorowej w powiecie tomaszowskim można było w tym czasie,
tak jak i w latach następnych, na przykład z Łaszczowa czy Wożuczyna
podróżować do Werbkowic, skąd po przesiadce było połączenie kolejowe
do Zamościa, Lublina i innych miast Polski69.
Pamiętnym wydarzeniem związanym ze stacją kolejową w Bełżcu,
a wspominanym do dziś przez miejscowych kolejarzy i mieszkańców,
był 4 lipca 1944 r., kiedy to po ostrzale lotniczym przez sowiecki samolot
68
I. C a b a n, Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w Obwodzie Tomaszów Lubelski, Lublin
1999, s. 48.
69
Izydor Wiśniewski, relacja ustna z 3.04.2017 r., w zbiorach autora.
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niemieckich transportów z amunicją, paliwem, materiałami wybuchowymi
i bronią stojących na stacji, doszło do wielogodzinnych silnych eksplozji oraz pożarów. Skutkiem tego było całkowite zniszczenie dworca do
fundamentów i kilkudziesięciu pobliskich budynków mieszkalnych oraz
torowisk, a teren stacji został usiany setkami różnej wielkości lejów po
wybuchach, niezliczoną ilością odłamków i niewybuchów, zaś tory przedstawiały surrealistyczny widok fantazyjnie poskręcanych szyn i wypalonych
wagonów.
Wobec potrzeb frontu oraz strategicznego znaczenia szlaku kolejowego
i stacji Bełżec Niemcy w bardzo szybkim tempie doprowadzili do odbudowy
najpierw toru przelotowego, a następnie dwu bocznic, co przebiegało przy
zaangażowaniu jeńców sowieckich i miejscowej ludności, zaś w miejsce
zburzonego dworca zmontowali prowizoryczny drewniany barak, który
w latach 1944–1996 pełnił funkcje zbiorcze poczekalni, kas, bufetu, nastawni,
aż do oddania do użytku nowego dworca w 1996 r.70.
Po zakończeniu II wojny światowej nowa granica państwowa, ustalona
między PRL-em a ZSRR, przecięła w poprzek dotychczasowy przebieg kolei
normalnotorowej z Bełżca do stacji węzłowej w Rawie Ruskiej. Bełżec i stacja
w Hrebennem stały się stacjami końcowymi, nieposiadającymi połączenia
w kierunku południowym z województwem rzeszowskim i północnym do
powiatu hrubieszowskiego. Stan taki trwał przez 51 lat i polskie pociągi
nie przekroczyły granicy z Ukrainą.
Sytuacja nieco zmieniła się, chociaż na krótko – zaledwie na 2 lata, kiedy
15 maja 1949 r. zostało wybudowane połączenie kolejowe z Hrebennego
przez Uhnów–Bełz do Sokala–Zabuża, należących wówczas jeszcze do
Polski, co podniosło rangę Hrebennego do stacji węzłowej. Niestety, po
wprowadzeniu kolejnych zmian, czyli „wymiany odcinków granicznych”
w 1951 r., Bełz, Uhnów, Poddębce i Sokal zostały włączone do ZSRR, torowisko zostało rozebrane, a Hrebenne utraciło uzyskaną na krótko rangę
stacji węzłowej71.
Nową pozytywną zmianę, jeśli idzie o sytuację i znaczenie stacji kolejowej Bełżec w zakresie skomunikowania z południową częścią kraju,
a co za tym idzie – uzyskania udogodnień dla przewozów osobowych
i towarowych, przy tym zintegrowania sieci kolejowych województwa
lubelskiego i rzeszowskiego, wprowadziło wybudowanie łącznika długoJ. P e t e r, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów Lubelski 1991, s. 209. Moc eksplozji była
tak potężna, że szkielet spalonego wagonu towarowego przeniosła w powietrzu na odległość
ponad kilometra w rejon ulicy Sobieskiego, a tzw. wózki – oś i dwa koła wagonów, znajdowano pod Brzezinami, tj. 4–5 km od stacji. Zniszczeniu uległo ponad 50 wagonów towarowych
i cała infrastruktura stacji, zginęło kilkunastu żołnierzy niemieckich – konwojentów składów,
i kilka osób cywilnych, w tym dwu magazynierów w podziemnym magazynie smarów. Zob.
relacja Augustyna Lentowicza z 6.04.2017 r., w zbiorach autora.
71
P. W ł a d, M. W i ś n i e w s k i, dz. cyt., s. 116.
70
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ści 12 km z Werchraty do Hrebennego. Oddanie do eksploatacji 22 października 1955 r. tego fragmentu szlaku kolejowego stworzyło możliwość
realizowania przejazdów pasażerskich i towarowych z Warszawy, Lublina,
Zamościa przez Bełżec–Przeworsk do Krakowa i na Śląsk, do Wrocławia,
co – niestety – trwało tylko do 2009 r.72.
Wybudowana przed 130 laty przez Austrię linia kolejowa i stacja
kolejowa w Bełżcu, a następnie w 1915 r. wąskotorowa kolej polowa do
Trawnik i w 1916 r. normalnotorowa do Rejowca stanowiły przez lata
główną oś komunikacji kolejowej ziemi tomaszowskiej i Roztocza, której
znaczenie i rolę trudno jest przecenić.
Niezależnie od znaczenia wojskowego w I i II wojnie światowej zarówno
sieć kolejek wąskotorowych, jak i kolej normalnotorowa odegrały znaczącą
rolę w dwudziestoleciu międzywojennym i powojennej odbudowie oraz
rozwoju naszego regionu w zakresie transportu materiałów budowlanych,
węgla, nawozów sztucznych, maszyn i urządzeń rolniczych, pasz, cementu, stali, drewna, płodów rolnych i innych materiałów oraz surowców.
Ponadto tomaszowskie koleje stanowiły niezastąpiony środek komunikacji
pasażerskiej wobec rzadkiej sieci dróg lokalnych, zanim jeszcze doszło do
rozwoju komunikacji samochodowej.
W ostatnich latach znaczenie komunikacji kolejowej i natężenie przewozów towarowych na linii kolejowej prowadzącej przez Bełżec oraz inne
stacje położone na terenie Tomaszowskiego wyraźnie zmniejszyły się.
Całkowicie zamknięto stacje i przystanki kolejowe, jak Bełżec II, Maziły,
w pozostałych infrastruktura jest ograniczana lub wydzierżawiana (jak to
jest np. w Bełżcu z byłą lokomotywownią), a obrotnica została zasypana
ziemią. Kursujące pociągi są nieliczne, uruchamiane tylko okresowo, drastycznie spadły przewozy towarowe, nieporównywalnie np. do okresu lat
70. XX w., gdy do Bełżca nadchodziły tzw. wahadła ze Śląska z ładunkiem
po kilka tysięcy ton węgla czy stali budowlanej, co uzasadniało lokalizację
przy stacji spedycji PKS i STW73.
Całkowicie złudną i krótkotrwałą nadzieją utrzymania tego stanu lub
nadejścia zmian na lepsze dla stacji kolejowej Bełżec i biegnącego przezeń
szlaku okazało się wprowadzenie w 1997 r. do rozkładu jazdy tą linią
pociągu pasażerskiego z Warszawy do Lwowa z przesiadką w Rawie
Ruskiej. Jednak ze względu na powszechny proceder uprawianej kontrabandy w pociągu tej relacji i z uwagi na związaną z tym dewastację
wagonów połączenie to zostało zlikwidowane. Zorganizowane wówczas
przez władze samorządowe, kolejarzy i mieszkańców akcje protestacyjne,
z udziałem przedstawicieli prasy lokalnej, a także interwencje prasowe
72
73

A. P a w ł o w s k i, dz. cyt., s. 59.
Izydor Wiśniewski, relacja ustna z 3.04.2017 r., w zbiorach autora.
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Lokomotywownia na stacji kolejowej Bełżec, stan z 14.04.2017 r. Źródło: Zbiory autora,
fot. Wojciech Dziedzic.

przeciwko ograniczeniom i likwidacji dotychczasowych połączeń kolejowych okazały się nieskuteczne74.
Dziś panuje tu powszechny marazm i bezruch, który uwypuklają jeszcze
zarośnięte chwastami rampy i torowiska, rdzewiejące szyny i zwrotnice,
opuszczone i niszczejące magazyny, zdewastowana lokomotywownia
i wieża ciśnień. Bardzo rzadko kursują tędy kilkuwagonowe, uruchamiane sezonowo pociągi i tylko coraz większy niepokój budzi perspektywa
całkowitej likwidacji kursowania pociągów na tej trasie.
KALENDARIUM TOMASZOWSKICH KOLEI
• 23 października 1887 r. – otwarcie kolei normalnotorowej do stacji
końcowej w Bełżcu (zabór austriacki), połączonej ze Lwowem, ale pozbawionej skomunikowania z siecią kolei rosyjskich w Królestwie Polskim;
• 1901 r. – inauguracja funkcjonowania konnej kolejki wąskotorowej
cukrowni w Poturzynie, łączącej zakład z portem rzecznym na Bugu
w Kryłowie, a służącej do transportu cukru i buraków cukrowych;
• 18 czerwca 1901 r. – po ucieczce ze szpitala więziennego w Petersburgu
Józef Piłsudski wraz z Marią Koplewską z Juszkiewiczów, po przejściu
granicy rozbiorowej na Tanwi w Rebizantach, odjechali ze stacji kolejowej
w Bełżcu do Lwowa;
74

Andrzej Adamek, relacja ustna z 12.04.2017 r., w zbiorach autora.
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• po roku 1912 – oddanie do użytku pierwszego odcinka kolei wąskotorowej Cukrowni „Wożuczyn”, połączonej w 1915 r. z Łaszczowem;
• 14 sierpnia 1914 r. – 10. Pułk Kozaków Dońskich pod dowództwem
gen. Piotra Krasnowa dokonuje wypadu z Tomaszowa na Bełżec i Lubyczę
Królewską, ścierając się z austriackim batalionem osłony X Korpusu c.k.
armii. Kozacy spalili część Bełżca i most kolejowy w Lubyczy, przerywając
komunikację Bełżca ze Lwowem;
• 28 czerwca 1915 r. – decyzja dowództwa c.k. Wojskowej Kolei o budowie wąskotorowej kolejki polowej z Bełżca przez Tomaszów–Zamość–
Krasnystaw do Trawnik (stacji szerokotorowej Kolei Nadwiślańskiej);
• 25 sierpnia 1915 r. – zakończenie budowy i oddanie do eksploatacji
kolejki wąskotorowej Bełżec–Trawniki;
• wrzesień 1915 r. – decyzja dowództwa c.k. armii o budowie kolei
normalnotorowej z Bełżca przez Zwierzyniec–Zawadę–Krasnystaw do
Rejowca (stacja Kolei Nadwiślańskiej);
• 20 listopada 1915 r. – udostępnienie kolejki wąskotorowej Bełżec–
Trawniki do pasażerskiego ruchu osobowego;
• grudzień 1915 r. – zakończenie funkcjonowania wąskotorowej kolejki
polowej Bełżec–Trawniki, decyzja o demontażu odcinka Wólka Orłowska–
Trawniki, sprzedaż odcinka kolejki z Bełżca do Tomaszowa Dyrekcji c.k.
Kolei we Lwowie;
• 25 stycznia 1916 r. – doprowadzenie kolei wąskotorowej z Tomaszowa
do Tarnawatki-Tartak i wsi Tarnawatka, a jesienią tegoż roku do klinkierni
Budy Dzierążyńskie;
• 25 stycznia 1917 r. – uruchomienie komunikacji pasażerskiej na linii
kolejki wąskotorowej Bełżec–Budy;
• listopad 1918 r. – przejęcie sieci kolejowej w Polsce przez Ministerstwo
Kolei w Warszawie;
• 20 marca 1921 r. – na stacji kolejowej w Bełżcu przebywał Naczelnik
Państwa i Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski, skąd odjechał powozem wojskowym do Tomaszowa, gdzie na Siwej Dolinie dekorował
sztandary pułków kawalerii i ułanów orderami Virtuti Militari. W tym
samym dniu Marszałek odjechał z Bełżca do Tarnopola;
• 1922 r. – decyzja Ministerstwa Kolei Żelaznych o zamknięciu z dniem
1 stycznia 1923 r. ruchu na szlaku kolejki wąskotorowej Bełżec–Tomaszów–
Tarnawatka–Budy;
• 1 listopada 1925 r. – przez stację kolejową w Bełżcu odbyła się uroczysta eksportacja prochów żołnierza WP z Cmentarza Orląt Lwowskich
do Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie;
• 17 marca 1942 r. – początek „Akcji Reinhardt” – masowej deportacji
i mordów Żydów w obozie zagłady w Bełżcu, przebiegającej z wykorzystaniem linii kolejowej i infrastruktury tej stacji;
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• 16 czerwca 1944 r. – banda UPA, najprawdopodobniej z sotni „Jahody”,
wymordowała 46 (?) Polaków, pasażerów pociągu relacji Bełżec–Rawa
Ruska–Lwów pod wsią Zatyle;
• 4 lipca 1944 r. – zniszczenie dworca i infrastruktury stacji kolejowej
w Bełżcu w wyniku ataku sowieckiego samolotu na niemieckie transporty
z amunicją artyleryjską i paliwem;
• od 2 maja do 12 sierpnia 1947 r. – stacja kolejowa w Bełżcu stanowiła
punkt załadowczy dla 35 transportów ludności ukraińskiej wysiedlanej
z powiatu tomaszowskiego podczas Akcji „Wisła”. Kolejarze narodowości
ukraińskiej zatrudnieni na stacji byli zwolnieni od wysiedlenia;
• po 31 sierpnia 1947 r. do połowy 1948 r. – po zakończeniu Akcji
„Wisła” – na trasie Zamość–Bełżec–Hrebenne codziennie kursował w tę
i z powrotem pociąg pancerny patrolujący ten szlak kolejowy i gotowy
w każdej chwili do podjęcia akcji przeciwko UPA. Pojazd wyposażony był
głównie w broń maszynową dużego kalibru;
• do końca 1948 r. – pociągi pasażerskie kursujące na tej trasie, w obawie
przed zaminowaniem torów, nie rozwijały pełnej prędkości, a ciągnące je
lokomotywy poprzedzane były dwiema lorami wypełnionymi kamieniami
i piaskiem dla zabezpieczenia przed wykolejeniem w przypadku zaminowania torów;
• 15 maja 1949 r. – oddanie do użytku rokadowego połączenia kolei
normalnotorowej z Hrebennego do miejscowości Poddębce, łączącego się
z linią kolejową biegnącą z Rawy Ruskiej do Sokala–Zabuża (trasa czynna
do 1951 r., do chwili wymiany odcinków granicznych, kiedy Bełz, Uhnów,
Poddębce i Sokal włączono do ZSRR);
• 1951 r. – likwidacja linii wąskotorowej Byków–Uhnów w związku
z wymianą odcinków granicznych między PRL-em a ZSRR;
• 22 października 1955 r. – oddanie do użytku 12 km trasy łącznikowej
normalnotorowej linii kolejowej z Werchraty do Hrebennego, integrującej
sieć kolejową województwa lubelskiego z kolejami województwa rzeszowskiego. Nowo powstałą trasą do 2009 r. kursowały pociągi z Przeworska
do Zamościa przez Bełżec, skomunikowane z Krakowem i Śląskiem;
• 1972 r. – zawieszenie przewozów na linii Łaszczów–Byków;
• 1985 r. – zamknięcie ruchu na linii kolei wąskotorowej Łaszczów–
Werbkowice i Wożuczyn–Łaszczów–Witków, rozpoczęcie demontażu
torowisk;
• lata 1985–1988 – budowa kolei normalnotorowej Werbkowice–Tyszowce–Wożuczyn;
• 13 stycznia 1990 r. – decyzja o likwidacji odcinka kolei wąskotorowej
Łaszczów–Wożuczyn, Łaszczów–Witków, Łaszczów–Byków i Łaszczów–
Werbkowice;
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• 14 czerwca 1996 r. – oddanie do użytku nowego dworca na stacji
kolejowej Bełżec;
• 1997 r. – inauguracja kursowania pociągu pospiesznego „Roztocze”
przez Bełżec i Hrebenne do Rawy Ruskiej skomunikowanej ze Lwowem;
• lata 2000–2001 – rozbiórka torowisk normalnotorowej linii kolejowej
Tyszowce–Werbkowice, plantowanie nasypów;
• 10 czerwca 2001 r. – likwidacja kursowania lokalnych pociągów
pasażerskich na trasie Zwierzyniec–Bełżec–Hrebenne–granica państwa
i Hrebenne–Horyniec.
ABSTRACT
Wojciech Dziedzic
BRIEF HISTORY OF THE RAILWAY SYSTEM IN TOMASZÓW
– 130TH ANNIVERSARY OF ITS EXISTENCE
The aim of the following article is to present both the history, development, functioning
as well as the process of liquidation and current state of narrow-gauge and standard gauge
railway lines within the territory of present Tomaszów poviat.
The rationale that stands behind this topic is 130th anniversary of building a railway line
to the town of Bełżec, which then belonged to the Habsburg Empire and now administratively
has been part of Tomaszów poviat for several years. Furthermore, there has been no elaboration
that would deal integrally with such issue. Some various threads might be found in different
papers and studies, which are very hard to come by.
This article is comprised eleven separate chapters which embrace both the history of the
railway communication in the world, Europe and in Polish territory under the occupation
as well as the railway communication policy of Tsarist Russia in the Kingdom of Poland
and their design to build railway system in Tomaszow region. Farther chapters present brief
history of local narrow-gauge railway lines in this region, the establishment of military field
railway line Bełżec–Trawniki as well as standard gauge railway line Bełżec–Rejowiec and the
history of narrow-gauge railway line Bełżec–Tomaszów–Tarnawatka–Budy Dzierążyńskie. The
ninth chapter deals with the reasons behind the liquidation process of narrow-gauge railway
lines in Tomaszów region, while the tenth chapter depicts the establishment, development
and 130-year-long functioning of Belzec railway station and its activities as the local centre of
railway engineering in the poviat. The article is summed up by an almanac referring to the
most important facts and dates in the history of the railway network in Tomaszów region.
This elaboration has made use of the information available in monographs, regional
publications as well as written and oral accounts and reports collected by the author. Archive
photos and railway maps are also included so as to make the readers grasp coherent and
global view and understanding of the issue.
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Zarys dziejów Żydów lubyckich w dwudziestoleciu...

Tomasz Róg
Cieszanów

ZARYS DZIEJÓW ŻYDÓW LUBYCKICH
W DWUDZIESTOLECIU MIĘDZYWOJENNYM

Lubycza Królewska w okresie międzywojennym była znaczącym ośrodkiem życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego społeczności żydowskiej. W miasteczku, gdzie ponad
90-procentową populację stanowili Żydzi, doskonale uwidaczniały się codzienne stosunki
międzyludzkie, sąsiedzkie oraz gospodarcze i polityczne, determinujące tę społeczność. Codzienność, wypełniona ortodoksyjnym judaizmem, patriotycznym syjonizmem, kończąc na
jednostkach sympatyzujących z komunizmem, stanowiła o kolorycie tej wspólnoty.
Słowa kluczowe: Żydzi lubyccy, Lubycza Królewska, II RP, gmina wyznaniowa

Historia Żydów lubyckich nie doczekała się, jak dotąd, całościowego
opracowania. Próbę usystematyzowania wiedzy o dziejach ludności żydowskiej w Lubyczy Królewskiej jako pierwszy podjął Mariusz Koper1.
Jego artykuł naukowy stanowi punkt wyjścia do dalszych badań nad
społecznością żydowską tej miejscowości.
Niniejsze opracowanie jest kolejną próbą poszerzenia wiedzy o lubyckim
sztetlu i historii jego mieszkańców w latach 1918–1939.
W dwudziestoleciu międzywojennym Lubycza Królewska była znaczącym ośrodkiem życia gospodarczego i społeczno-kulturalnego regionu. Jako
gmina wiejska wchodziła w skład powiatu rawskiego w województwie
lwowskim2. Właścicielem posiadłości ziemskiej w Lubyczy Królewskiej był
zasymilowany Żyd dr Marcin Horowitz, do którego należały także młyn,
tartak, gorzelnia oraz „Pierwsza Krajowa Fabryka Konserw i Marmelady”.
Zakład wyrobu betonu prowadził J. Schreiber. Wśród żydowskich mieszkańM. K o p e r, Zapomniane sztetl – Lubycza Królewska. Śladami nieistniejącego miasteczka, [w:]
Żydzi w Zamościu i na Zamojszczyźnie. Historia – kultura – literatura, red. W. Litwin, M. Szabłowska-Zaremba, S. J. Żurek, Lublin 2012. Autor opublikował także pracę popularnonaukową
Miasteczko Lubycza Królewska. Historia i pamięć, Lubycza Królewska 2012, która jest zbliżona
treściowo do wspomnianego artykułu naukowego.
2
Spis miast, powiatów i gmin Rzeczypospolitej Polskiej, Lublin 1926, s. 36.
1
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ców Lubyczy Królewskiej byli m.in.: blacharz Sz. Rauch, fryzjer M. Gisliper,
krawiec M. Schpritzer, murarz M. Blumenfeld, stolarz P. Feder, zegarmistrz
H. Listiger, właściciel olejarni D. Obel, a także piekarze (S. Feder, E. Gottlieb,
S. Gottlieb) i szewcy (B. Feder, R. Feder, N. Ober). Wyszynkiem trunków
zajmowali się: J. Gelber, R. Sauerbern oraz J. Lockman. Zbożem handlował
A. Gelber, skórami – B. Eilen, a Ch. Kahann produkował wodę sodową.
Właścicielem młyna wodnego był L. Thaler. Kaszarnię miał M. Perlman.
Mleczarnię prowadził J. Freind. M. Landesmann i R. Silber sprzedawali
bławaty (tkaniny i materiały). Licznych sklepikarzy oferujących różne towary
reprezentowali m.in.: W. Altschüler, C. Dinter, G. Hollender, M. Kalchman,
M. Mantner, E. Straus3.
Na podstawie ustawy z dnia 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie
ustroju samorządu terytorialnego, mocą rozporządzenia ministra spraw
wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu rawskiego w województwie lwowskim na gminy wiejskie, Lubycza Królewska stała się
siedzibą takiej zbiorowej gminy. W jej skład weszły następujące gromady:
Huta Lubycka, Lubycza Kameralna (miejscowości: Lubycza Kameralna,
Borysy, Dęby, Gruszka, Łużki, Łysy, Mrzygłody, Netreba, Ruda Lubycka,
Sołtysy, Szalenik, Święć), Lubycza-Kniazie (Lubycza-Kniazie, Dęby, Gruszka,
Kułajce, Łuciejki, Łużki, Majdan, Pawliszcze, Ruda Lubycka, Rudki, Stara
Wieś, Wereszczyca, Zatyle), Lubycza Królewska, Mosty Małe, Teniatyska
(Teniatyska, Potoki, Puńki), Żurawce (Żurawce, Ruda Żurawiecka)4.
Lubycza Królewska w międzywojniu była ewenementem pod względem struktury wyznaniowej i etnicznej mieszkańców. Zdecydowanie
dominowała w niej ludność żydowska, co powodowało, że stała się miejscowością o największym odsetku Żydów w województwie lwowskim5.
Według informacji zebranych podczas pierwszego powszechnego spisu
ludności z 30 września 1921 r. zamieszkiwało ją 710 osób, w tym 649
Żydów (91,40%), 55 Polaków (7,74%) i 4 Ukraińców (0,56%) oraz 2 osoby
innej narodowości (0,30%)6.
Księga adresowa Polski (wraz z W[olnym] M[iastem] Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł
i rolnictwa [rok] 1928, Warszawa 1928, s. 703; Księga adresowa Polski (wraz z W[olnym] M[iastem]
Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa [rok] 1930, Warszawa 1930, s. 690.
4
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 lipca 1934 r. o podziale powiatu
rawskiego w województwie lwowskiem na gminy wiejskie, „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej
Polskiej” (dalej: DzURP) 1934, nr 64, poz. 550; Rozporządzenie Wojewody lwowskiego z dnia
10 września 1934 r. o podziale obszaru gmin wiejskich w powiecie rawskim na gromady,
„Lwowski Dziennik Wojewódzki” 1934, nr 19, s. 221.
5
W. W i e r z b i e n i e c, Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym. Zagadnienia demograficzne i społeczne, Rzeszów 2003, s. 79–80.
6
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej opracowany na podstawie wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędowych, t. 13: Woj.
lwowskie, Warszawa 1924, s. 35.
3
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W wyodrębnionym obszarze dworskim7 Lubycza Królewska struktura
etniczna była podobna. Wśród 33 mieszkańców 22 było narodowości żydowskiej (66,67%), 10 – polskiej (30,30%), 1 – ukraińskiej (3,03%)8.
Dane te niezupełnie odpowiadały rzeczywistym stosunkom narodowościowym w rzeczonej miejscowości. Bliższe prawdy informacje – choć
także nie do końca precyzyjne – można uzyskać, przyjmując za kryterium
narodowościowe podawane przez ankietowanych wyznanie, a więc rzymskokatolickie dla Polaków, greckokatolickie dla Ukraińców, mojżeszowe dla
Żydów. Według tego probierza w miejscowości żyło 649 osób wyznania
mojżeszowego, 56 – rzymskokatolickiego, 5 – greckokatolickiego. W ujęciu
procentowym struktura ta przedstawiała się następująco: 91,40% Żydów,
7,89% Polaków, 0,71% Ukraińców. W obszarze dworskim mieszkało 23
wyznawców judaizmu, 5 rzymskich katolików i 5 grekokatolików, co dawało odpowiednio: 69,70% Żydów, 15,15% Polaków, 15,15% Ukraińców9.
Z danych uzyskanych podczas drugiego powszechnego spisu ludności
z 9 grudnia 1931 r. wynika, że Lubycza Królewska zajmowała powierzchnię
ogólną 0,11 km², z czego 0,03 km² stanowiły użytki rolne (w tym grunty
rolne – 0,02 km²). Wzrosła liczba budynków mieszkalnych z 97 w 1921 r.
(łącznie z obszarem dworskim) do 124 w 1931 r. Spadła natomiast liczba
mieszkańców z 743 w 1921 r. (łącznie z obszarem dworskim) do 71210.
Główną przyczyną takiego stanu rzeczy była emigracja zarobkowa w okresie kryzysu światowego, który dotknął również Polskę, a także emigracja
Żydów m.in. do Palestyny. Nie opublikowano informacji dotyczących
struktury narodowościowej i wyznaniowej poszczególnych miejscowości
według stanu z 1931 r., organizatorzy spisu uznali bowiem kryterium
języka ojczystego za tożsame z kryterium narodowościowym. Tak samo
jednoznacznie traktowano kryterium narodowościowe z kryterium wy7
Wyodrębnione obszary dworskie były majątkami ziemskimi wydzielonymi z gmin, a pozostającymi na równi z nimi pod względem administracyjnym. Na obszarze Galicji regulowała
to ustawa Sejmu Krajowego o gminach i obszarach dworskich z 1866 r. W niepodległej Polsce
stanowiły one pozostałość specyficznego dla zaborów austriackiego i pruskiego podziału na
administrację publiczną i prywatną. Ustawa z 26 VII 1919 r. o połączeniu obszarów dworskich z gminami, obowiązująca na terytorium byłej Galicji, stanowiła o włączeniu wszystkich
wyodrębnionych obszarów dworskich do gmin. Wykonanie postanowień ustawy wstrzymano
jednak w Galicji Wschodniej, ze względu na wciąż trwające tam działania wojenne. Włączenie
obszarów dworskich do gmin na obszarze województwa lwowskiego nastąpiło dopiero w latach
1922–1923. Zob. DzURP 1919, nr 67, poz. 404; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej…, t. 13,
s. 3; M. K a l l a s, Historia ustroju Polski X–XX w., Warszawa 2003, s. 270.
8
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej…, t. 13, s. 36.
9
Tamże, s. 35–36.
10
Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej: ludność i budynki, na podstawie tymczasowych
wyników drugiego powszechnego spisu ludności z dn. 9 XII 1931 r. oraz powierzchnia ogólna i użytki
rolne, cz. 3, Województwa południowe, Warszawa 1933, s. 45.
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znaniowym11. Do wybuchu II wojny światowej struktura narodowościowa
i wyznaniowa w Lubyczy Królewskiej nie uległa zasadniczym zmianom.
Lubycza Królewska co najmniej od 1891 r. była siedzibą żydowskiej
gminy wyznaniowej obejmującej Żydów z miejscowości: Bełżec z Brzezinami
Bełżeckimi, Huta Lubycka, Kornie, Lubycza Kameralna, Lubycza-Kniazie,
Lubycza Królewska, Mosty Małe, Teniatyska z Potokiem, Żurawce12. Gmina
ta w okresie międzywojennym była jedną z ponad 90 gmin żydowskich
w województwie lwowskim. Posiadała synagogę, łaźnię rytualną (mykwę)
oraz cmentarz (kirkut). Jako lokalny organ samorządu żydowskiego stwarzała odpowiednie warunki do przestrzegania zasad judaizmu, tradycji
i obyczajów żydowskich13. Musiała być, jak pozostałe gminy żydowskie,
samowystarczalna pod względem finansowym i utrzymywała się z podatków i opłat nakładanych na swoich członków. Budżet roczny każdorazowo
był zatwierdzany za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Rawie
Ruskiej przez Urząd Wojewódzki we Lwowie. Głównymi źródłami jej
dochodów w 1932 r. były wpływy uzyskiwane z uboju rytualnego bydła i drobiu (7076 zł), dochody z cmentarza i opłat za groby, czyli tzw.
pokładne (105 zł), dochody z łaźni rytualnej (ponad 120 zł), wpływy ze
sprzedaży mąki koszernej (125 zł). Wśród wydatków dominowały roczne
pensje dla lubyckiego rabina Herza Bocka – 3700 zł, i dla rzezaka Jonasa
Gerusa dokonującego uboju rytualnego – 3298 zł. Pozostałe pozycje to
m.in.: pensja dla kasjera przy uboju rytualnym – 120 zł, remont mykwy
– ponad 120 zł, podatki i ubezpieczenie przeciwpożarowe – blisko 9 zł,
zakup materiałów piśmienniczych i ksiąg – ponad 20 zł, wydatki na
rzecz ubogich – 29,55 zł. Przewodniczącym Zarządu Gminy Wyznaniowej
Żydowskiej w Lubyczy Królewskiej był wówczas Simche Feder14. W roku
1933 dochody lubyckiej gminy żydowskiej wyniosły 6319,70 zł, a składały
się na nie: wpływy z uboju rytualnego – 6063,70 zł, dochody z cmentarza
11
W. W i e r z b i e n i e c, Spisy powszechne jako źródło informacji o obszarach transgranicznych,
[w:] Statystyka publiczna w procesie integracji europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki obszarów transgranicznych, Międzynarodowa konferencja naukowa z okazji jubileuszu 90-lecia
Głównego Urzędu Statystycznego, red. A. Miszczuk, Warszawa–Lublin 2008, s. 230–231.
12
Rozporządzenie c.k. Ministerstwa Wyznań i Oświecenia z dn. 2 IV 1891 r., L. 282,
o ustanowieniu i rozgraniczeniu okręgów izraelickich gmin wyznaniowych w Królestwie
Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem, „Dziennik Ustaw i Rozporządzeń
Krajowych dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi wraz z Wielkiem Księstwem Krakowskiem” 1891,
cz. 10, s. 137–138, 184. Rozporządzenie weszło w życie 1 I 1892 r. Zob. J. M i c h a l e w i c z,
Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków
1995, s. 143–144.
13
W. W i e r z b i e n i e c, Gospodarka finansowa gmin żydowskich na terenie województwa lwowskiego w okresie międzywojennym (1918–1939), „Naukowi Zapysky Ternopilśkoho Nacjonalnoho
Pedagogicznoho Uniwersytetu imeni Wołodymyra Hnatiuka”, wypusk 2, czastyna 1, Ternopil
2013, s. 187–188.
14
Derżawnyj Archiw Lwiwśkoji Obłasti (dalej: DALO), fond 1, op. 52, spr. 1693, s. 4–5.
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– 43 zł, wpływy z mykwy – 63 zł,
dochody ze sprzedaży mąki koszernej – 130 zł, datek dr. Ignacego
Weissa na rzecz ubogich – 20 zł.
Wydatki zamknęły się dokładnie
w takiej samej kwocie co dochody
i zawierały się w pensji dla rabina
– 3110 zł, rzezaka – 2792 zł, kasjerki Małki Brükner – 98 zł, remoncie
mykwy – 42,02 zł, składek na Kasę
Chorych – 54,20 zł, ubezpieczenia
ogniowego – 21,21 zł, zakupie
przyborów kancelaryjnych i piśmienniczych – 23,40 zł, koszerowania mąki – 115 zł, pomocy
Pieczęć Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowdla ubogich – 36 zł, podatku od
skiej w Lubyczy Królewskiej. Źródło: Zbiory
nieruchomości – 1,14 zł, spłaty
prywatne autora.
pożyczki – 26,73 zł15. W roku 1934
gmina uzyskała przychód w wysokości 5493 zł, z czego najwięcej z opłat
za ubój rytualny – 4835 zł, opłat za cmentarz – 458 zł, sprzedaży mąki
koszernej – 137 zł i opłat za łaźnię rytualną – 63 zł. Wydano nieco mniej
pieniędzy, bo 5470,18 zł, z czego na pensję dla rabina – 2400 zł, rzezaka
– 2335 zł, kasjerki – 96 zł, zakup materiałów piśmienniczych – 9,25 zł, remont łaźni rytualnej – 53,80 zł, ubezpieczenie ogniowe – 18,58 zł, składki
na ubezpieczalnię społeczną – 20,80 zł, koszerowanie mąki – 117 zł. W zestawieniu wydatków pojawiły się również nakłady na cmentarz, w znacznej kwocie 419,75 zł. Być może związane one były z jego ogrodzeniem.
Brak jednak szczegółowych informacji na ten temat16. W zestawieniach
budżetowych żydowskiej gminy w Lubyczy Królewskiej z lat 1932–1934
zastanawia brak dochodów z podatku domestykalnego, którego wysokość
ustalano wg wartości posiadanego majątku i uzyskiwanego dochodu,
a który winien płacić na rzecz gminy wyznaniowej każdy jej dorosły
członek. W większości gmin żydowskich wpływy z tego podatku były
jednym z ważniejszych źródeł wpływów. Ponieważ przychody lubyckiej
gminy z roku na rok zmniejszały się, w preliminarzu budżetowym na
1935 r. założono wpływ z tytułu zaległego podatku domestykalnego z lat
1932–1933 na 1000 zł. Niestety, brak jest informacji o tym, czy tenże podatek
udało się wyegzekwować17.
15
16
17

Tamże, s. 6–7.
Tamże, s. 17–18.
Tamże, s. 17–18.
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15 maja 1932 r. w miejscowej synagodze odbyło się zebranie założycielskie
oddziału Towarzystwa Machsike Hadas (hebr. Wzmocnienie Religii). Było
to towarzystwo z siedzibą we Lwowie, działające na terenie województw:
lwowskiego, krakowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, które za
cele stawiało sobie:
a) pogłębianie, krzewienie i wspieranie uczucia religijnego wśród żydów; b) czuwanie
nad utrzymaniem i chronieniem zasad wiary i nauki religji żydowskiej wśród społeczeństwa
żydowskiego; c) zwalczanie bezbożności i wszelkich prądów radykalnych; d) czuwanie nad
utrzymaniem wszystkich instytucyj żydowskich ustanowionych i istniejących w społeczeństwie
żydowskiem, e) czuwanie nad wychowaniem młodzieży w duchu religijnym; f) zabieranie głosu
i wpływanie na załatwianie wszystkich spraw dotyczących społeczeństwa żydowskiego w dziedzinie jego życia religijnego i instytucyj wyznaniowych, jak „Talmudtore”, itp.; g) czuwanie
nad należytem obsadzeniem posad rabinów, podrabinów i pomocników wszelkiego rodzaju,
funkcjonariuszy religijnych w gminach żydowskich na terenie Małopolski; h) czuwanie nad
należytem prowadzeniem instytucji dobroczynnych, jak „Bikor cholim” itp.18.

Wybrano wówczas władze towarzystwa, w tym wydział składający się
z 12 członków, którymi zostali: rabin Herz Bock, Naftali Gotlesman, Aron
Wolf, Józef Schreiber, Mozes Mautner, Symche Feder, Jojne Gems, Boruch
Leib Landesman, Józef Lokman, Berisch Eilen, Samuel Lezor Feder, Maier
Siegel. Na zastępców członków zostali wybrani: Abraham Izak Geller,
Leib Spritrer, Mozes Lipe Katzbach, Jakób Gems, Izrael Sajfer, Natan Obel.
W skład komisji rewizyjnej weszli: Salamon Hollander, Mechel Weidhorn,
Józef Brükner, Saul Reifman, Mozes Aron Gotlieb. Na prezesa towarzystwa wybrano jednogłośnie rabina Herza Bocka, jego zastępcami zostali
Symche Feder i Jojne Gems, skarbnikiem Mozes Lipe Katzbach, a sekretarzem Józef Schreiber19. Statut towarzystwa został zatwierdzony 28 lipca
1932 r. przez Urząd Wojewódzki we Lwowie. Według danych z grudnia
tego roku Towarzystwo Machsike Hadas w Lubyczy Królewskiej liczyło
108 członków20.
W lubyckiej społeczności żydowskiej, zwłaszcza wśród młodzieży,
znajdowali się sympatycy komunizmu. Świadczy o tym przypadek oddziału Stowarzyszenia Hitachdut (hebr. w oryginale statutu jest tłumaczone
jako Zjednoczenie), założonego na początku grudnia 1932 r. przez Mosesa
Soffera. Członkami wspomnianego stowarzyszenia byli ponadto: Jakób
Fischler, Anczel Schwarzwald, Adela Gelbert, Genia Horinger, Markus
Gelber, Herman Treiber, Berta Lisliper, Leon Altschüler, Jetka Hoch,
Mendel Horinger, Elka Sofferówna, Regina Federówna, Markus Wasser,
Anczel Soffer. Zgodnie ze statutem organizacja ta o rzeczywistej orientacji
syjonistycznej miała być apolityczna, a stawiała sobie następujące cele:
18
DALO, fond 1, op. 53, spr. 1116, s. 23–24, 30 – pisownia imion i nazwisk zgodna z zapisem w dokumentach.
19
Tamże, s. 30.
20
Tamże, s. 33–35.
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[…] pielęgnowanie i krzewienie kultury żydowskiej i podniesienie poczucia narodowego
wśród Żydów, pogłębianie ogólnego wykształcenia i budzenie życia towarzyskiego wśród
członków […].

Miało się to odbywać m.in. poprzez organizowanie wykładów z historii i literatury żydowskiej, kursów języka hebrajskiego, utrzymywanie
biblioteki, organizowanie obchodów narodowych i spotkań towarzyskich.
6 grudnia 1932 r. do Urzędu Wojewódzkiego we Lwowie wpłynął wniosek
o rejestrację stowarzyszenia21. Inicjatywa ta spotkała się ze sprzeciwem
części miejscowych Żydów. 18 stycznia 1933 r. jeden z nich, L. Weber,
wystosował do władz wojewódzkich list następującej treści:
Jak doszło do mojej wiadomości młodzieży tutejsza ma zamiar założyć nową organizację
w Lubyczy Król[ewskiej] pod nazwiskiem „Hitachdut”. Jak każdemu wiadomo założycieli tej
organizacji są podejrzane na różne niezdrowe zapatrywania polityczne także nie ulega wątpliwości iż organizacya ta będzie wykonała działalność skrytą pod wyż[ej] wym[ienionym]
nazwiskiem. W większej części członkowie są (będą) takimi, którzy byli już zaangażowani
w innej jakiejś partii działającej w kierunku dla Państwa nie wymaganym i szkodliwym,
a zwłaszcza w mieście naszem gdzie gniazda takowych już nieraz wyszły na jaw i srogo
zabroniono ze strony Władzy dalszego ich rozwoju. Zauważam równocześnie, że lokal który
ma być przeznaczony na wym[agania] stowarzyszenia nie odpowiada wymaganiom przepisom
ustawowym pod względem hygienicznym i niebezpieczeństwo ogniowe gdyż niema komina.
Wobec powyższych powodów upraszam nie zatwierdzić statutu […] stowarzyszeniu „Hitachdut” w Lubyczy Królewskiej. Najlepszym dowodem jest że w całej tej organizacji niema ani
jednego arystokrata lub gospodarza jako też syna takowych22.

Na wniosek Starostwa Powiatowego w Rawie Ruskiej komendant
Posterunku Policji Państwowej w Lubyczy Królewskiej wydał 2 lutego
1933 r. opinię dotyczącą członków stowarzyszenia, w której napisał:
[...] podpisani członkowie na zgłoszeniu i statucie są elementem niepewnym, przytem
sympatyzują i podejrzani są o współpracę z K.P.Z.U. przez co odnośnie do członków miejscowych, ci zagrażają bezpieczeństwu, spokojowi i porządkowi publicznemu. Wymienieni
członkowie na tem tle wszczęli już kilkakrotnie awanturę w miejscowej bożnicy, zakłócając
spokój i porządek publiczny23.

12 sierpnia 1933 r. Urząd Wojewódzki we Lwowie odrzucił wniosek
o rejestrację Stowarzyszenia „Hitachdut” w Lubyczy Królewskiej, „ponieważ istnienie projektowanego stowarzyszenia mogłoby spowodować
zagrożenie spokoju i porządku publicznego”24.
Lubycza Królewska ze względu na zwartą i w większości drewnianą
zabudowę narażona była na pożary. Jeden z nich wybuchł 30 września
1931 r. Spłonęło wówczas 7 budynków mieszkalnych. Szkody szacowano
na około 40 tys. złotych. Przyczyną pożaru było nieostrożne obchodzenie
21
22
23
24

DALO,
Tamże,
Tamże,
Tamże,

fond 1, op. 53, spr. 708, s. 3–6.
s. 7–8.
s. 23.
s. 33.
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się z ogniem25. Znacznie tragiczniejszy w skutkach był pożar, do którego
doszło 17 września 1934 r. Powstał również przez nieostrożność. Miejscowy
Żyd Chaim Feder, trudniący się przewozem towarów do Rawy Ruskiej,
zbliżył się z zapaloną świecą do znajdującej się w jego domu beczki z benzyną. Nastąpiła eksplozja i budynek natychmiast stanął w płomieniach.
Mimo szybkiej akcji ratunkowej, podjętej przez straż pożarną, w płomieniach zginęło troje śpiących dzieci Federa w wieku 3, 5 i 7 lat. On sam
wraz z żoną Beilą z ciężkimi oparzeniami zostali przewiezieni do szpitala
w Tomaszowie Lubelskim. Silny wiatr znacznie utrudniał prowadzenie
skutecznej akcji gaśniczej. Ogień strawił łącznie 14 domów i zapasy zboża.
Straty oceniano na 30 do 50 tys. złotych26.
Jedną z ciekawszych i zarazem kontrowersyjnych postaci wśród inteligencji żydowskiej w Lubyczy Królewskiej był lekarz dr Ignacy Weiss.
Przybył ze Lwowa około 1926 r. i zamieszkał w piętrowym domu przy
ulicy Lwowskiej 5027. W listopadzie 1930 r. ożenił się z Ukrainką Iwanną
Fołys, jedną ze swych pacjentek, córką długoletniego proboszcza parafii
greckokatolickiej w Lubyczy-Kniaziach ks. Antina Fołysa. Według Mariusza
Kopra zgodę na ślub zasymilowanego Żyda z katoliczką wydał ówczesny
metropolita lwowski obrządku greckokatolickiego Andrij Szeptycki. Była to
spora sensacja nie tylko w okolicy, gdyż tego typu małżeństwa zdarzały się
rzadko. Według innej wersji (bardziej prawdopodobnej), podanej w jednej
z ówczesnych gazet w tonie sensacji, panna młoda przeszła na judaizm
i otrzymała imię Rachela, a błogosławieństwa pod ślubnym baldachimem
udzielił jej ojciec28. Małżonkom wiodło się bardzo dobrze. Owocem ich
związku była córka Irena29.
„Chwila”, nr 4498, 3 X 1931, s. 6.
Troje dzieci zginęło w płomieniach, „Express Wieczorny Ilustrowany”, nr 260, 19 IX 1934,
s. 4; „Rola” (Ilustrowany Bezpartyjny Tygodnik Ku Pouczeniu i Rozrywce) 1934, nr 40, s. 12;
Czworo dzieci żywcem spalonych, „Chwila”, nr 5564, 17 IX 1934, s. 5.
27
Ignacy Weiss – ur. w 1893 r., dyplom lekarski uzyskał w 1919 r. Praktykował we Lwowie
przy ulicy Nabielaka 5. W latach 30. XX w. zrobił specjalizację z zakresu ginekologii i położnictwa. Zob. Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek
w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1924/1925, s. 344; Księga adresowa Polski (wraz z W[olnym]
M[iastem] Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa [rok] 1926/27, Warszawa 1927,
s. 1269; Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1938 rok, Warszawa 1938, s. 286.
28
Kwestia ta wymaga dalszych badań. W artykule prasowym Córka ruskiego księdza przeszła
z miłości na judaizm, „Sprawiedliwość” (Niezależne Radykalne Pismo Tygodniowe) 1930, nr 163,
s. 4, zmieniono personalia bohaterów tej sensacyjnej historii. Iwannę Fołys podano jako Irenę
Zebrzycką, zaś Ignacego Weissa jako Karola Weissberga. Z pewnością ks. Antin Fołys nie był
już wówczas proboszczem parafii greckokatolickiej w Lubyczy-Kniaziach, gdyż funkcję tę pełnił
w latach 1900–1920. Co najmniej od 1923 r. proboszczem wspomnianej parafii był ks. Ihnatij
Zajać. Zob. D. B ł a ż e j o w ś k y j, Istorycznyj Szematyzm Peremyśkoji Jeparchiji z wkluczenniam
Apostolśkoji Administratury Łemkiwszczyny (1828–1939), Lwiw 1995, s. 290; Szematyzm hreko-katołyćkoho duchowenstwa złuczenych Eparchij Peremyśkoji, Sambirśkoji i Sianićkoji na rik bożyj 1930,
Peremyszl 1930, s. 143; M. K o p e r, dz. cyt., s. 240–241.
29
M. K o p e r, dz. cyt., s. 241.
25
26
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Ignacy Weiss nie przez wszystkich był uważany za osobę wypełniającą
swe obowiązki w sposób właściwy, zgodny z etyką lekarską. Warto zatem
przytoczyć obszerny fragment artykułu prasowego rzucającego światło na
niewłaściwe postępowanie dr. Ignacego Weissa. Mimo że artykuł napisano
w sposób emocjonalny i nie do końca obiektywny, to należy przypuszczać, że opisane w nim przypadki, zwłaszcza te z podanymi personaliami
pacjentów, mogły mieć rzeczywiście miejsce. W artykule napisano m.in.:
W sklepach żydowskich panuje typowa „żydowska czystość”, urągająca najprymitywniejszym
zasadom higieny. Trudno jednak temu zaradzić, skoro lekarzem okręgowym jest żydziak dr
Icko (vel Ignacy) Weiss, który tego brudu „nie widzi”. Natomiast widzi nawet najdrobniejszy
pył po wiejskich kooperatywach i kilku sklepach katolickich okolicznych wsi. „Nie widzi”
również tego, jak żydostwo urządza sobie z uliczek miasteczka śmietniki i zlewiska pomyj itd.
Przejście taką ulicą jest wprost niemożliwe. […] Ponieważ Żyd ten jest lekarzem okręgowym,
do niego też należy szczepienie dzieci małych i szkolnych przeciw ospie. Dezynfekcja przed
szczepieniem wygląda w ten sposób, że jednym małym puszkiem waty, umaczanym jeden
raz w spirytusie, zmywa ramiona 100, a nawet i 200 dzieciom, poczem następuje szczepienie
niedezynfekowanym należycie nożykiem. Po takiem szczepieniu, ospa jeśli się przyjmie rani
się, sprawiając dzieciom dotkliwy ból i gorączkę, a następnie sprowadza i choroby oczu. […]
Gdy przyjdzie chory urzędnik państwowy do niego po poradę, to bezczelność jego posuwa
się do tego stopnia, że niejednokrotnie każe mu czekać, a sam idzie jeść obiad. Może dlatego,
że to na kartę porady lub z Ubezpieczalni Społecznej. A propos Ubezpieczalni (bo dr Icko
Weiss jest też lekarzem Ubezpieczalni Społ[ecznej]). […] Otóż w odległości 3 km od Lubyczy znajduje się przysiółek Potoki (przez Żydów zamieszkały). Tam też mieszka pracownik
nasycalni progów kolej[owych] w Rawie R[uskiej] p. Farkiewicz Paweł z żoną Heleną, oboje
ubezpieczeni w Ubezpieczalni Społ[ecznej]. Przed trzema tygodniami został wezwany o 4-tej
rano dr Icko Weiss do chorej p. Heleny Farkiewiczowej, która dostała silnego krwotoku,
wymagającego natychmiastowej pomocy lekarskiej. Dr I. Weiss zapytał przedewszystkiem
brata chorej, który po niego przyjechał: „a pieniądze pan ma?”. A gdy się dowiedział, że przy
sobie pieniędzy niema i że w pośpiechu zapomniał wziąć ze sobą książeczkę z Ubezpieczalni,
a mimo to jest gotów mu honorarjum w domu wyrównać – odmówił udzielenia pomocy i nie
pojechał mówiąc, że są jeszcze lekarze w Rawie Ruskiej (15 km odległości). […] Identyczny
wypadek z dr. I. Weissem miał miejsce w Rudzie Żurawieckiej u kierownika tamtejszego
młyna p. Stanisława Wytranowskiego, gdzie u żony po porodzie konieczny był mały zabieg
chirurgiczny, którego akuszerka zrobić nie mogła. Przywieziony dr I. Weiss kazał odwieźć
chorą do szpitala, „bo się przy niej chlapać nie będzie”. Pewnie że nie, bo już się p. dr dość
wzbogacił i już nie dba o to, czy kto potrzebuje pomocy lekarza, czy nie. Jeśli jednak nie dba
o to, to powinien zdjąć tabliczkę ordynacyjną, a już bezwzględnie nie powinien być lekarzem
okręgowym urzędników państw[owych] ani ubezpieczalni społ[ecznej], bo pracownicy płacą w ubezpieczalni na pomoc lekarską, a tejże nie mają i tem samem stają się rozgoryczeni
i nieufni do takiej „pomocy”. […]30.

Do niecodziennej sytuacji doszło w Lubyczy Królewskiej jesienią 1932 r.
Miejscowy Żyd Józef Karl wyprawił córce huczne wesele. Ponieważ nie
miał pieniędzy na posag, nabył wcześniej duże ilości towarów we Lwowie
i Łodzi na długoterminowe weksle. Towar udało mu się dość szybko
sprzedać. Brakujące jeszcze 300 dolarów pożyczył od swego przyjaciela
30

Tak być nie powinno, „Hasło” (Podwawelski Tygodnik Bezpartyjny) 1936, nr 22, s. 8.
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Samuela Baumringa. Dzięki temu zabezpieczył córce posag, po czym
ogłosił bankructwo. Największego oburzenia wśród Żydów lubyckich nie
wywołał jednak fakt, że Karl oszukał hurtowników ze Lwowa i z Łodzi,
lecz to, że wykorzystał najlepszego przyjaciela, który go wsparł w potrzebie. Winowajca całego zamieszania znalazł wyjście z tej przykrej
sytuacji. Zaproponował koledze, że zamiast pieniędzy odda mu swoje
eksponowane miejsce w lubyckiej synagodze. Baumring przystał na taką
transakcję. Na podstawie zawartej między nimi ugody żona Baumringa
miała również zająć w synagodze miejsce żony Karla. Ta ostatnia jednak
nie chciała jej ustąpić miejsca i którejś soboty w świątyni doszło między
kobietami do awantury zakończonej bójką. Sprawa trafiła do sądu, który
orzekł egzekucyjne zajęcie obu miejsc w synagodze na rzecz Baumringa.
Przybyły do świątyni komornik, który nie do końca orientował się w całej sytuacji, chciał początkowo zabrać krzesła należące niegdyś do Karla
i zanieść je do Baumringa. Gdy mu wytłumaczono, o co dokładnie chodzi,
nakleił na krzesłach karteczki z napisem „egzekucyjnie zajęte” i wyszedł.
Sprawa egzekucyjnego zajęcia miejsc w synagodze na rzecz wierzyciela
była prawdopodobnie pierwszym takim przypadkiem na świecie, żywo
komentowanym wśród ortodoksyjnych Żydów31.
W wyniku tragicznych wydarzeń z okresu II wojny światowej interesujący i barwny świat lubyckich Żydów odszedł bezpowrotnie. Zostały po
nim nieliczne pamiątki i wspomnienia ostatnich żyjących świadków tamtych
zdarzeń. Warto zatem te okruchy pamięci o sztetlu Lubycza Królewska
ocalić od zapomnienia dla przyszłych pokoleń.
ABSTRACT
Tomasz Róg
THE OUTLINE OF THE HISTORY OF JEWS IN LUBYCZA
DURING THE INTERWAR YEARS
Lubycza Królewska was an important socio-economic and cultural centre for the local
Jewish community. The town with 90% population of Jews was a vivid example of everyday
interpersonal and neighbor relationships as well as economical and political interrelations
that determined this community. Daily life filled with orthodox Judaism, patriotic Zionism
and those sympathizing with communism exemplified the bold coloration of this community.

31
Nawet miejsca w bożnicach fantuje się dzisiaj, „Sprawiedliwość” (Niezależne Radykalne
Pismo Tygodniowe) 1932, nr 257, s. 3. Jest wielce prawdopodobne, że w powyższym artykule
prasowym imiona i nazwiska lubyckich Żydów zostały zmienione.
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Robert Czyż
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

DYREKTORZY I PROFESOROWIE PAŃSTWOWEGO
GIMNAZJUM KOEDUKACYJNEGO
IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W TOMASZOWIE
LUBELSKIM W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM,
NA PODSTAWIE WSPOMNIEŃ I MATERIAŁÓW
ŹRÓDŁOWYCH – CZĘŚĆ 1
W maju 1917 r. na posiedzeniu Zarządu Powiatowego Komitetu Ratunkowego ks. F. Frank
zaproponował „założenie w powiecie dobrej szkoły średniej”. Nauka w gimnazjum rozpoczęła
się 16 września 1917 r. w dwóch równorzędnych klasach pierwszych z 71 uczniami. W okresie
międzywojennym było 6 dyrektorów i przewinęło się przez nią ponad 100 nauczycieli. Były to
pod wieloma względami postacie wyjątkowe, wybijające się ponad przeciętność, o barwnych
osobowościach.
Pierwszych dwóch dyrektorów kierowało szkołą krótko: Adam Maciurzyński od 17 września do 30 listopada 1917 r., po nim podróżnik i pasjonat nauk matematyczno-przyrodniczych
Romuald Balawelder (do końca roku szkolnego 1917/1918). Trzeci dyrektor Ludwik Kobierzycki prowadził szkołę przez 17 lat (do 1935 r.). Pracę zawodową łączył z działalnością
społeczną i kulturalną. Jego następczynią została młoda i kreatywna Elżbieta Andrzejewska
(Jackiewiczowa), która kilkunastomiesięczny pobyt w Tomaszowie opisała w książce Wczorajsza
młodość. Pretekstem zmuszającym ją do rezygnacji stała się sprawa zabójstwa policjanta przez
gimnazjalistę. Pod koniec 1936 r. zastąpił ją matematyk Franciszek Gomoliński – człowiek
zrównoważony, daleki od kumoterskich powiązań i zaściankowych konszachtów, jednocześnie
wymagający i konsekwentny. Ostatnim przedwojennym dyrektorem był Józef Roman Rybicki,
dbający przede wszystkim o zaplecze materialne szkoły. W czasie II wojny światowej aktywnie
włączył się w działalność konspiracyjną. Wszyscy dyrektorzy szkoły w okresie międzywojennym przyczynili się do rozwoju szkoły w dwudziestoleciu międzywojennym.
Słowa kluczowe: Gimnazjum Koedukacyjne w Tomaszowie Lubelskim, okres międzywojenny, dyrektorzy gimnazjum, A. Maciurzyński, R. Balawalder, L. Kobierzycki, E. Andrzejewska
(Jackiewiczowa), F. Gomoliński, J. Rybicki

Początki szkoły średniej w Tomaszowie sięgają czasu I wojny światowej.
W październiku 1915 r. zawiązał się Powiatowy Komitet Ratunkowy, wyłoniona Sekcja Szkolna pod przewodnictwem ks. Feliksa Jana Franka szybko
stworzyła w powiecie sieć szkół powszechnych. W czasie wojny jedyna
szkoła powszechna w Tomaszowie prowadziła naukę w pięciu klasach,
a uczęszczało do niej 405 uczniów (110 chłopców i 295 dziewcząt). Grupa
nauczycieli liczyła 8 osób. W całym powiecie liczba szkół powszechnych
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Pierwsi uczniowie Gimnazjum (1917). Źródło: J. M a z u r e k, Dzieje miasta Tomaszowa
Lub., od 1827 do 1938 r., s. 7.

wzrosła do 123, gdzie naukę pobierało 8511 uczniów. Uczyło w nich 137
nauczycieli1. Po odzyskaniu niepodległości szkolnictwo średnie przedstawiało się bardzo skromnie. Poza Tomaszowem, gdzie dominującą pozycję
szybko zyskało gimnazjum, możemy odnotować tylko krótko istniejące
gimnazjum w Tyszowcach. W podsumowaniu rozprawy doktoranckiej
o Tomaszowie w okresie międzywojennym Alina Misiura napisała:
Zupełnie nowe treści wniosła w życie miasta i powiatu utworzona w 1917 r. szkoła średnia.
W tradycyjnie rolniczym regionie była to szkoła, co symbolizowała osoba patrona, głównie dla
młodzieży wiejskiej […]. Szkoła pełniła funkcję kulturotwórczą – uczyła obcowania z kulturą,
organizując imprezy muzyczne, plastyczne, przedstawienia teatralne dla uczniów i społeczności
miasta i regionu. Absolwentom gimnazjum miało umożliwiać uzyskanie przynoszącego wyższe
dochody i bardziej społecznie szanowanego zawodu niż tradycyjne uprawiane w regionie.
Ukończenie szkoły stwarzało szansę na odmianę życia na lepsze. Zakład Naukowy w Tomaszowie, jak przed wojną mówiono o gimnazjum, stanowił okno na świat regionu, i to w sensie
jak najbardziej dosłownym, kiedy ucząca się tutaj młodzież wyjeżdżała na organizowane przez
szkołę wycieczki do Warszawy, Lwowa, Gdyni […]2.

Duży wpływ na oblicze szkoły mieli kierujący nią dyrektorzy i nauczyciele. W bieżącym roku przypada 100-lecie istnienia szkoły, dlatego
1
2

Statystyka Polski, wydana przez GUS, t. 1, Warszawa 1919, s. 40–41.
A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 2010, s. 200.
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godzi się przypomnieć ludzi, którzy wywarli znaczący wpływ na jej kształt
w okresie międzywojennym.
Na posiedzeniu Zarządu Powiatowego Komitetu Ratunkowego w maju
1917 r. ks. Frank wystąpił z wnioskiem o „założenie w powiecie [tomaszowskim] dobrej szkoły średniej”, jako typ szkoły wybrano Realne Gimnazjum
Męskie i powołano Komitet Organizacyjny w składzie: ks. F. Frank – przewodniczący, A. Kotyłło – zastępca przewodniczącego, oraz członkowie:
K. Ligowski, W. Kosztowski, P. Mazurkiewicz, W. Wydżga, W. Markowski
i Z. Witkowski. Nauka w gimnazjum rozpoczęła się 16 września 1917 r.
w dwóch równorzędnych klasach pierwszych z 71 uczniami, w wieku od
9 do 20 lat3.
Tabela 1. Pierwsza kadra pedagogiczna (rok szkolny 1917/1918)
Imię i nazwisko

Przedmiot

Funkcja

j. polski i łacina

dyrektor

Romuald Balawelder

geografia, historia

nauczyciel/dyrektor

ks. Feliks Jan Frank

religia

nauczyciel

dr Adam Maciurzyński

Edward Gasik
ks. Stanisław Soszyński4
Władysława Nowe
Henryk Stoczkowski
Franciszek Sokołowski

gimnastyka

nauczyciel

religia, łacina

nauczyciel

śpiew

nauczyciel

gimnastyka, rysunki

nauczyciel

j. polski

nauczyciel

Źródło: Kronika Państwowego Gimnazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lub., założona
w 1918 r., t. 1, s. 5; M. B u l i c z, Gimnazjum i Liceum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie
Lubelskim w latach 1917–1968, mps, praca magisterska napisana w Zakładzie Historii Najnowszej
Instytutu Historii UMCS pod kierunkiem E. Horocha, Lublin 1976, s. 12.4

Pierwotnie szkoła mieściła się na pierwszym piętrze w domu aptekarza
Emila Frankego. Jej usytuowanie w ciasnych pomieszczeniach kamienicy było rozwiązaniem tymczasowym. Szybko znaleziono nowe lokum
w budynku na tzw. Brygadzie, będącym formalnie własnością Ordynacji
Zamojskiej, gdzie przez lata mieściło się kasyno oficerskie stacjonującego
w Tomaszowie 15. Pułku Kozaków Dońskich. W roku 1930 szkoła przeniosła się do gmachu, w którym funkcjonuje po dzień dzisiejszy.
W okresie międzywojennym przez Państwowe Gimnazjum Koedukacyjne im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim przewinęło się ponad
3
Dziesięciolecie Państwowego Gimnazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim (1918–
1928), Tomaszów Lubelski 1928, s. 2.
4
Ks. Stanisław Soszyński (ur. 1885), w 1918 r. został proboszczem parafii św. Andrzeja
Boboli w Kosobudach koło Zwierzyńca, gdzie przebywał do 1928 r. www.kosobudy.zamojskolubaczowska.pl [dostęp: 29 VIII 2016]. W szkole oprócz religii od 3 grudnia uczył łaciny.
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Szkic planowanego kompleksu gimnazjalnego. Źródło: „Architekt”. Pismo o architekturze
i budownictwie w przemyśle artystycznym, red. W. Ekierski, z. 2, Kraków 1923, s. 16.

Pieczęcie szkolne z okresu II RP. Źródło: APL, KOSL, sygn. 538, k. 19.

100 nauczycieli. Były to pod wieloma względami postacie wyjątkowe,
wybijające się ponad przeciętność, o barwnych osobowościach. W okresie
dwudziestolecia międzywojennego szkołą zarządzało 6 dyrektorów5.
Pierwszy dyrektor szkoły – Adam Maciurzyński – kierował nią krótko,
od 17 września do 30 listopada 1917 r. Maciurzyński pochodził z Frampola6.
5
A. Maciurzyńskiego i R. Balaweldera powoływał Komitet Organizacyjny Gimnazjum
z K. Ligowskim na czele, L. Kobierzycki został powołany przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Dwóch kolejnych – E. Andrzejewska i F. Gomoliński – pełniło
obowiązki dyrektora, natomiast ostatni przedwojenny dyrektor J. Rybicki został powołany
w wyniku konkursu.
6
Ur. 20 grudnia 1880 r. w Ujazdowie koło Nielisza, syn Andrzeja i Marii z Oleszków.
W roku 1893 zdał egzamin do III klasy gimnazjum w Zamościu, lecz ze względu na to, że był
Polakiem nie został przyjęty. Uczył się sam. W roku 1897 nieskutecznie próbował raz jeszcze
dostać się do szkoły państwowej do Krakowa. Ostatecznie wstąpił do gimnazjum w Miejscu
Piastowym koło Krosna, gdzie w 1905 r. złożył egzamin dojrzałości i zapisał się na Uniwersytet
Lwowski. Za: andrzejburlewicz.blog.onet.pl [dostęp: 28 VIII 2016].
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Przed przyjazdem do Tomaszowa tam
tworzył i prowadził koła kształceniowe
Na początku XX w. włączył się w działalność niepodległościową na terenie zaboru
rosyjskiego. Uczestniczył w tworzeniu
i prowadzeniu kół samokształceniowych.
Aresztowany przez rosyjską żandarmerię (znaleziono przy nim konspiracyjne
gazetki), został osadzony na kilka miesięcy w więzieniu w Janowie Lubelskim.
W latach 1906–1907 prowadził nielegalne
nauczanie we Frampolu. W roku 1907
został nauczycielem szkoły utworzonej
w Biłgoraju przez Polską Macierz Szkolną.
Za nielegalne prowadzenie szkoły został
po raz drugi aresztowany; po kilku tygodniach więzienia zmuszono go do
opuszczenia miasta. W roku 1908 wyjechał
do Lwowa i objął posadę nauczyciela Adam Maciurzyński – dyrektor pryw Gimnazjum Lwowskim, gdzie pra- watnego gimnazjum w Tomaszowie
cował do końca czerwca 1910 r. W paź- Lubelskim. Źródło: andrzejburlewicz.
dzierniku tego roku został nauczycielem blog.onet.pl [dostęp: 28 VIII 2016].
w Seminarium Nauczycielskim w Tarnopolu, a w 1913 r. w gimnazjum im.
Rudolfa w Brodach. Na początku I wojny światowej udał się do Wiednia,
a następnie do Brna, po czym na Uniwersytecie w Pradze uzyskał stopień
doktora filozofii. Kolejnym miejscem jego pracy był Stanisławów, gdzie uczył
w II gimnazjum (do maja 1916 r.). Ofensywa armii gen. A. Kiereńskiego
zmusiła go do powrotu do rodzinnego Frampola, gdzie podjął działalność
oświatową i udzielał się społecznie. We wrześniu 1917 r. na krótko trafił
do Tomaszowa7.
7
Po epizodzie w Tomaszowie uczył w szkołach w Ostrowi Mazowieckiej, Płocku. W roku
szkolnym 1919/1920 zaangażowany przez magistrat Uniejowa na dyrektora gimnazjum. Ze
względu na szalejącą inflację i brak perspektyw dalszej pracy w Uniejowie przeniósł się do
Ozorkowa, gdzie przez rok kierował gimnazjum, by znów w roku szkolnym 1921/1922 powrócić
do Uniejowa. Mieszkańcy rodzinnego Frampola zwrócili się do niego z prośbą, aby podjął się
założenia gimnazjum, gdyż najbliższe, w Janowie Lubelskim, w tym czasie spłonęło. Dzięki
niezmordowanej pracy udało mu się powołać do życia gimnazjum. Nie mając zapewnionego
wsparcia finansowego, zrezygnował i gimnazjum szybko, bo w 1927 r., upadło. Następny
etap jego tułaczki zawodowej to: Kolno (1923) i gimnazjum wchodzące w skład Liceum
Krzemienieckiego. Stąd po dwuletnim pobycie z powodów politycznych wraz z 18 innymi
nauczycielami został wydalony z pracy. W roku 1927 podjął pracę w Brześciu nad Bugiem,
gdzie w 1931 r. w sile wieku wysłany został na emeryturę. Przeniósł się do Wilna, gdzie wykładał język polski w prywatnym gimnazjum rosyjskim. Ostatecznie wrócił w rodzinne strony
i podjął pracę w seminarium nauczycielskim w Radecznicy, gdzie uczył języka łacińskiego.
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Barwną postacią był jego następca Romuald Balawelder8. Był żołnierzem Legionów Polskich. W roku 1916 na skutek odniesionych ran i przebytych chorób zwolniony został z dalszej służby (za walkę odznaczony
Krzyżem Legionów). W roku 1916 napisał rozprawę doktorską: Konfederacja
Spytka z Melsztyna. Jesienią 1917 r. został oddelegowany przez Związek
Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych we Lwowie do kierowania gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim, pozostał na tym stanowisku do końca
roku szkolnego 1917/19189.
Pasją jego życia było ustawiczne studiowanie nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych. Ponadto interesował się pierwotnymi
wierzeniami i religiami oraz badał funkcjonowanie mitów w świadomości ludzkiej i ich treści symboliczne. Szczególną wagę przywiązywał do
rozważań nad astronomią, kosmologią i fizyką cząstek elementarnych.
W latach 1940–1973 pisał dziennik filozoficzny, zawierający wiele oryginalnych pomysłów dotyczących istoty człowieka, jego ewolucji oraz
rzeczywistości ontologicznej. W okresie międzywojennym podróżował po
Europie (1920–1935), Afryce Północnej (1924, 1929). Owocem tych wypraw
były książki, liczne artykuły oraz wykłady dotyczące odwiedzanych miejsc.
Największą poczytnością cieszyły się Bug zaprasza na przygody, Polska ma
dostęp do morza i Wisłą do Bałtyku10.
A. Maciurzyński umarł nagle 4 lutego 1937 r. w Radecznicy. Pochowany został w rodzinnym
grobowcu we Frampolu. W nekrologu zamieszczonym w „Głosie Kolegialnym” napisano:
„Dał się poznać jako wytrawny profesor i fachowiec w najlepszym tego słowa znaczeniu. Mimo
że w czasie klasyfikacji konferencyjnych był dość ostry, cieszył się ogólną sympatią wychowanków i zyskał sobie serca wszystkich. Nie był najmitą, który tylko »odwala« materiał i czeka, by
się godzina jak najprędzej skończyła, ale uczył z zamiłowaniem i całym oddaniem się swemu
zawodowi. Oprócz tego świecił przykładem, jako gorliwy katolik i wierny syn Ojczyzny. Był
przykładem patrioty, człowieka stojącego na straży tożsamości narodowej i tradycji, wychowawcą wielu pokoleń Polaków”. Zob. andrzejburlewicz.blog.onet.pl [dostęp: 28 VIII 2016].
8
Ur. 7 lutego 1893 r. we Lwowie, syn Walentego i Stefanii z Niewiadomskich. W roku
1911 ukończył III i V c.k. Gimnazjum we Lwowie. W latach 1911–1916 studiował filozofię
i pedagogikę na Uniwersytetach we Lwowie i Wiedniu, tam ukończył geografię i podjął pracę
jako nauczyciel. W niepodległej Polsce był egzaminatorem Polaków, którzy byli absolwentami wyższych uczelni i których dyplomy wymagały dla uznania ich w Polsce nostryfikacji,
tj. egzaminów z historii, geografii i literatury polskiej koniecznych dla Polaków mających
co najmniej średnie wykształcenie. Za: G. G ł u c h o w s k i, Romuald Balawelder (1893–1975),
„Rocznik Legionowski” 2014, t. 7, s. 121–123.
9
Po wyjeździe z Tomaszowa (1918) wykładał w gimnazjum w Siedlcach. W latach
1919–1937 pracował w Gimnazjum Mikołaja Reja w Warszawie. Podczas II wojny światowej
ukrywał się przed Niemcami m.in. u swojej siostry Anieli w Borkach Janowskich koło Lwowa.
W roku 1941 zamieszkał w swojej przedwojennej willi w Legionowie. Po wojnie założył tam
Gimnazjum i do 1947 r. był jego dyrektorem. Zmarł 24 maja 1975 r. w Legionowie. Za: tamże,
s. 123.
10
Pisał pod swoim nazwiskiem lub pseudonimem Romuald Niewiadomski (panieńskie
nazwisko jego matki). Opublikował kilkanaście książek podróżniczych, m.in. Tajemnica Mahretu
(wrażenia z podróży po Algierii), Warszawa 1928; Ku Saharze. Wrażenia z podróży do północnej Afryki,
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Trzecim w historii szkoły dyrektorem był
Ludwik Kobierzycki, piastujący swe stanowisko przez 17 lat. Urodzony w 1883 r., po
złożeniu egzaminu dojrzałości w gimnazjum
klasycznym i studiach na Uniwersytetach
w Czerniowcach i Jana Kazimierza we
Lwowie zdał egzamin na nauczyciela szkół
średnich. Od września 1906 r. uczył w państwowych gimnazjach z polskim językiem
wykładowym we Lwowie. Przed przyjściem
do Tomaszowa pracował w gimnazjum
żeńskim w Zamościu. Pracę zawodową łączył z działalnością społeczną i kulturalną.
Ludwik Kobierzycki, dyrektor W roku 1918 w Zamościu współredagował
szkoły w latach 1918–1935. Źródło: „Kronikę Powiatu Zamojskiego”11. Wydał
Dziesięciolecie Państwowego Gim- ponadto broszurę O nauczaniu języka polskiego
nazjum im. B. Głowackiego…, s. 6. w stopniu najniższym. W Tomaszowie zasiadał
w pierwszej Radzie Miejskiej, wybranej 14 grudnia 1919 r. Był członkiem
Sejmiku, później władz powiatowych BBWR. W roku 1920 z jego inicjatywy powstało „Regionalne Stowarzyszenie – Związek Ziemian”. W roku
1921 współtworzył stowarzyszenie „Związek Tomaszowian”, do którego
należała tomaszowska inteligencja: lekarze, nauczyciele, przedstawiciele
władz samorządowych, pracownicy różnych instytucji oraz młodzież. Po
kilku latach związek zmienił nazwę na „Związek Tomaszowian Ziemi
Lubelskiej”. W latach 1922–1927 z jego inicjatywy wydawane było pismo
„Ziemia Tomaszowska”. W roku 1935 został odwołany i wyjechał do
Poznania12.
Warszawa 1929; Piec świata. Wrażenia z podróży do północnej Afryki, Warszawa 1931; W stolicy
Norwegii, Warszawa 1934; Wielka Brytania oblana jest morzem, Warszawa 1939; Bug zaprasza na
przygody, Warszawa 1939 i Polska ma dostęp do morza, Wisłą do Bałtyku, Warszawa 1939.
11
Opublikował tam m.in. artykuły: Osobliwe pisemko młodzieży szkolnej, Oddział zamojski
Stowarzyszenia Nauczycielstwa Polskiego, Kronika pierwszej Rady Miejskiej w Zamościu i Zjazd
przedstawicieli kół gminnych Straży Kresowej powiatu zamojskiego. Zob. więcej „Kronika Powiatu
Zamojskiego” 1918, nr 1–2, 3–4, 8, 12. Publikował także w czasopismach „Filomata” i „Kwartalnik Klasyczny”. W Zamościu wydawał „Biblioteczkę Dydaktyczną” – „przeznaczoną dla
nauczycieli, tomiki były niewielkie, 1–2 arkusze druku, i zawierały najważniejsze zagadnienia nowoczesnej dydaktyki i metodyki rozmaitych przedmiotów szkolnych […] zagadnienia
szczegółowe, jak np. pewne kwestie dydaktyki w ogóle, metodykę pewnych partii danego
przedmiotu, obrazy lekcji, metodykę ćwiczeń praktycznych i zajęć fizycznych w szkole”. Zob.
H. G r u s z e c k a, Działalność wydawnicza braci Pomarańskich, „Rocznik Historii Prasy Polskiej”
2008, t. 11, s. 258–259. Wydał także 32-stronicową broszurę. Zob. więcej: L. K o b i e r z y c k i,
O nauczaniu języka łacińskiego na stopniu najniższym, Zamość 1918.
12
A. M i s i u r a, Tomaszów Lubelski w dwudziestoleciu 1918–1939, Warszawa 2010, s. 140,
147, 150, 159, 168, 205.
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Był postacią kontrowersyjną, którą cechowały pozytywne i negatywne sprzeczności, ponadto w niekonwencjonalny sposób zapisywał oceny.
Stanisław Kudlicki, jego uczeń, tak go zapamiętał:
Gdy zapisano mnie do gimnazjum, dyr. Kobierzycki zrobił na mnie, pierwszoklasiście,
przerażające wrażenie. Była to średniego wzrostu postać szczupła o czarnych, powiedziałbym,
kruczych włosach i bladej twarzy. Rysy jej ostre, wystający duży krogulczy nos i wisząca pod
dokładnie ogolonymi policzkami czarna, wąska, zwisająca bródka podobna do koźlej robiły
wrażenie niesamowitej i budziły lęk. […] Bali się go również i inni uczniowie. Modliłem się, aby
się z nim nie spotkać i nie narazić się mu. A to było łatwe. Dyrektor był bardzo spostrzegawczy i taka niespodzianka każdego mogła spotkać znienacka. […] Dyrektor był niesamowitym
nerwusem. Spadał na delikwenta, jak jastrząb, i niemiłosiernie krzyczał. Bywało wiele zdarzeń
w szkole potęgujących strach w naszych sercach. […] Taką już miał naturę. Był energiczny,
wrażliwy i nieopanowany. To usposobienie, te cechy, nazwijmy, trudne do zniesienia, negatywne, bladły i znikały, gdy Kobierzycki wypełniał swoje pedagogiczne obowiązki. Stawał
się wówczas zupełnie innym człowiekiem, ucząc przede wszystkim języka łacińskiego. Do
zamiłowanych humanistów należałem również ja, który łacinę polubiłem, a powodem tego
był ciekawy sposób zainteresowania nas, uczniów, tym przedmiotem przez dyrektora. Obok
tłumaczeń Cycerona i wojen w Galii Juliusza Cezara korzystaliśmy z czasopism klasycznych
uzupełniających i wyjaśniających nam naukę łaciny, np. „Filomata”. Liczne mądrości tkwiły
w aksjomatach łacińskich. Bajki, które wchłaniałem w siebie, i do dziś się przydają. Uczył
polskich pieśni po łacinie, m.in. Jeszcze Polska nie zginęła, Witaj majowa jutrzenko. To surowe
wychowanie ukształtowało naszą osobowość. Gdy miał dobry humor, zaskakiwał nas dowcipami. Kiedyś kolega, nieprzygotowany do lekcji, po słowie „siadaj” usłyszał przekręcone
słowa Pana Tadeusza: „Głupi niedźwiedziu, gdybyś w domu siedział, nigdy by się o tobie
dyrektor nie dowiedział”. Mimo obaw uczniów przed surowością dyrektora nie byli oni
dłużni i na jego dowcipy odpowiadali dowcipami. Pamiętam, jak raz pyta dyrektor Ryśka
Młodzianowskiego: „Dlaczego wczoraj nie byłeś w klasie”, Młodzianowski, długi chłop jak
Longinus, wstaje i, oparłszy się o ławkę długimi rękami, z zimną krwią odpowiada: „Bo nie
byłem panie dyrektorze w szkole”. […] Gdy uczeń przeskrobał, dyrektor zatrzymywał go,
wyrywał mu jeden włos z głowy i pouczał: „Jeśli jeszcze jeden raz tak się zachowasz, to będzie z tobą koniec. Widzisz ten włos? Widzę – odpowiadał skruszony uczeń. Otóż zapamiętaj.
Wisisz u mnie w szkole na jednym włosku”. Ten sposób przez dyrektora był często stosowany,
aż wreszcie spowszedniał. Zresztą, codziennie któryś z kolegów coś zrobił. Ileż razy kolega
Kozyra, który bardzo lubił biegać, wpadał przypadkowo na dyrektora. Dyrektor oburzony go
zwymyślał, swoim zwyczajem wyrwał mu włos z głowy. Pokazawszy go Kozyrze, zapytał,
co to jest. „Szczecina, panie dyrektorze” – odpowiedział. Swoją zaskakującą odpowiedzią
rozbroił i wprawił w doskonały humor dyrektora. Odtąd dyrektor przestał stosować tego
rodzaju groźby. To surowe wychowanie, a zarazem balsamy wiedzy przekazywane nam
przez Niego wycisnęły piętno na naszych młodzieńczych duszach i ukształtowały osobowość.
Dyrektor Ludwik Kobierzycki nauczył mnie patriotyzmu, a więc miłości i głębokiego szacunku
dla mojej Ojczyzny13.

Nie prowadził nigdy żadnego notesu, w którym zapisywał oceny
i spostrzeżenia o danym uczniu, zawsze na początku roku wyznaczał
jednego ucznia w klasie, w której uczył, aby robił to za niego. Jan Cieślik
tak to zapamiętał:
13
S. K u d l i c k i, „Disce puer…”, [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie
pamiątkowe w 70. rocznicę założenia gimnazjum im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
1917–1987, red. W. A. Gniewkowski, Warszawa 1989, s. 89, 105–107.
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W mojej klasie czynność tę od II do VIII klasy wykonywał uczeń Ignacy Malec. Dyrektor corocznie zaopatrywał go w gruby zeszyt, w którym każdy uczeń posiadał swoje konto.
W wypadku niedostatecznej oceny dyrektor zlecał „pisz go Malec”. Poza tym Malec wpisywał
oceny z klasówek. Zdarzało się i jemu złapać pałę, wtedy również padał rozkaz identyczny
„pisz go Malec”. Kolega Malec bardzo skrupulatnie wszystko zapisywał. Przed konferencjami
okręgowymi dyrektor zabierał zeszyt i po niej go zwracał14.

Lubił dyscyplinę i trzymał szkołę krótko, mając niejednokrotnie poczucie
humoru i w ocenie wielu był lepszym nauczycielem niż dyrektorem. Jedną
z jego uczennic była Krystyna Wąsowska, która po pół wieku nakreśliła
pozytywny jego obraz:
Dyrektor L. Kobierzycki był polonistą. On właśnie nauczył nas sumiennej i rzetelnej
pracy. Był lubiany przez młodzież, najprawdopodobniej dzięki osobistym walorom. Rozumiał
młodzież, znał jej psychikę i dzięki czemu wiedział, jak z nią postępować15. Mile wspominam
tę chwilę, kiedy pochwalił mnie za jakieś wypracowanie z j. polskiego, mówiąc „To moja
stylistka”. Inny przykład: dyrektor nie pozwalał podczas zabawy młodszym klasom wchodzić na salę, gdzie bawiły się koleżanki i koledzy bardziej zaawansowani w tańcu. Ja wtedy
już dobrze tańczyłam, a ponieważ miałam się bawić na sali, gdzie chłopcy pętali się wokół
i deptali swym partnerkom palce u stóp, stałam pod ścianą zmartwiona i upokorzona tym
zarządzeniem. Nagle stanął przede mną dyrektor: „Czemu Krysiu jesteś taka smutna. Nie
martw się, chodź ze mną na salę dla starszej młodzieży, zatańczymy sobie mazura”. Mimo to,
że ani ja, ani dyrektor nie znaliśmy zasadniczego kroku, podskakiwałam chętnie, ciesząc się
najbardziej z tego, że dyrektor pomyślał o zrobieniu mi przyjemności. Dyrektor potrafił być
również srogi. Razu pewnego nie poszłam do szkoły z powodu ulewnego deszczu. Na pytanie
dyrektora, dlaczego nie przyszłam do szkoły, odpowiedziałam, bo padał deszcz. Usłyszawszy
moją naiwną odpowiedź, dyrektor krzyknął: „Zapamiętaj sobie Wąsowska, że gdyby nawet kije
leciały z nieba, nie tylko deszcz, masz przyjść do szkoły. Zrozumiałaś?”. Nic nie odpowiedziałam, ale dotychczas pamiętam tę uwagę, chociaż tyle lat upłynęło, zapamiętałam, że nie wolno
zrażać się drobnymi niepowodzeniami, a obowiązek trzeba stawiać na pierwszym miejscu16.

W roku 1935 w wyniku nacisków politycznych dyrektor Kobierzycki
został w trakcie roku szkolnego odwołany. Najprawdopodobniej wyjechał do Poznania, gdzie do wybuchu wojny był dyrektorem najstarszego
w Poznaniu Gimnazjum im. św. Marii Magdaleny. Gdy wybuchła II wojna
światowa, został repatriowany do Generalnej Guberni. Cytowany już Jan
Cieślak zanotował:
Wiosną 1940 r. zgłosił się do mnie p. Natali, urzędnik z Hrubieszowa, i oświadczył, że
otrzymał od dyr. Kobierzyckiego rozpaczliwy w treści list, błagający o wydobycie go z obozu
przesiedleńców w Łodzi. Żona p. Nataliego, z domu Kobierzycka, była kuzynką dyrektora.
14

88–89.

J. Cieślak, Wspomnienia szkolne absolwentów i profesorów gimnazjum, [w:] tamże, s. 84,

15
Ucząca się w gimnazjum (1933–1938) Krystyna Kazub wspominała taką sytuację: „Gdy
zostałam przydzielona do tej samej klasy, co i koleżanka, która w szkole powszechnej »zatruwała« mi życie, to dyr. Kobierzycki na moją prośbę przeniósł mnie do klasy równoległej”.
Zob. K. K a z u b (W o j t e c k a), Państwowe Gimnazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lub.
„Kuźnicą” charakterów, [w:] tamże, s. 200.
16
K. W ą s o w s k a, Wspomnienia szkolne absolwentów i profesorów gimnazjum, [w:] tamże,
s. 163–166.
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Poleciłem mu odpisać, by dyrektor przyjechał do mnie. Po około tygodniu zjawił się u nas
w Hrubieszowie z żoną. Przyjęliśmy ich całym sercem i pomogliśmy im materialnie w miarę
naszych możliwości. Dzięki Hukowskiej, byłej uczennicy tomaszowskiego gimnazjum, został
zatrudniony w wydziale drogowym, jako księgowy. Zdaje mi się, że pełnił tam także rolę
tłumacza, gdyż kierownik inż. Kubec był Ukraińcem i raczej nie znał języka niemieckiego.
Prowadzili spokojne życie, przeważnie w domu, sporadycznie nas odwiedzając. Dyrektor nigdy
nie zwierzał mi się ze swoich planów, przeżyć czy zamierzeń. Latem 1943 r. stał się jakby niespokojny. Przyjechała raz młoda pani z Warszawy, przyjaciółka córki Marii Kobierzyckiej, i po
kilkugodzinnej konferencji z Kobierzyckimi nagle wyjechała. W tym okresie dyr. Kobierzycki
był na jakimś przesłuchaniu na gestapo. Mówiono podobno na temat przechwyconej przez
Niemców korespondencji z Nim jego córki, która zawierała „gazetkę”, co wydaje mi się mało
prawdopodobne. Faktem jednak jest, że dyrektor w niedługim czasie po tym przesłuchaniu
zgłosił mi chęć wyjazdu z Hrubieszowa do Warszawy. Pomogliśmy im w miarę możliwości
i zdrowi opuścili Hrubieszów. Wkrótce po ich wyjeździe otrzymałem ostatni list. Wiedziałem,
że w Warszawie nie byli opuszczeni. Poza córką zajął się nimi dr Alfred Klimkiewicz – kolega
z gimnazjum i studiów, który był w kontakcie z córką Marią Kobierzycką od czasów szkolnych.
Spotkałem go w Warszawie już po wyzwoleniu w 1944 r. Powiedział mi wówczas, że zajął
się nimi po przyjeździe z Hrubieszowa. W krótkim czasie po tym dyrektor zachorował i przebywał pod opieką Klimkiewicza na oddziale chorób wewnętrznych Szpitala Dzieciątka Jezus
przy ul. Nowogrodzkiej. Po krótkotrwałej chorobie dyrektor zmarł z powodu zapalenia płuc,
niewydolności krążenia i schorzenia wątroby. Nie jest mi wiadomo, na jakim cmentarzu został
pochowany. Wdowa, według oświadczenia dr. Klimkiewicza, została umieszczona w jednym
z domów starców w okolicy Warszawy. Losy córki Marii nie były mi znane17.

W gimnazjum jego następczynią została młoda i kreatywna Elżbieta
Andrzejewska (Jackiewiczowa)18. Zygmuntowi Wiśniarskiemu, będącemu
uczniem gimnazjum w latach 1935–1939, tak utkwiła w pamięci:
17
J. C i e ś l a k, Wspomnienia szkolne absolwentów i profesorów gimnazjum, [w:] tamże,
s. 88–89. W niektórych relacjach można spotkać się z opinią, że dyr. Kobierzycki mógł załamać
się nerwowo, co przyczyniło się do jego śmierci w wieku 61 lat. Jeżeli tak było, to nie był
to odosobniony przypadek. W. Gniewkowski podaje następującą sytuację: „Nachodzono tak
często mieszkanie prof. Trojanowskiego, nie zastając poszukiwanego w domu, iż ten załamał
się nerwowo i nie wytrzymał. Pewnego dnia spakował walizkę, poszedł do siedziby gestapo
i całkiem lojalnie oświadczył »Panowie tyle razy próbowali mnie zastać w domu, więc właśnie jestem do dyspozycji« i o dziwo odpowiedziano mu, iż akcja już została zakończona i on
ich już nie interesuje”. Za: W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości ucznia, a następnie
nauczyciela w Gimnazjum w Tomaszowie Lub., [w:] tamże, s. 80–81.
18
Powołanie przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego na dyrektora szkoły Andrzejewskiej (Jackiewiczowej) spowodowało w Tomaszowie niemałą sensację: po pierwsze, z uwagi
na jej młody wiek, po drugie – z tego powodu, że miała kierować gronem pedagogicznym
i szkołą, w której większość stanowiła płeć męska, co było wydarzeniem dla miejscowej społeczności nie do pomyślenia. W powieści autobiograficznej Wczorajsza młodość Jackiewiczowa
zapisała: „Osoba »pani dyrektor« wywoływała sensacyjną ciekawość w całym Bartoszowie
[Tomaszowie]. Ewa [E. Andrzejewska] odczuwała to wyraźnie. Chodziła do miasteczka na
obiad i kolację. Starosta wprowadził ją do klubu urzędniczego, żeby nie potrzebowała jadać
w odrapanej i brudnej restauracji. W klubie nie było człowieka, który by się jej nie przyglądał
ciekawie. Do jej stolika biegły wszystkie spojrzenia. Nawet z sąsiednich pokojów zaglądali
zaintrygowani bywalcy klubu, sami mężczyźni zresztą. Na ulicach oglądały się za nią kobiety
[…]. W koedukację, jako system wychowania, nikt tu nie wierzył. Rodzice przyjmowali ją
jako zło konieczne; trudno, nie było innej szkoły. Nauczyciele robili wyraźne różnice między
młodzieżą obojga płci. Chłopców traktowali serio, dziewczęta – pobłażliwie. Niewiele od nich
wymagali, jako od stworzeń niższego gatunku. Chłopcy traktowali ogół dziewcząt z wyniosłą
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Była to osóbka nieduża, w binoklach, co bezsprzecznie dodawało jej powagi i dostojeństwa. Swój niski wzrost nadrabiała energią i wielostronną działalnością. Nowa pani dyrektor
wprowadziła w szkole zwyczaj urządzania w okresie karnawału tańców i zabaw, wychodząc
pewnie ze słusznego założenia, że młodzież musi się wyszumieć, choćby w tańcu, a lepiej
niech to robi pod czujnym okiem pedagogów, zamiast na jakichś tam niekontrolowanych
prywatkach. Na tych zabawach urządzanych w dużej sali pani dyrektor nikomu nie odmówiła
tańca, od najmłodszych do najstarszych klas. Za domem zajmowanym przez panią dyrektor
znajdował się wspaniały lasek, zwany gimnazjalnym, z brzegu akacjowy, dalej sosnowy, miał
złą sławę i był stale pod troskliwym okiem pani dyrektor19.

Na jej niekonwencjonalne podejście do uczniów zwracała także uwagę
Maria Gielecka (Szurek), pisząc:
Drobniutka blondynka, polonistka, odmieniła całkowicie życie w gimnazjum. Właściwie od niej zaczęło się
liczyć, cośmy i jak zrobili. Rygory były zawsze, nawet
latem trzeba było chodzić w mundurkach, a dziewczęta
piekły się w lecie w ciemnych i grubych pończochach.
Po godzinie 20 nie wolno było być na ulicy. Gdy się
gdzieś zasiedziałam, to wracałam do domu ciemnymi
i okrężnymi uliczkami i modliłam się, żeby nie spotkać
na swej drodze żadnego z dyżurujących profesorów. Ale
zaczęło się i inne życie w gimnazjum. Nagle ważny stał
się sport […]. W pokoju nauczycielskim, największym
pomieszczeniu, bo w czasie budowy nie pomyślano
o żadnej świetlicy, odbywały się koncerty, i to z udziałem znanych muzyków i śpiewaków. Bo do naszego
gimnazjum jeden raz w miesiącu przyjeżdżał „Ormuz”
Elżbieta Andrzejewska (1936).
(Organizacja Ruchu Muzycznego) […]. Powstał zwyczaj,
Źródło: Kronika Państwowego
że co sobotę inna klasa urządzała zabawę – sobótkę.
Gimnazjum…, t. 2, s. 198.
Byli zapraszani na nią także delegaci ze wszystkich klas.
Oczywiście parami. A że klas było sporo, więc właściwie wszyscy przynajmniej raz w roku
bawili się nie tylko na swojej zabawie. Wszyscy umieli tańczyć. Pani dyrektor zezwoliła na
specjalny kurs tańca utworzony w naszym mieście dla młodzieży gimnazjum. Przy okazji
uczono zachowania się, jak prosić „damę” do tańca i żeby jej nie zostawiać na środku sali,
ale odprowadzić na miejsce. Na zakończenie kursu tańca była wielka zabawa. Jeszcze ciągle
widzę naszą p. dyrektor, jak rozpoczyna ją w pierwszej parze mazurem. Minęło już 50 lat,
a ja ciągle pamiętam, jaką suknię miała wówczas na sobie. W dużym holu naszego gimnazjum
wisiała tablica ogłoszeń. Jeden raz w tygodniu tłoczyliśmy się przy niej, by sprawdzić, czy
wisi afisz z programem filmowym i co na nim napisała p. dyrektor. Odpowiednia adnotacja
pozwalała nam chodzić do kina. A że często były to seanse dla dorosłych, więc przebywanie
wówczas w kinie bardzo nam imponowało i zachowywaliśmy się poważnie, zupełnie jak dorośli. Niestety, bardzo krótko wśród nas była dyr. Andrzejewska. Wynikły tarcia i rozgrywki
polityczne, które nie ominęły szkoły20.
pogardą. Wyjątek robili tylko dla tych, w których się chwilowo kochali, ale gdy zakochanie
minęło, pogarda wzrastała jeszcze bardziej”. Zob. więcej: E. J a c k i e w i c z o w a, Wczorajsza
młodość, Warszawa 1955, s. 249.
19
Z. W i ś n i a r s k i, Wspomnienia sprzed pół wieku, niesfornego ucznia, [w:] Wspomnienia
absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe…, s. 226–227.
20
M. G i e l e c k a (S z u r e k), Wspomnienia gimnazjalne uczniów i profesorów, [w:] tamże,
s. 208–210.
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Również dla nauczycieli prowadzenie przez Andrzejewską szkoły było
swoistym novum. Pracujący z nią Wacław Gniewkowski21 był pod wrażeniem jej podejścia do swych obowiązków:
Wprowadziła „skrzynkę pytań”. Można było do niej rzucić kartkę z frapującym pytaniem,
na które pani dyrektor odpowiadała przy okazji apeli. Robiła to w sposób znakomity. Byłem
obecny na pewnym apelu, podczas którego mówiła o życiu seksualnym. Dotychczas wydawało
się, że jest to temat nadający się najwyżej do omawiania w oddzielnych grupach chłopców
i dziewcząt i że należy to raczej do lekarza szkolnego. Wychowanie seksualne nie należało
do tematów omawianych przez nauczyciela, zwłaszcza w grupach koedukacyjnych. Dla pani
dyrektor nie był to jednak żaden problem. Ze zdumieniem słuchałem, z jaką kulturą omawiała
to zagadnienie. Także zasady ustroju komunistycznego należały do tematów „łaskotliwych”
i na ogół nie były omawiane swobodnie, co najwyżej zdawkowo, półsłówkami. Na lekcjach
j. polskiego u pani dyrektor i historii u panów Kwiatkowskiego i Wilamowskiego można
było te tematy zgłębiać. A były to tematy frapujące młodzież. Pewnego dnia zdarzyła się
w mieście rzecz niesłychana, zastrzelony został gdzieś w okolicach Szkociego Dołu policjant.
Po znalezieniu jego zwłok wszczęto energiczne śledztwo. Nici zaprowadziły władze śledcze
do gimnazjum […]. Pani dyrektor użyła wszelkich wpływów i swojego autorytetu dla obrony
oskarżonych, co chyba znacznie zaważyło na wyrokach. Sprawa ta nabrała dużego rozgłosu na
skalę krajową, a w naszym gimnazjum przeznaczono jej specjalne posiedzenie Rady Pedagogicznej z kuratorem lubelskim Lewickim na czele […]. Po pewnym czasie władze dopatrzyły
się podejrzanych i tendencyjnych decyzji oraz poglądów u kuratora Lewickiego […], który
musiał ustąpić ze swego stanowiska, a w ślad za nim p. dyrektor Andrzejewska, która była
jego pupilką. Przeniesiona została na stanowisko nauczycielki j. polskiego do Radomia. W pożegnalnym przemówieniu bolała nad tym, iż w czasie sprawowania swej władzy w szkole dała
odczuć rękę, a nie serce. Nie rozumiałem, co miała przy tym na myśli, bo w moim odczuciu
powodowała się więcej sercem niż ręką. Wydaje mi się, że za dużo było serca, a za mało ręki22.

Elżbieta Jackiewiczowa urodziła się 22 lutego 1902 r. w Nowinkach
koło Nieświeża. W roku 1920 podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Po roku przeniosła się na filologię słowiańską na
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po studiach do końca II wojny
światowej pracowała jako nauczycielka języka polskiego. Podczas okupacji brała udział w tajnym nauczaniu, będąc dyrektorem tajnego Liceum
i Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Radomiu. Po wyzwoleniu pełniła
kolejno funkcję dyrektora szkoły, wizytatora i naczelnika wydziału Kuratorium Łódzkiego. W latach 50. wykładała w Studium Nauczycielskim
w Warszawie. Jako pisarka debiutowała w 1955 r. powieścią Wczorajsza
młodość. W swych utworach koncentrowała uwagę na życiu szkolnym,
na problemach przyjaźni i dojrzewania, przeżywanych konfliktach światopoglądowych. Niestety, zdaniem wielu, opisując szkołę okresu między21
W. Gniewkowski (1911–1990) w 1928 r. ukończył gimnazjum w Tomaszowie Lubelskim. W latach 1936–1939 był w nim nauczycielem wychowania fizycznego i przysposobienia
wojskowego. Po wojnie związał się z AWF w Warszawie, gdzie w 1972 r. został docentem
i kierownikiem Zakładu Metodyki WF w Instytucie Wychowania Fizycznego. Zmarł 5 kwietnia
1990 r., pochowany na Powązkach w Warszawie.
22
W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości ucznia, a następnie nauczyciela Gimnazjum
w Tomaszowie Lub., [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe…, s. 67–70.
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wojennego, zniekształcała obraz ówczesnej rzeczywistości, nadmiernie
ulegając wymogom stalinowskiej propagandy. Głównie z tego też powodu
jej książki nie są obecnie wznawiane23. Z drugiej strony pełniła m.in. rolę
konsultanta do spraw pedagogicznych podczas tworzenia kultowego serialu Wojna domowa. Kilkakrotnie zmieniała stan cywilny, stąd występuje
także jako Elżbieta Andrzejewska i Elżbieta Gałecka. Za całokształt pracy
dydaktycznej i twórczej otrzymała m.in. Medal Komisji Edukacji Narodowej
i Order Sztandaru Pracy II klasy. Zmarła 31 grudnia 1976 r. w Podkowie
Leśnej koło Warszawy24.
Pretekstem zmuszającym ją do rezygnacji stała się sprawa zabójstwa policjanta przez gimnazjalistę. Kurator Lubelski z dniem 1 grudnia
1936 r. powierzył pełnienie obowiązków dyrektora prof. Franciszkowi
Gomolińskiemu, dotychczasowemu nauczycielowi matematyki25. Był to
człowiek zrównoważony, daleki od kumoterskich powiązań i zaściankowych
konszachtów. Wymagający i konsekwentny. Najgorszą formą reprymendy,
którą stosował wobec ucznia, był zwrot „ty kiju dębowy”. Miał inne niż
poprzedniczka zainteresowania i inny sposób bycia. Mieszkaniec Rudy
Wołoskiej Jan Żurawski w II połowie lat 30. tak wspominał jego lekcje
matematyki:
Był surowym, ale wspaniałym wykładowcą. Pewnego dnia podyktował zadania, chyba
trudne, bo było słychać w klasie sapanie i ciężkie oddechy. Choć lubiłem matematykę i dawałem sobie zwykle z nią radę, to jednak tym razem ani rusz, nie mogłem zacząć. W końcu
napisałem cokolwiek, nie licząc już w ogóle na jakiś rozsądny wynik. Zmęczony oddałem
zeszyt. Przypadek sprawił, że przy sprawdzaniu zeszyt mój trafił jako pierwszy do rąk profesora. Skreślał, poprawiał, zmazywał, ale w końcu postawił dostateczny. Gdy przeszedł do
sprawdzania kolejnych zeszytów, stawiał dwóje niemal bez wyjątku. Zdumiony tym powrócił
W wyniku współpracy z czasopismami młodzieżowymi „Filipinką” i „Na przełaj”,
w których publikowała systematycznie artykuły z życia młodzieży, powstały jej książki Ratuj,
Ewo! i Listy o trudnym dojrzewaniu. Po II wojnie światowej publikowała w „Głosie Nauczycielskim” liczne artykuły o tematyce oświatowej, m.in. pod pseudonimami Andrzej Drzazga
i Witold Gałacki. Jej twórczość literacka obejmuje: Wczorajsza młodość (1955), Jak zdobyć zaufanie
i szacunek dziecka (broszura, 1955), O czym chcą wiedzieć dziewczęta (broszura, 1957), Kiedy dzieci
słuchają i szanują rodziców (1957), Dziewczęta szukają drogi (1958), Tancerze (1961), Listy o trudnym
dojrzewaniu (1961), Ratuj, Ewo. Porady dotyczące życia uczniowskiego (1963), Pokolenie Teresy (1965),
Dwie miłości (1968), Nie wierzą w bociany (broszura, 1971), Organizacja życia i pracy w szkole
przyszłości (1971) i Nocny koncert (1974).
24
Zob. więcej „Rocznik Literacki” 1976, s. 705–707.
25
Archiwum Państwowe w Lublinie, Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego (dalej:
APL, KOSL), sygn. 358 (akta osobowe Franciszka Gomolińskiego), k. 112. Ur. 4 czerwca 1892 r.
w Szubinie (gubernia podolska), s. Antoniego i Władysławy z Neteksów, wyznania rzymskokatolickiego. W roku 1910 ukończył gimnazjum w Kamieńcu Podolskim, następnie w 1916 r.
Wydział Fizyczno-Matematyczny Uniwersytetu w Kijowie. W roku 1915 poślubił w katolickim
kościele w Omsku Annę Pruską, z którą się rozwiódł w 1932 r. W sierpniu 1933 r. po raz
drugi zawarł związek małżeński w Wilnie z Emilią Szołoman. Obie jego żony były wyznania
ewangelicko-reformowanego. Z drugiego związku w 1936 r. urodził się w Tomaszowie syn
Jerzy Kazimierz. Zob. APL, KOSL, sygn. 358, k. 2.
23
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Rada Pedagogiczna (rok szkolny 1936/1937).
Źródło: Kronika Państwowego Gimnazjum…, t. 2, s. 198.
znowu do mego zeszytu i po chwili namysłu zmienił ocenę na dobrą. O zmianie tej profesor
poinformował całą klasę, bo była to najlepsza tym razem wystawiona przez niego ocena26.

Wysoką notę wystawił dyrektorowi także Zygmunt Wiśniarski, pisząc:
Krótko przystrzyżony, w binoklach, w nienagannym garniturze, zawsze odprasowanym,
poważny nawet w najbardziej komicznych sytuacjach. Gdy raz się podpadło, trudno było
odzyskać pobłażliwość i utraconą tróję27.
26
J. Ż u r a w s k i, Wyjątki ze wspomnień czteroletniego pobytu w Państwowym Gimnazjum im.
B. Głowackiego w Tomaszowie Lub., [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe…, s. 231.
27
Z. W i ś n i a r s k i, Wspomnienia sprzed pół wieku, niesfornego ucznia, [w:] tamże, s. 224.
Większość nauczycieli matematyki nie miała dobrej opinii wśród uczniów. Stanisław Kudlicki
we wspomnieniach napisał o nich bez ogródek: „O matematyce i matematykach można by
pisać dużo. Wracam jednak do odpowiedzi, dlaczego ja nie lubiłem matematyki. Powiedziałem
już, że jakoś mi ona »nie szła«. Rzeczywiście nie miałem zdolności do nauk ścisłych, raczej
pociągały mnie nauki humanistyczne. To prawda, ale wydaje mi się, że głównym powodem
braku zamiłowania do matematyki z mojej strony, a także innych kolegów był ten krótki,
nazwałbym pechowy, okres profesorów od matematyki, którzy do nas początkowo przybyli.
Byli to ludzie niestworzeni do nauczania tego przedmiotu. Powiem więcej, byli »po prostu
dziwakami«, zapewne nie całkiem zdrowi. Jeden z nich, ciągle niezadowolony z odpowiedzi
uczniów, używał niemiłych dla uszu powiedzonek typu »paręnaście razy dookółka«. Inny
profesor matematyki miał zwyczaj być niepunktualnym. To jeszcze nic dziwnego. Nasze pociągi przed napaścią Hitlera chodziły tak punktualnie od stacji do stacji, że ludzie chcąc znać
dobrze czas, nastawiali według nich swoje zegarki, nasz profesor chciał być punktualny, tak
można by zrozumieć to, bo ciągle biegł do pracy. Nie był sportowcem, a jednak codziennie
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Również dyrektor L. Kobierzycki w arkuszu spostrzeżeń o pracy nauczyciela w listopadzie 1931 r. zapisał:
Nauczyciel sumienny i pilny, metody pracy nauczycielskiej i wychowawczej dobre.
Stosunek do młodzieży szkolnej poprawny. Na lekcjach uderza duży zasób doświadczenia
pedagogicznego, opanowanie i spokój. Umiejętność przeglądania prac domowych uczniów
w czasie lekcji, tempo lekcji żywe, czego skutkiem jest duża liczba przykładów przerobionych
na tablicy przy żywej współpracy całej klasy28.

Franciszek Gomoliński pochodził z rodziny pielęgnującej polskość w okresie rusyfikacji. Już jako uczeń klasy III rosyjskiego
gimnazjum brał czynny udział w tajnych
kompletach z języka polskiego. W rodzinie
żywe były tradycje patriotyczne. Jego siostra
Hanna, związana z PPS-em, za działalność
niepodległościową była kilkakrotnie aresztowana i w końcu została zesłana na Syberię.
W czasie studiów w Kijowie Gomoliński
uczestniczył w pracach konspiracyjnych, za
co został aresztowany. 4 listopada 1916 r.
zdał egzamin państwowy kończący studia.
Niemal od razu został powołany do carskiej
Franciszek Gomoliński. Źródło: armii i skierowany do szkoły wojskowej
w Kijowie. Wkrótce potem znalazł się na
APL, KOSL, sygn. 358, k. 33.
Syberii, gdzie zastało go obalenie caratu,
razem z żołnierzami 35. pułku w Tiumaniu przeszedł do tworzącej się
5. Dywizji Syberyjskiej. Przydzielony do 12. pułku brał udział w walkach
z bolszewikami na froncie ufimowskim i sławogrodzkim. W czasie ewakuacji dywizji na wschód dostał się do bolszewickiej niewoli, skąd po
wielu perypetiach uciekł na początku 1921 r. Przekradając się przez linię
frontu, dotarł w marcu 1921 r. do Polski i został przydzielony do 83. Pułku
Piechoty, a 15 maja 1922 r. przeniesiony został do rezerwy. Za walkę
niepodległościową w 1921 r. otrzymał Krzyż Walecznych, a w 1932 r. odz dobrze załadowaną teczką biegał ulicą Kościuszki, po drodze mijał wszystkich, pod jego
nogami chlupały tylko położone na kałużach deski, a on biegł i biegł. Stawaliśmy wówczas
wszyscy i grzecznie uchylaliśmy swoje kapelusze, lub machali rękami do zobaczenia w szkole.
To, co obserwowaliśmy, na pewno było dziwactwem. Nie budowało to autorytetu profesora
i nie wpływało zachęcająco do nauki matematyki”. Za: S. K u d l i c k i, „Disce puer…”, [w:]
tamże, s. 105–107.
28
W czasie pracy w tomaszowskim gimnazjum hospitowano 6 lekcji, wszystkie zostały
bardzo wysoko ocenione przez dyrektora szkoły. APL, KOSL, sygn. 358, k. 16–21. Prowadzone
przez F. Gomolińskiego lekcje zawsze cechowała solidność, o czym świadczy opis jego lekcji
z lat 60. XX w. w Technikum Elektrycznym w Bytomiu. Zob. więcej: H. C e b u l l a, Nu, Cibulka,
teraz pokaż ti, co potrafisz. Do tablicy!, www.energetyk-elektronik.pl [dostęp: 27 IV 2017].
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znaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Niepodległości „za wkład
w dzieło odzyskania niepodległości”29.
W niepodległej Polsce Gomoliński początkowo pracował jako urzędnik skarbowy w Brześciu. Z dniem 1 listopada 1922 r. objął posadę nauczyciela gimnazjalnego w Brześciu, gdzie uczył do 1931 r. Następnie
został przeniesiony do gimnazjum w Tomaszowie, tu pracował do końca
sierpnia 1938 r.30. W roku 1932, po złożeniu egzaminu przed Państwową
Komisją Egzaminacyjną w Warszawie, otrzymał Dyplom Nauczyciela
Szkół Średnich.
Czynniki pozamerytoryczne zdecydowały, że nie został dyrektorem
Gimnazjum im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim. Kurator Okręgu
S. Klebanowski pismem z 21 grudnia 1937 r. poinformował go:
W związku z nadaniem przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
stanowiska dyrektora gimnazjum p. dr. J. Rybickiemu zwalniam Pana z dniem 31 grudnia
1931 r. od pełnienia obowiązków dyrektora szkoły31.

Od 1 września 1938 r. został nauczycielem w Państwowym Liceum
i Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie.
Będąc oficerem rezerwy, uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r.
Po jej zakończeniu dostał się do niewoli. W obozie jenieckim w Murnau
przebywał do końca wojny m.in. z najstarszym stopniem gen. T. Piskorem.
Nie zapomniał tutaj, że jest nie tylko żołnierzem, lecz przede wszystkim
pedagogiem. Organizował kursy dla żołnierzy polskich, na których prowadził nauczanie matematyki, fizyki i języka rosyjskiego. Jego kolega z pracy
W. Gniewkowski w swoich wspomnieniach zanotował:
Po uwolnieniu przez wojska alianckie zamierzał wrócić do domu, gdy w pewnej chwili
zaczepiła go na ulicy kobieta, mówiąc do niego: „Cóż to, nie poznajesz własnej żony”. Okazało się, że jego żonę zesłano pod koniec wojny do obozu koncentracyjnego, a kiedy została
wyzwolona, zdarzył się przypadek spotkania z mężem na obczyźnie, przy czym wygląd byłej
więźniarki sprawił, iż własny mąż jej nie poznał32.

Po wojnie osiedlił się w Bytomiu, gdzie pracował m.in. w „Czerwonym Technikum”. Brał aktywny udział w opracowywaniu statutu szkoły.
W okresie kiedy brakowało podręczników, opracował skrypty z dziedziny matematyki. Następnie przez wiele lat był nauczycielem matematyki
w Technikum Energetycznym (1956–1969). Zyskał tu szacunek, sympatię
i głęboką miłość uczniów, którzy przezywali go „Dziadkiem”. Na emeryturę przeszedł w wieku 76 lat. Zmarł 20 stycznia 1971 r. Został pochowany
APL, KOSL, sygn. 358, k. 38, 52, 101.
Tamże, k. 5.
31
Tamże, k. 114.
32
W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości ucznia a następnie nauczyciela w Gimnazjum
w Tomaszowie Lub., [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe…, s. 80.
29
30
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w Bytomiu na cmentarzu przy ulicy
Powstańców Śląskich. W 35. rocznicę
jego śmierci uczniowie na stronie internetowej szkoły napisali:

Nagrobek F. Gomolińskiego w Bytomiu.
Źródło: www.energetyk-elektronik.pl
[dostęp: 27 IV 2017].

Wspaniały nauczyciel matematyki, uczący
według przedwojennych zasad. Surowy i wymagający; słynne są jego wypowiedzi typu: „siadaj,
Ty nic nie umiesz – dwója!!”. Ale na koniec
okresu sprawiedliwy. Czasem uczeń miał kilka
dwój, a na koniec otrzymywał ocenę „dobry”.
Sprawiedliwy i bardzo lubiany przez młodzież.
Uczył mimo podeszłego wieku, nie chciał iść
na emeryturę. Całe życie poświęcił swojej ukochanej królowej nauk: matematyce. Podobno po
przyjeździe w okresie powojennym do Bytomia
nigdy nie opuścił miasta!33.

Jesienią 1937 r. ogłoszono konkurs,
w wyniku którego na dyrektora powołano Józefa Romana Rybickiego34.
Cytowany Zygmunt Wiśniarski zwrócił uwagę na fakt, że Rybicki był
postacią odmienną pod każdym względem od swoich poprzedników.
Miał poglądy pedagogiczne mocno ustabilizowane. Nie bawił się w wychowawcze doświadczenia z młodzieżą, nie patronował tańcom, a raczej sportom, przysposobieniu wojskowemu i innym godziwym zajęciom. Trzymał nas krótko, ale po ojcowsku. Był sprawiedliwy,
wymagający, lecz niedrobiazgowy i wyrozumiały dla młodzieńczych wybryków35.

Wacław Gniewkowski uzupełniał:
Był to człowiek z dużym polotem, inteligentny, bystry, znał języki obce, umiał współżyć
z młodzieżą i z gronem nauczycielskim, choć był zbyt apodyktyczny i miał swoje chimery.
www.energetyk-elektronik.pl [dostęp: 27 IV 2017].
Kronika Państwowego Gimnazjum w Tomaszowie Lub. …, t. 2, s. 208. Ur. 18 grudnia 1901 r.
w Kołomyi. Matka, Olga, była nauczycielką, ojciec, Zygmunt, sędzią. Jego starszy brat Stanisław (1898–1980) w latach 1939–1945 był prezydentem Częstochowy. W roku 1912 skończył
szkołę powszechną w Brzeżanach i wstąpił do państwowego gimnazjum klasycznego (do
wybuchu I wojny światowej ukończył dwie klasy). W roku 1915 na cholerę azjatycką zmarł
jego ojciec, on także na nią chorował. Po powrocie do zdrowia został umieszczony w bursie,
gdzie do VI klasy uczęszczał do lwowskich gimnazjów. Wypadki wojenne skłoniły osieroconą
rodzinę do przeniesienia się do Wadowic. W roku szkolnym 1919/1920 wrócił do Lwowa,
do klasy VII swego dawnego VI Gimnazjum. 7 lipca 1920 r. cała klasa, już promowana do
ostatniej klasy, wstąpiła do Małopolskich Oddziałów Armii Ochotniczej tworzonych do walki
z najazdem bolszewickim. Uczestniczyła w walkach z bolszewikami (rejon Buska, Kozłowa,
Leszek Królewskich, Chałupek-Zadwórza). Podczas szarży kozackiej pod Rakobutami został
ugodzony szablą w prawy bark, z czego wywiązała się gruźlica kostna, doprowadzając do
trwałego usztywnienia barku. Po zwolnieniu z wojska 15 października 1920 r. ukończył naukę
w gimnazjum, w czerwcu 1921 r. zdając egzamin dojrzałości. Za: J. R y b i c k i, Notatki szefa
warszawskiego Kedywu…, s. 13–14.
35
Z. W i ś n i a r s k i, Wspomnienia sprzed pół wieku, niesfornego ucznia, [w:] Wspomnienia
absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe..., s. 227.
33
34
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Dbał o materialne warunki szkoły i młodzieży, czego najlepszym dowodem były jego starania
o wykończenie budynku „laboratorium” oraz zbudowanie dużego gmachu bursy. Ten ostatni
pomysł mu się nie udał ze względu na wybuch wojny. Wszelako materiał został w dużej
mierze zgromadzony i prace przy budowie zaczęto. Na uwagę zasługuje właśnie ten materiał
budowlany. Opinia publiczna przypisuje staroście tomaszowskiemu i dyr. Rybickiemu pomysł,
aby w celu cementowania polskości na ziemiach zamieszkałych przez prawosławnych i innowierców rozebrać wiele cerkwi, które są symbolem wpływów rosyjskich i utrudniają ugruntowanie się polskości36. Rybicki był gorącym patriotą i wszczepiał patriotyzm wśród młodzieży.
Jest bardzo prawdopodobne, iż w dużej mierze za jego sprawą zwożono na teren gimnazjum
coraz więcej drewna z rozbiórki nie tak jeszcze starych cerkwi, jako materiał budowlany. Całe
zwały belek i desek, często z malowidłami świętych, leżały w pobliżu gmachu szkolnego,
aż wreszcie przystąpiono do budowy. Działania wojenne oraz okres okupacji sprawiły, iż
niedokończona budowla została przez ludzi rozebrana na opał. Okres jego dyrektorowania
był krótki, nieco ponad 1,5 roku, ale efekty jego pracy dobrze o nim świadczą, cechowała go
wielka dbałość o szkołę37.

Józef Rybicki po ukończeniu gimnazjum (1921) podjął studia na Wydziale
Mechanicznym Politechniki we Lwowie, z których jednak musiał zrezygnować z powodu kontuzji barku niepozwalającej mu kreślić. Przeniósł się do
Wilna na filologię klasyczną (Uniwersytet Stefana Batorego), utrzymując
się samodzielnie z udzielania korepetycji. W życiorysie (sporządzonym
po 1976 r.) napisał:
W latach 1924–1925 wskutek powstałej gruźlicy kostnej musiałem przerwać studia. Dzięki
wyjątkowej pomocy przyjaciół i kolegów mogłem się leczyć przez te lata w Leysin (Szwajcaria)
i San Remo (Włochy). Powróciłem do Wilna na rok akademicki 1926/1927. Absolutorium otrzymałem w czerwcu 1927 r. Egzamin z filologii klasycznej, jako przedmiotu głównego, i historii
starożytnej złożyłem z wynikiem bardzo dobrym. Na podstawie tych egzaminów oraz egzaminu pedagogicznego 14 czerwca 1930 r. otrzymałem dyplom na nauczyciela szkół średnich.

W roku 1927 ożenił się ze Stefanią Neuman (1899–1983), absolwentką
Uniwersytetu w Wilnie, lekarzem pediatrą. Mieli troje dzieci: Krystynę
(1929–1930), Hannę (ur. 1932) – dr nauk rolniczych, i Stefana Andrzeja
36
Zob. więcej: www.cerkiew1938.pl. W memoriale prawosławnych powiatu tomaszowskiego
i zamojskiego do władz państwowych, podobnie jak w interpelacjach posła Barana, wymieniany jest starosta tomaszowski Kazimierz Wielanowski, który „Za dwuletni okres urzędowania
w pow. Tomaszowskim nie zdołał załagodzić antagonizmu ludności katolickiej do prawosławnej,
lecz rzucił kość nienawiści między ludność obydwu wyznań i swym niepohamowanym pędem
do zamykania i burzenia świątyń, wywołał zamęt i chaos w powiecie”. M. S i w i c k i, Dzieje
konfliktów polsko-ukraińskich, t. 1, Warszawa 1992, s. 124–127. W lubelskim archiwum zachowały
się dwa dokumenty świadczące o tym, że materiał z rozebranych cerkwi był m.in. składowany
na placu szkoły. Zob. APL, Wydział Powiatowy w Tomaszowie Lub., sygn. 67, s. 18, 29 (pismo
Zarządu Gminy w Majdanie Górnym do Wydziału Powiatowego z 2 grudnia 1938 r. i pismo
Ludwika Janickiego do Komitetu Budowy Bursy przy Gimnazjum). W swych wspomnieniach
J. Rybicki zaprzecza, jakoby uczestniczył w procederze „burzenia cerkwi”, a ze starostą miał
złe stosunki, gdyż przyczynił się do usunięcia jego syna ze szkoły. Zob. więcej: J. R y b i c k i,
Notatki szefa warszawskiego Kedywu…, s. 30; H. W i ś n i a r s k a - K o w a l s k a, Ostatni Dyrektor
przed 1939 r., [w:] Wspomnienia absolwentów i profesorów. Wydanie pamiątkowe…, s. 195–199.
37
W. G n i e w k o w s k i, Wspomnienia z przeszłości ucznia, a następnie nauczyciela Gimnazjum
w Tomaszowie Lub., [w:] tamże, s. 70–71.

128

Rocznik Tomaszowski 6

Dyrektorzy i profesorowie Państwowego Gimnazjum...

(ur. 1933) – absolwenta UW38. Po studiach rozpoczął pracę w Katedrze Filologii Klasycznej
Uniwersytetu Wileńskiego, ucząc jednocześnie
języka łacińskiego w gimnazjach prywatnych
w Wilnie. Tytuł doktora filozofii w zakresie
filologii klasycznej i historii starożytnej uzyskał 17 maja 1930 r. na podstawie rozprawy
De Foricoeniorum Cochanovii fontibusantiquis.
Po odejściu z uczelni w latach 1931–1934 uczył
dalej j. łacińskiego w gimnazjum. Z dniem
1 września 1934 r. został p.o. dyrektora
Gimnazjum i Liceum im. A. Mickiewicza
w Nowogródku, pełnił tę funkcję do końca
1937 r. Po wygraniu konkursu 1 stycznia
Józef Roman Rybicki, dyrektor 1938 r. objął obowiązki dyrektora PaństwoGimnazjum (1 stycznia 1938–
wego Gimnazjum Koedukacyjnego w Toma1 września 1939 r.). Źródło:
J. Rybicki, Notatki szefa war- szowie Lubelskim, pozostał na tym stanowisku
do wybuchu II wojny światowej39.
szawskiego Kedywu…, s. 26.
Do swych obowiązków Rybicki podchodził
sumiennie, oceniając pracę nauczycieli, wskazywał na niedociągnięcia, ale
i eksponował ich zaangażowanie. W arkuszu obserwacji pracy Teodora
Gajewskiego, uczącego języka polskiego, napisał:
Lekcje jego wydają się czasami zbyt suche i monotonne. Są to jednak lekcje nader sumiennie przygotowane. Nauczyciel przychodzi na nie z planem pracy. Metoda budzi jeszcze
zastrzeżenia. Przy wysiłku nauczyciela luki dadzą się uzupełnić […]. Pracuje bardzo dużo
w tutejszych organizacjach społecznych, należy do najbardziej aktywnych nauczycieli w tutejszym gimnazjum40.

W powiecie tomaszowskim rozpoczął swoją działalność konspiracyjną.
W opublikowanych w 2001 r. wspomnieniach napisał:
Kiedy właściwie przystąpiłem do zasadniczej pracy konspiracyjnej, trudno mi dzisiaj ustalić.
Była to bowiem początkowo „prywatna” inicjatywa, a dopiero później urzędowa. A zaczęło
się tak: zgodnie z poleceniem starostwa – wobec zbliżających się wojsk niemieckich – my, nauczyciele gimnazjum, wyruszyliśmy we wrześniu na Wschód […]. Po powrocie do Tomaszowa
zastaliśmy nasze miasto w rękach niemieckich […]. Tworzymy powoli maleńką grupkę, która
wyczuwa, że musi powstać jakaś ogólnopolska organizacja do walki z okupantem […]. Zbierali się ci, którzy byli w opozycji do pewnych uprzednich metod rządzenia. Nie rozstrzygały
żadne względy polityczne, ideologiczne, partyjne. Decydująca była wartość moralna, osobista,
charakter człowieka, a nade wszystko znajomość terenu, możliwość wykorzystania danego
człowieka w mieście lub poza nim. Była to żmudna praca, bo przy ocenach była ostra, zażarta
38
Po objęciu stanowiska dyrektora przez męża została lekarzem szkolnym w gimnazjum.
Zob. więcej: APL, KOSL, sygn. 1204 (akta osobowe Stefanii Rybickiej).
39
J. R y b i c k i, Notatki szefa warszawskiego Kedywu…, s. 13–18.
40
APL, KOSL, sygn. 309, k. 10.
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czasami dyskusja. Ciążyła nad nami odpowiedzialność nie tylko za przyjęcie „do pracy”, ale
i ewentualne pozostawienie kogoś poza nawiasem. Niektórych wciągaliśmy od razu, innych
rezerwowaliśmy na przyszłość. […] Selekcjonowanie robiło swoje. Ci wysortowani wybierali
swoich zarówno w mieście, jak i na wsi. I tak powoli powstawały nasze niepisane ramy
organizacyjne, jeszcze bez konkretnej wyraźnej pracy. Do grupy organizacyjnej należeli: ks.
Władysław Bargieł [dziekan], Eugeniusz Brzeziński [pracownik starostwa], dr Stefan Cybulski
[lekarz], Antoni Dulęba, Maria i Emil Franke [właściciele apteki], bracia Józef i Wacław Gniewkowscy [porucznik WP i nauczyciel gimnazjalny], Bronisław Krzysik [nauczyciel gimnazjalny],
Józef Malesa [pisarz hipoteczny], Jan Minor [burmistrz], księża: Jan Orzeł i Jerzy Turski. […]
Zbliżał się dzień 11 listopada 1939 r., postanowiliśmy zorganizować uroczyste nabożeństwo.
Tłum ludzi w kościele. Ogólnie szanowany ksiądz dziekan intonuje Boże coś Polskę. Do dnia
dzisiejszego nie mogę zapomnieć tej wspanialej manifestacji. Pracy było moc, przyjeżdżali
z terenu ludzie, szukając wskazań i pomocy. W listopadzie przez Tomaszów przedzierał się
na Węgry płk Sosabowski. Zostawił mi dojście do organizacji powstałej w Warszawie. Udaję
się do stolicy […]. Mój rozmówca poinformował mnie, iż tworzą się zręby organizacji „Służba
Zwycięstwu Polski”, przyjął mnie do niej i dał mi kontakt i hasło na Lublin do „Sochy” [płk
J. Spychalski]. Wracam do Tomaszowa […]. Nasza praca staje się coraz trudniejsza. Niemcy
coraz lepiej orientują się w terenie, zaciskają kontrolę. Niespodziewanie w końcu listopada,
gdy byłem na rynku, by spotkać się z jednym z terenowych organizatorów i kupić coś do
jedzenia, przybiegł mój zaufany i oddany woźny gimnazjalny Maciej Ciechaniewicz z informacją, iż przyjechało po mnie gestapo. Jak się później okazało, była to obława na nauczycieli.
Był to koniec mego jawnego życia41.

W roku 1940 Józef Rybicki przeniósł się do Częstochowy, a od lutego
1941 r. został komendantem Okręgu Kielce–Radom. Zagrożony aresztowaniem przeniósł się do Warszawy, zostając zastępcą komendanta Kedywu
Okręgu Warszawa AK. Brał udział w powstaniu warszawskim42, po jego
kapitulacji wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną, trafił do obozu przejściowego Dulag 121 w Pruszkowie, z którego w październiku 1944 r. został
wywieziony. Zdołał jednak zbiec z pociągu w Częstochowie (nowa siedziba
KG AK). Na prośbę ciężko rannego płk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”
przez pewien czas dowodził resztkami Kedywu KG AK. W roku 1945 był
członkiem Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj, a we wrześniu tego roku
współzałożycielem zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” (WiN). Aresztowano go w grudniu 1945 r. i skazano w 1947 r. w procesie I Zarządu WiN.
Podczas odbywania kary był trzykrotnie zwalniany na urlopy zdrowotne.
Wolność odzyskał w 1954 r., jednak pozbawiony został prawa wykonywania zawodu nauczyciela w szkołach i na uczelniach. Mieszkał początkowo
w Milanówku, a następnie w Warszawie. Wobec zakazu pracy w szkolnictwie podjął działalność zarobkową w Księgarni św. Wojciecha w Poznaniu, początkowo na umowach czasowych, a w latach 1959–1971 na
etacie. Zazwyczaj pracował w miejscu zamieszkania, będąc redaktorem
J. R y b i c k i, Notatki szefa warszawskiego Kedywu…, s. 27–47.
Obwód AK „Radwan” (Śródmieście), zgrupowanie „Bartkiewicz” – 4. kompania, pluton
1147, w dniach 22–30 sierpnia dowódca plutonu, został ranny podczas walk w rejonie ulic
Graniczna–Ogród Saski.
41
42
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działu słowników i encyklopedii filologicznych. W okresie 1972–1979 został członkiem Zespołu Ekspertów Stałej Komisji Rady Ministrów PRL do
Walki z Alkoholizmem. Był także (od 1976 r.) członkiem-korespondentem
Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. We wrześniu 1976 r. był jednym
z czternastu członków-założycieli Komitetu Obrony Robotników.
Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (V klasa,
dwukrotnie 1944 i 1945), Krzyżem Walecznych (czterokrotnie), Srebrnym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Pro Fide et Patria.
Pośmiertnie, postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 21 września
2006 r., „za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej,
za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju”, został odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski43.
Po wyjściu z więzienia osiedlił się w Milanówku, gdzie pracowała jego
żona. Później przeniósł się do Warszawy, tu zmarł 9 maja 1986 r. Nad
trumną jego towarzysz broni, Stanisław Broniewski ps. „Orsza”, naczelnik
Szarych Szeregów, pożegnał go słowami: „Składamy do grobu sumienie
Armii Krajowej”44.
Wszyscy dyrektorzy szkoły w okresie międzywojennym wykazywali
zapał, zamiłowanie, a także poświęcenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej i wysoki poziom wiedzy, przyczyniając się do rozwoju szkoły
w dwudziestoleciu międzywojennym. Ich aktywność nie ograniczała się
tylko do szkoły, byli też czynnymi uczestnikami życia społeczno-kulturalnego powiatu tomaszowskiego.
ABSTRACT
Robert Czyż
THE PRINCIPALS AND TEACHERS OF THE PUBLIC COEDUCATIONAL
BARTOSZ GLOWACKI JUNIOR HIGH SCHOOL IN TOMASZOW LUBELSKI
DURING THE INTERWAR PERIOD, BASED ON MEMORIES
AND PRIMARY SOURCES – PART 1
In May, 2017 during the session of the Poviat Board of Rescue Committee, Fr. Frank
suggested a good high school be established. The first lesson commenced on 16th September,
2017 in two parallel first classes with 71 students altogether. During the interwar period there
were 6 principals and over 100 teachers passed through. Taking into account a lot of factors,
they were exceptional figures with colorful personalities that excelled and stood out above
mediocrity.
43
44

www.ogrodywspomnien.pl [dostęp: 28 IV 2017].
J. F e d u s z k a, Sumienie Armii Krajowej, „Tygodnik Zamojski” 2015, nr 7, s. 14.
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The first two principals did not work long. Adam Maciurzynski managed the school from
17th September until 30th November, 1917. Romuald Balawelder, a globetrotter and a passionate
scholar in mathematics and natural sciences, took over until 1918. The third principal, Ludwik
Kobierzycki, governed the school for 17 years, until 1935. He combined his professional work
with voluntary work in social and cultural field. His successor was a young and creative
woman, Elżbieta Andrzejewska (Jackiewiczowa), whose short, several month-long stay in
Tomaszów Lubelski is described in her book “Yesterday’s love”. She was forced to resign
following a murder of a policeman by a junior high-school student. At the end of 1936 she
was replaced by a mathematician Franciszek Gomoliński, who was calm and composed, far
from any affiliations and with no ties of patronage while being demanding and consistent.
The last pre-war principal was Józef Roman Rybicki, who took a great care of material base.
During the WW II he actively participated in the underground activities. All principals during
interwar years contributed to the development of the school.
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Tomasz Hanejko
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu

DZIAŁALNOŚĆ RADY GŁÓWNEJ OPIEKUŃCZEJ
W TOMASZOWIE LUBELSKIM W LATACH 1940–1944

Artykuł porusza problematykę działalności tomaszowskiej RGO w latach 1940–1944. Bazę
źródłową do opracowania tematu stanowiły w głównej mierze dokumenty oddziałów Rady
Głównej Opiekuńczej w Zamościu i Tomaszowie Lubelskim, znajdujące się w Archiwum
Państwowym w Zamościu.
Rada Główna Opiekuńcza była organizacją pomocową powstałą w czasie okupacji niemieckiej według wzoru organizacji o tej samej nazwie działającej w trakcie I wojny światowej.
Głównym celem jej działalności było udzielanie pomocy ludności polskiej, która na skutek
działań Niemców znalazła się w ciężkim położeniu materialnym. W tekście omówione zostały
najistotniejsze aspekty funkcjonowania delegatury RGO w Tomaszowie Lubelskim w czasach
okupacji niemieckiej. Przedstawiony został jej rozwój oraz różnorodne formy działalności, pozostające w bezpośrednim związku z ważnymi momentami okupacji na terenie Zamojszczyzny
i Tomaszowa Lubelskiego.
Poprzez ciągły napływ osób wysiedlanych z innych obszarów przedwojennej Polski
działalność tomaszowskiej delegatury RGO napotykała na nieustanne problemy finansowe
utrudniające niesienie pomocy potrzebującym. Mimo niesprzyjających okoliczności, dzięki
hojności mieszkańców miasta i okolic, organizacja ta była w stanie uratować wiele osób od
nędzy, a nawet fizycznej zagłady.
Słowa kluczowe: RGO Tomaszów Lubelski, RGO Zamość, pomoc, okupacja niemiecka

Kwestie dotyczące funkcjonowania opieki społecznej na terenie Tomaszowa Lubelskiego nie były dotychczas przedmiotem szczegółowych
badań. Jedyną pracą, która w sposób pośredni odnosi się do Tomaszowa
i otaczających go gmin, jest książka dr. Janusza Kłapcia Rada Główna
Opiekuńcza w dystrykcie lubelskim w latach 1940–1944. Analizy w niej dokonane obejmują również obszar Zamojszczyzny, jednak bez szczegółowego zagłębiania się w problematykę działalności poszczególnych dolnych
struktur RGO.
W istniejącej literaturze znaleźć można stosunkowo niewielką ilość
opracowań o charakterze przyczynkarskim, podejmujących problematykę
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opieki społecznej w okresie okupacji niemieckiej. Kwestia RGO, a w szczególności jej lokalnych oddziałów, jest podejmowana w nich pobieżnie, bez
zagłębiania się w szczegóły prowadzonej przez nie działalności. Podstawę
źródłową dla opracowania tematu stanowiła kwerenda przeprowadzona w Archiwum Państwowym w Zamościu oraz w zbiorach Muzeum
Regionalnego im. Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.
Wśród niewielu źródeł drukowanych cenne okazały się wspomnienia
J. Petera1. Ważną publikacją była Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS2,
zawierająca wiele istotnych dokumentów odnoszących się bezpośrednio
do wydarzeń mających miejsce na Zamojszczyźnie oraz w Tomaszowie
Lubelskim i jego bezpośrednich okolicach.
POWSTANIE I FUNKCJONOWANIE RADY GŁÓWNEJ OPIEKUŃCZEJ
W DYSTRYKCIE LUBELSKIM
Od pierwszych dni września 1939 r. na terenie Lubelszczyzny zaczęło
powstawać bardzo wiele różnych komitetów pomocy, których działania
ukierunkowane były na pomoc uchodźcom, rannym żołnierzom i ofiarom
wojny. Pomoc i opieka dla rannych żołnierzy znajdujących się w szpitalach
polowych oraz jeńców przebywającym w tymczasowych obozach zorganizowanych przez niemieckie władze wojskowe została przerzucona na
barki społeczeństwa polskiego3.
W momencie zakończenia działań zbrojnych jedyną instytucją, która poprzez swoje oddziały mogła przyjść z pomocą ludności na całej
Lubelszczyźnie, był Polski Czerwony Krzyż. Do najbardziej aktywnych
oddziałów PCK na Lubelszczyźnie należały placówki w powiecie lubelskim i zamojskim4.
Pod koniec marca 1940 r. ustalono zasady współpracy pomiędzy PCK
a będącą w organizacji Radą Główną Opiekuńczą, określały one ich wzajemne relacje na obszarze całego GG. Polski Czerwony Krzyż miał prawo do
posiadania swoich przedstawicieli w Centrali RGO, a także odpowiednich
pełnomocników na poziomie dystryktu i powiatów. Początkowo władze
niemieckie podzieliły zadania opiekuńcze pomiędzy obydwie instytucje,
1
J. P e t e r, Początkowe lata okupacji niemieckiej w Tomaszowie Lubelskim, [w:] Tomaszowskie
za okupacji, Tomaszów Lubelski 1991.
2
Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium SS. Zbiór dokumentów polskich i niemieckich z okresu
okupacji hitlerowskiej, red. C. Madajczyk, t. 1, Warszawa 1977.
3
Z. K a s p e r e k, Kronika wydarzeń w Lublinie w okresie okupacji hitlerowskiej, Lublin 1983,
s. 12.
4
J. K ł a p e ć, Rada Główna Opiekuńcza w Dystrykcie Lubelskim w latach 1940–1944, Lublin
2011, s. 71–75.
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jednak z biegiem czasu naciskały coraz bardziej, aby RGO stała się jedyną
instytucją opiekuńczą w Generalnym Gubernatorstwie5.
Przez cały okres funkcjonowania RGO na Lubelszczyźnie ulegał
zmianie skład personalny członków jej oddziałów. Spowodowane było to
wieloma czynnikami, do najważniejszych z nich można zaliczyć aresztowania działaczy przez władze okupacyjne (na Lubelszczyźnie do stycznia
1945 r. aresztowały, następnie zamordowały 41 członków RGO), rezygnacje
spowodowane kwestiami ekonomicznymi (np. znalezienie nowej pracy),
śmierć działaczy z przyczyn naturalnych lub rozwiązanie umowy przez
władze Rady. Bardzo dużym ciosem w funkcjonowanie organizacji było
ograniczenie przez władze w 1942 r. udziału księży w pracach komitetów
i delegatur. Były to przeważnie osoby dobrze obeznane z potrzebami
podopiecznych, mające duże doświadczenie w pracy o tym charakterze6.
Większość pracowników RGO pełniła swoje obowiązki nieodpłatnie, jedynie
etatowy personel biur i instytucji dożywiania pobierał minimalne wynagrodzenie opłacane z funduszy Centrali w Krakowie. Pracownicy mogli
liczyć również na wsparcie w naturze w formie przydziałów żywności7.
Struktura organizacyjna funkcjonujących na Lubelszczyźnie Komitetów
Powiatowych (Polskich Komitetów Opiekuńczych – dalej Pol.K.O.) składała się z następujących elementów: pracami Komitetu kierował Zarząd,
w skład którego wchodził prezes, zastępca prezesa oraz od 3 do 5 członków (na przykład Zarząd Pol.K.O. w Zamościu składał się z 5 osób).
Organem wykonawczym było Biuro kierowane przez dyrektora, któremu
podlegały referaty (wydziały) oraz sekretariat. Na przykład w skład Biura
działającego przy Komitecie zamojskim wchodziły następujące wydziały:
sekretariat, referat zdrowia i opieki, referat gospodarki i pracy, referat
wyżywienia, referat zatrudnienia oraz referat rachunkowy. Podlegało mu
28 delegatur działających na obszarze poszczególnych gmin, w tym samo
miasto Tomaszów Lubelski8. Aparatem kancelaryjnym Biura był sekretariat, do jego podstawowych zadań należało rejestrowanie poczty oraz
sporządzanie protokołów z posiedzeń, narad i konferencji władz Komitetu.
Referat zdrowia i opieki zajmował się niesieniem pomocy lekarskiej oraz
całokształtem opieki. Referat wyżywienia obejmował swoim działaniem
wszystkie kwestie związane z dożywianiem podopiecznych Komitetu, zaTamże, s. 76–77.
Tamże, s. 150–151; B. K r o l l, Rada Główna Opiekuńcza 1939–1945, Warszawa 1985, s. 85;
A. R o n i k i e r, Pamiętniki 1939–1945, Kraków 2013, s. 114–115, 214.
7
A. R o n i k i e r, dz. cyt., s. 160–161.
8
Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ), Rada Główna Opiekuńcza w Zamościu
(dalej: RGO Zamość), sygn. 16; H. K o z i o ł, Wstęp do inwentarza akt RGO Polski Komitet Opiekuńczy Zamość z lat 1940–1944, mps w Archiwum Państwowym w Zamościu, s. 2; J. K ł a p e ć,
dz. cyt., s. 146–157.
5
6
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kupem i darowiznami produktów żywnościowych i artykułów użytkowych
(odzież, obuwie itp.). Referat zatrudnienia zajmował się prowadzeniem
spraw związanych z zatrudnieniem wszystkich członków Biura. Referat
rachunkowy odpowiadał natomiast za prawidłowe księgowanie obrotów
Polskiego Komitetu Opiekuńczego (PKO), zgodnie z formami i zasadami
ustalonymi przez Centralę RGO w Krakowie, oraz za opracowywanie
budżetu i preliminarzy budżetowych9.
POWSTANIE POLSKIEGO KOMITETU OPIEKUŃCZEGO
W ZAMOŚCIU ORAZ DELEGATUR TERENOWYCH
Od 29 kwietnia 1940 r. przestał istnieć i funkcjonować powiat tomaszowski, który stał się częścią powiatu zamojskiego. Wszystkie władze
instytucji o zasięgu powiatowym znalazły się w Zamościu. Tutaj 28 września 1940 r. w obecności przedstawiciela Kreishauptmanna oraz gestapo
odbyło się zebranie założycielskie Rady Opiekuńczej Powiatowej (ROP), na
którym wybrano Zarząd nowo powstałej struktury RGO. Prezesem został
inż. Zygmunt Kiełczewski, zaś kierownikiem Biura Władysław Karpowicz.
Na pierwszym zebraniu omówiono najpilniejsze sprawy związane z opieką
społeczną na terenie powiatu10.
W następnych miesiącach zamojska ROP przystąpiła do organizacji
delegatur terenowych. Ostatnią, 28. delegaturę zorganizowano w gminie
Majdan Sopocki 12 grudnia 1940 r. W sumie w początkowym okresie
Powiatowy Komitet Opiekuńczy w Zamościu kierował dwoma delegaturami miejskimi, tj. delegaturami powołanymi dla miasta Zamościa oraz
dla miasta Tomaszowa, a także 26 delegaturami powołanymi dla gmin
wiejskich. Delegatury Powiatowych Komitetów Opieki jako mandatariusze
RGO otrzymały następujące zadania:
– prowadzenie ścisłej imiennej ewidencji podopiecznych, jak również
rejestracji ich potrzeb indywidualnych,
– udzielanie pomocy w ramach posiadanych środków w postaci kuchni
ludowych, dożywiania dzieci szkolnych, rozdawnictwo odzieży i innych
niezbędnych przedmiotów codziennego użytku, dawanie zapomóg, rozmieszczanie po kwaterach, wyszukiwanie i organizowanie zatrudnienia,
– wspieranie, a w razie potrzeby organizowanie na terenie gminy
ośrodków opieki społecznej dobrowolnej, mających na celu wykonywanie
zadań opiekuńczych,
9
APZ, RGO Zamość, sygn. 29, s. 2–10 (zob. „Regulamin wewnętrzny Polskiego Komitetu
Opiekuńczego w Zamościu”); J. K ł a p e ć, dz. cyt., s. 157–158.
10
J. K ł a p e ć, dz. cyt., s. 146.
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– prowadzenie propagandy mającej na celu wyrobienie w społeczeństwie przekonania o konieczności dobrowolnej ofiarności zamożniejszych
na rzecz biedniejszych,
– werbowanie członków wspierających RGO na zasadach ustalonych
w instrukcjach RGO.
Delegatury miały wykonywać akcję pomocy bezpośredniej – rozdawnictwo środków pomocowych tylko tam, gdzie nie ma innych instytucji
dobroczynnych, którym te zadania mogły być przez delegatury powierzone11.
POWSTANIE DELEGATURY ROP W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Delegatura w Tomaszowie Lubelskim powstała już 9 października
1940 r. Obejmowała swym zasięgiem tylko miasto Tomaszów. Pierwszym
jej przewodniczącym został prezes oddziału PCK w Tomaszowie dr Stefan
Cybulski, członkami zaś Maria Frankowa z Samopomocy Polskiej, żona
właściciela apteki, oraz Antoni Sadliński – kupiec tomaszowski12. Tego samego dnia przewodniczący PKO Zamość zwrócił się do RGO w Krakowie
z propozycją podjęcia współpracy pomiędzy organizacjami podległymi
RGO w Zamościu i w Tomaszowie a oddziałami Polskiego Czerwonego
Krzyża i Komitetami Samopomocy Polskiej, istniejącymi w tych miastach.
Samopomoc Polska miała zajmować się ludnością wysiedloną z ziem przyłączonych do Rzeszy i uciekinierami ze wschodu. Na ten cel otrzymywałaby
środki z ROP, jak również wykonywałaby inne prace zlecone przez ROP,
a odnoszące się do wysiedlonych i uchodźców zamieszkałych na terenie
Zamościa i Tomaszowa. Proponowano również, aby PCK na każdorazowe
zlecenie ROP udzielał pomocy ludności najuboższej, zamieszkałej na terenie
obu miast. Sprowadzałoby się to do udzielania zapomóg ubogim rodzinom byłych rezerwistów oraz bezrobotnym pośród byłych pracowników
państwowych i społecznych13. W odpowiedzi na przedstawioną propozycję Rada Główna w Krakowie odpowiedziała pismem z 23 października
1940 r., że nie widzi możliwości proponowanych form współpracy z PCK
pomiędzy agendami ROP w Zamościu i Tomaszowie, ponieważ nie życzą
sobie tego władze14.
Niewątpliwie jest to przykład działań okupanta zmierzających do marginalizacji PCK oraz zcentralizowania wszelkiej pomocy społecznej w RGO,
co ułatwiałoby inwigilację i kontrolę polityczną. RGO miała sprawować
APZ, RGO Zamość, sygn. 13, s. 314–315.
APZ, RGO Zamość, Korespondencja z RGO w sprawach organizacyjnych, sprawozdania
miesięczne RGO 1940–1941 r., sygn. 11, k. 32v.
13
Tamże, k. 249–249v.
14
Tamże, k. 234.
11
12
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opiekę tylko nad ludnością polską. Władze delegatury Pol.K.O. Tomaszów
w pierwszym roku i w latach następnych jej działalności zmieniały się
wielokrotnie.
Pierwszym, który ustąpił z funkcji delegata, był Antoni Sadliński, złożył
on rezygnację 8 maja 1941 r.15. Pierwszy jej przewodniczący, a zarazem prezes
PCK oddział Tomaszów Lubelski dr Stefan Cybulski został aresztowany
przez gestapo i uwięziony na Zamku w Lublinie. Po nim przewodniczenie objęła właścicielka majątku Rogóźno Wanda Taczanowska, delegatem
został Władysław Gąsowski, także działacz PCK i pełnomocnik PCK na
Tomaszów po aresztowaniu doktora Cybulskiego. 29 stycznia 1942 r. i po
rezygnacji Aliny Jeżowskiej – sekretarki delegatury, jej miejsce w zarządzie
delegatury objął Władysław Gąsowski16. Już w maju 1941 r. z członkostwa
w Delegaturze Tomaszów zrezygnowała Maria Franke, jedna z osób, które
ją organizowały17.
Pracownicy funkcyjni Delegatury Tomaszów byli opłacani. Wynagrodzenia były bardzo niskie, czasem niższe niźli zapomogi. Biorąc pod uwagę
to, że najniższe wynagrodzenie urzędnicze wynosiło wówczas około 200 zł
miesięcznie18, w lutym 1943 r. kształtowały się one następująco19:
1. Władysław Gąsowski – przewodniczący delegatury – 200 zł,
2. Alina Jeżowska – pomoc kancelaryjna – 70 zł,
3. Kazimiera Trypkowa – magazynierka – 80 zł,
4. Stefania Szydoczyńska – kierowniczka kuchni – 125 zł,
5. Anna Kledzik – kucharka – 90 zł,
6. Marta Przymuszała – pomoc kuchenna – 55 zł,
7. Stanisława Aleksandrowicz – pomoc kuchenna – 60 zł.
W związku z dużymi trudnościami Pol.K.O. w Zamościu w kontaktach z delegaturami w południowej części powiatu (ze względu na duże
odległości) postanowiono w styczniu 1942 r. podzielić powiat na rejony
do obsługi przez dwóch referentów. Rejon I obejmował teren byłego powiatu zamojskiego. Referentem dla rejonu I został Stanisław Michalski.
Rejon II obejmował były powiat tomaszowski, referentem dla tego rejonu
był Wacław Ukleja. W rejonie I w owym czasie podopiecznymi były 3772
osoby, z czego 755 to mężczyźni, 1669 to kobiety i 1848 to dzieci. W rejonie II
znajdowało się znacznie mniej podopiecznych, bo tylko 1460 osób, z czego
228 to mężczyźni, 340 kobiety i 722 dzieci20. Nie były to jedyne zmiany dotyczące delegatury w Tomaszowie. W kwietniu 1942 r. wizytował Pol.K.O.
15
16
17
18
19
20

APZ,
APZ,
APZ,
APZ,
APZ,
APZ,

RGO
RGO
RGO
RGO
RGO
RGO

Zamość,
Zamość,
Zamość,
Zamość,
Zamość,
Zamość,

sygn.
sygn.
sygn.
sygn.
sygn.
sygn.

71,
25,
71,
26,
71,
13,

k.
k.
k.
k.
k.
k.

264.
186.
238.
116.
55.
49–49v.
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w Zamościu wicedyrektor RGO i pełnomocnik na Dystrykt Lubelski książę
Henryk Woroniecki. Zalecił on rozbudowę Delegatury Tomaszów, która
jako centralnie położona w południowo-wschodniej części powiatu miała
stać się pewnego rodzaju filią Pol.K.O. w Zamościu. Miała być ośrodkiem
magazynującym zapasy i ułatwiającym kontakt z podopiecznymi oraz
delegaturami z południa powiatu21.
Wydaje się, że wszystkie posunięcia związane z rozbudową delegatury
w Tomaszowie miały związek z zamiarem Niemców podziału powiatu
zamojskiego na powiaty tomaszowski i zamojski, z tym że powiat zamojski miał stać się powiatem czysto niemieckim. Obawy te zawarte są
w piśmie z 10 grudnia 1942 r. Komitetu Opiekuńczego w Lublinie do RGO
w Krakowie, w którym stwierdzono:
Trzeba się liczyć z bardzo podobnym i szybkim wysiedleniem Zamościa. Według wszelkich
obliczeń Komitet nie miałby w Zamościu nic do roboty, zwłaszcza że przywracając stan przedwojenny, władze zamierzają utworzyć odrębny powiat zamojski i tomaszowski, przyłączając
do obecnego terenu Zwierzyniec, Szczebrzeszyn oraz inne gminy należące przed wojną do
powiatu zamojskiego. W tym wypadku Zamość byłby powiatem niemieckim. Dla Komitetu
pozostaje tylko jedno wyjście: przeniesienie do Tomaszowa. Takie rozwiązanie kwestii uratowałoby dorobek Komitetu, który w wypadku nieprzedsięwzięcia żadnych kroków w tym
kierunku, rzecz prosta, zostałby stracony22.

11 grudnia 1942 r. o możliwości przeniesienia Pol.K.O. z Zamościa do
Tomaszowa pisał w piśmie kierownik biura Pol.K.O. Zamość do delegata
Gąsowskiego w Tomaszowie23. Niestety władze RGO nie znały do końca
zamiaru okupanta. Tomaszów, tak jak i Zamość, miał zostać wysiedlony,
o czym pisał w tajnej notatce do Heinricha Himmlera szef SS i policji na
Dystrykt Lubelski Odilo Globocnik24.
Do poważnych zmian w delegaturze tomaszowskiej doszło w maju
1944 r. Dotychczasowy przewodniczący Gąsowski zrzekł się członkostwa
w Komitecie, pozostając jednak jego pracownikiem jako płatny urzędnik.
Do momentu rezygnacji z członkostwa był on kierownikiem biura delegatury, kuchni oraz magazynu. W tym samym czasie również Wanda
Taczanowska, właścicielka majątku Rogóźno, zrzekła się członkostwa
w Komitecie. Wobec zaistniałej sytuacji delegatura w Tomaszowie została
zorganizowana od nowa. Na przewodniczącego delegatury powołany został
Piotr Słodczyk, naczelnik Urzędu Skarbowego, zaś na członków powołano
Tamże, s. 311.
Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium…, s. 214–216, „Pismo Polskiego Komitetu Opiekuńczego w Lublinie do RGO w Krakowie o dalszych wysiedleniach na Zamojszczyźnie i sytuacji
Polskiego Komitetu Opiekuńczego”, 10 XII 1942.
23
APZ, RGO Zamość, sygn. 71, k. 72–72v.
24
Zamojszczyzna – Sonderlaboratorium…, s. 90–91, „Notatka dowódcy SS i policji w dystrykcie
lubelskim, O. Globocnika, do osobistego sztabu Reichsführera SS, określająca założenia akcji
»Werwolf I«”, 1 VII 1943.
21
22
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Tadeusza Dujanowicza, nadleśniczego, oraz Edwarda Mirowskiego, kupca
z Tomaszowa. Po dokonaniu zmiany na stanowisku przewodniczącego
delegatury gwałtownie wzrosła „ofiarność społeczeństwa” z kwoty około
1000 zł uzyskiwanej miesięcznie do około 11 000 zł. Wydaje się, że kluczowe znaczenie w tym nagłym wzroście „ofiarności” miało stanowisko
przewodniczącego, piastowane w lokalnym aparacie skarbowym25.
FORMY DZIAŁALNOŚCI DELEGATURY TOMASZOWSKIEJ
W LATACH 1940–1944
Potrzeby delegatury tomaszowskiej zmieniały się wraz z upływem
czasu. Polityka Niemców powodowała ogromne zubożenie społeczeństwa
Tomaszowa. Od początku okupacji pomocy potrzebowały rodziny poległych
w wojnie obronnej 1939 r., rodziny jeńców wojennych przetrzymywanych
tak w obozach niemieckich, jak i sowieckich, rodziny wywiezionych na
roboty do Rzeszy jedynych żywicieli oraz uwięzionych w obozach koncentracyjnych. Do miasta, oprócz przesiedleńców z ziem wcielonych do
Rzeszy w latach 1939–1941 oraz uciekinierów z ziem polskich zajętych przez
ZSRS w roku 1939, zaczęli napływać uciekinierzy z akcji wysiedleńczych
prowadzonych na Zamojszczyźnie w latach 1941–194326 oraz uchodźcy
z Wołynia i Małopolski Wschodniej, gdzie w latach 1943–1944 doszło do
ludobójstwa na wielką skalę ludności polskiej przez Ukraińców27.
Mimo ukonstytuowania się zarządu delegatury ROP w Tomaszowie
9 października 1940 r. już dwa dni później ROP w Zamościu zwracał się
do Komitetu Samopomocy Polskiej jako do jedynego reprezentanta zajmującego się pomocą społeczną. Dla zorientowania się w potrzebach polecono
wypełnienie Samopomocy specjalnych ankiet28. Podobne kwestionariusze
wysłano także do delegatów ROP w Tomaszowie29.
Z nadesłanych 23 listopada 1940 r. ankiet wynika, że w opiece delegatury
ROP powinno pozostawać 268 osób, z czego 71 to wysiedleni i uchodźcy ze wschodu (w tym 29 dzieci), 53 osoby to bezrobotni pracownicy
państwowi i wolnych zawodów (w tym 21 dzieci), 61 osób to inwalidzi
wojenni, jeńcy oraz ranni i chorzy w szpitalach (z czego 37 to ich dzieci),
83 osoby to ubodzy bez środków do życia (w tym 42 osoby to ich dzieci).
Było to razem 80 rodzin30. Samopomoc rozeznała, że potrzebny jest opał
25
26
27
28
29
30

APZ, RGO Zamość, sygn. 15, k. 62.
B. M ą c i o r - M a j k a, Generalny Plan Wschodni, Kraków 2007, s. 205–240.
C. M a d a j c z y k, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 1, Warszawa 1970, s. 464–479.
APZ, RGO Zamość, sygn. 71, k. 367.
Tamże, k. 364.
Tamże, k. 367.
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dla 100 osób, 100 kg cukru, tłuszczów 100 kg, mleka w proszku 50 kg
oraz znaczne ilości odzieży i butów, w tym bielizny 56 szt., prześcieradeł
30 szt., swetrów 30 szt. oraz 24 pary butów31.
Pomoc potrzebującym świadczona przez delegaturę w pierwszym roku
jej funkcjonowania polegała na: udzielaniu zapomóg pieniężnych stałych,
udzielaniu zapomóg pieniężnych doraźnych, rozdawnictwie żywności oraz
odzieży, dożywianiu dzieci w szkole, załatwianiu opału.
11 listopada 1940 r. ogólna liczba wysiedlonych z ziem wcielonych
do Rzeszy przybyłych do powiatu zamojskiego wynosiła 4294 osoby.
W Tomaszowie znalazło miejsce schronienia tylko 98 osób. Najwięcej
wysiedlonych było w samym Zamościu, bo aż 227 osób. Pozostali wysiedleni rozlokowani zostali w gminach wiejskich powiatu zamojskiego32.
11 stycznia 1941 r. przybył nowy transport wysiedlonych z ziem zachodnich w liczbie 5000 osób, z czego do Tomaszowa skierowano 150 osób,
pozostali wysiedleni skierowani zostali do gmin wiejskich33.
Bardzo ważnym problemem, szczególnie w okresie zimowym, było
pozyskiwanie drewna opałowego. Delegatura tomaszowska zwracała się
wielokrotnie do zarządu lasów Ordynacji Zamojskiej, skąd kupowała opał34.
6 grudnia 1940 r. zarząd Delegatury zwracał się do ROP w Zamościu
o pozwolenia zakupu opału ze środków, które pozostawały w kasie
delegatury, ponieważ sprawa opału w Tomaszowie była bardzo pilna,
„gdyż wysiedleńcy siedzą w nieopalanych mieszkaniach, ostatnio liczba
wysiedleńców powiększyła się o siedem rodzin…”35. W styczniu 1941 r.
delegatura nabyła 42,5 m3 drewna, które rozdała pomiędzy 33 rodziny36.
Jak zauważono w raporcie Pol.K.O z 11 stycznia 1942 r., podopieczni
narzekali na brak odzieży. Niektóre dzieci nie mogły chodzić do szkoły,
ponieważ na duże mrozy, które wówczas panowały, nie miały odpowiednich
ubrań. Prawie wszyscy podopieczni byli zaopatrzeni w obuwie z wyjątkiem
starców, którzy nie mogli chodzić w butach na drewnianych podeszwach37.
Raport ten mówi także, że władze miasta w owym czasie były życzliwie
ustosunkowane do działalności delegatury. Dawały przydziały mięsa dla
„Taniej Kuchni”, przeznaczały pewne sumy dla biednych, opłacały obiady
dla więźniów. Wszystkim wysiedlonym zapewniły mieszkania, część czynszów opłacała gmina miejska, a część wysiedlonych mieszkała w domach
pożydowskich, które były pod zarządem miasta38.
31
32
33
34
35
36
37
38

Tamże, k. 367v.
APZ, RGO Zamość, sygn. 11, k. 210–211.
Tamże, k. 119.
APZ, RGO Zamość, sygn. 71, k. 362.
Tamże, k. 363.
Tamże, k. 343.
APZ, RGO Zamość, sygn. 25, k. 185.
Tamże, k. 185.
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Wydawanie posiłku podopiecznym w „Taniej Kuchni”. Źródło: Archiwum Państwowe
w Zamościu, sygn. 71, zdj. 1.

Jednym z ważniejszych zadań delegatury było prowadzenie kuchni
ludowej, tzw. Taniej Kuchni, która przygotowywała kilkadziesiąt obiadów
bezpłatnych oraz obiady płatne po niskiej cenie, a także żywiła więźniów
z miejskiego aresztu. Za obiady aresztantów „Taniej Kuchni” płacił magistrat tomaszowski. Do stycznia 1941 r. „Tanią Kuchnię” w Tomaszowie
prowadziła Samopomoc, jednakże wobec braku środków pieniężnych
zmuszona była przekazać ją delegaturze ROP od 1 lutego 1941 r., podobna
sytuacja miała miejsce w Zamościu39.
Pismem z 11 października 1940 r. skierowanym do Komitetu Samopomocy
Polskiej w Tomaszowie Pol.K.O Zamość oferował pomoc w prowadzeniu
kuchni przez udzielenie pomocy finansowej lub w postaci produktów
spożywczych i prosił o informację, jakie środki są potrzebne, aby kuchnia
mogła funkcjonować40. Jednakże tej pomocy nie udzielił bądź udzielił jej
w niewystarczającej ilości, skoro już przy końcu listopada 1940 r. tomaszowscy delegaci alarmowali ROP Zamość, że „Tania Kuchnia”, którą
prowadzi Samopomoc, wydająca śniadania, obiady i kolacje dla wysiedleńców, uchodźców i potrzebujących pomocy, boryka się z ogromnymi
39
APZ, Rada Główna Opiekuńcza w Tomaszowie (dalej: RGO Tomaszów), sygn. 9, k. 2,
124–124v.
40
APZ, RGO Zamość, sygn. 71, k. 366.
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Mieszkańcy Tomaszowa korzystający z „Taniej Kuchni”. Źródło: Archiwum Państwowe
w Zamościu, sygn. 71, zdj. 2.

problemami. Miało to związek z kończącymi się Samopomocy środkami
na zakup produktów spożywczych, postulowano więc przejęcie kuchni
przez delegaturę RGO41.
4 stycznia 1941 r. tomaszowska delegatura powiadomiła PKO Zamość,
że koszt utrzymania „Taniej Kuchni” wynosił miesięcznie około 1500 zł.
Korzystali z niej bezpłatnie: wysiedleńcy, uchodźcy, zubożała inteligencja
oraz miejscowa biedota. Koszt jednego obiadu wynosił 33 gr. Obiad taki
składał się z 1 litra zupy na mięsie i kawałka chleba. Na kuchni stołowało
się około 180 osób łącznie z aresztem. Liczba ta była zmienna ze względu
na areszt, gdzie przebywała mniejsza lub większa liczba zatrzymanych.
Kuchnia dostarczała obiady do aresztu w liczbie od 25 do 30 dziennie, za
które płaciła kasa magistratu po 50 gr za obiad, co dawało miesięcznie
kwotę około 400 zł.
Sprawa przejęcia przez delegaturę kuchni stawała się bardzo pilna,
ponieważ środków na jej prowadzenie wystarczało Samopomocy tylko na
10 dni42. W odpowiedzi na monity z Tomaszowa Zarząd ROP w Zamościu
pismem z 10 stycznia 1941 r. powiadomił delegaturę, że przejmie „Tanią
41
42

Tamże, k. 353.
Tamże, k. 347–347v.
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Kuchnię”, która będzie się nazywała „Tania Kuchnia ROP w Zamościu
delegatura w Tomaszowie Lubelskim”.
Ogólny nadzór nad kuchnią miała sprawować delegatura w Tomaszowie,
sprawy „Taniej Kuchni” miała prowadzić delegatka Maria Franke. Kuchnia
miała otrzymywać subwencję w wysokości 1500 zł miesięcznie. Należności
za żywienie aresztantów wpłacane przez Zarząd Miasta miały być przekazywane do ROP w Zamościu. „Tania Kuchnia” zobowiązana została do
prowadzenia księgi materiałowej oraz księgi kasowej, miała też się rozliczać
ze wszystkich dotacji w miesięcznych sprawozdaniach. Co kwartał miał
się odbywać remanent przy udziale przedstawiciela ROP, poproszono
także o sporządzenie spisu inwentarza kuchni43. Ostatecznie ROP Zamość
przejęła kuchnię 1 lutego 1941 r.
Pierwsze sprawozdanie z działalności „Taniej Kuchni” po przejęciu jej
przez delegaturę Pol.K.O w Tomaszowie Lubelskim sporządzono za miesiąc
luty 1941 r.44. Stan finansów „Taniej Kuchni” przedstawiał się następująco:
I Przychody
1. Saldo na dzień 1 II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Subwencja uzyskana z ROP Zamość . . . . . . . . . . .
3. Gotówka uzyskana ze sprzedaży obiadów  . . . . .
4. Subwencja uzyskana z ROP w naturze  . . . . . . . .
Razem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1923 zł 20 gr
1500 zł
270 zł 50 gr Magistrat wpłacił później
748 zł
4221 zł 20 gr

II Wydatki
1. Wydatki administracyjne:
a) płace pracowników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) płace robotników najemnych (personel pomocniczy)  . . . . . .
c) czynsze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) przewozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) różne (fotografie, telefon, materiały kancelaryjne) . . . . . . . . .
2. Wartość 3949 obiadów darmowych i 386 kolacji  . . . . . . . . . .
3. Zakup towarów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Razem: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   80
   33
   96
    8
   34
1600
930
2781

zł
zł
zł
zł
zł 25 gr
zł
zł 30 gr
zł 55 gr

Na życzenie RGO w Krakowie wydawanie obiadów miało być udokumentowane 6 fotografiami w wymiarze pocztówkowym. Fotografie miały
być wysłane przez ROP w Zamościu do centrali RGO w Krakowie. Zalecenie
sporządzenia dokumentacji fotograficznej wykonano natychmiast45.
Kontrole przeprowadzane w „Taniej Kuchni” nie zawsze wypadały pozytywnie. Po kontroli w sierpniu 1941 r. przeprowadzonej przez referenta
organizacyjnego Pol.K.O. Zamość stwierdzono niedociągnięcia polegające na
złym zabezpieczeniu magazynu żywnościowego, niecelowym wydawaniu
produktów z magazynu oraz ogólnym bałaganie46. Interwencja referenta
43
44
45
46

Tamże, k. 34–346v.
Tamże, k. 307.
APZ, RGO Zamość, sygn. 71, k. 322.
Tamże, k. 230.
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Pracownicy Komitetu Opieki w Tomaszowie. Źródło: Archiwum Państwowe
w Zamościu, sygn. 71, zdj. 3.

organizacyjnego nie przyniosła jednak pożądanych skutków. Mnożyły
się skargi na nieporządek panujący w kuchni. Kolejne komisje Pol.K.O.,
włącznie z komisją niemiecką, potwierdzały istniejący stan47. W maju 1942 r.
Pol.K.O. podziękował prowadzącej kuchnię Marii Młynkiewiczowej za
dotychczasową pracę. Polecił zwolnić płatnych pracowników kuchni i na
ich miejsce zatrudnić nowe osoby skierowane przez Urząd Pracy48. Po
konsultacjach z referentem Ukleją obowiązki dozorującej magazyn powierzono Kazimierze Trypkowej, podopiecznej delegatury w Tomaszowie49.
W związku z wynikłymi z kuchnią problemami przewodniczenia
Delegaturze Tomaszów zrzekła się Wanda Taczanowska, a jej miejsce
zajął delegat Władysław Gąsowski, któremu polecono odpowiedzialność
za całokształt pracy delegatury oraz nadzór nad „Tanią Kuchnią” i magazynem50. Nie był to jednak koniec kłopotów delegatury z „Tanią Kuchnią”.
Zwolniona z pracy Młynkiewiczowa uknuła wraz z Marią Franke intrygę
przeciwko Gąsowskiemu. Został on oskarżony o to, że przywłaszcza so47
48
49
50

Tamże,
Tamże,
Tamże,
Tamże,

k.
k.
k.
k.

121.
121, 125.
123.
125.
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bie część mleka ze 150 litrów otrzymywanych przez kuchnię, o kradzież
chleba, boczku i innych produktów. Dla kuzyna Gąsowskiego miały być
przygotowywane specjalne obiady. Po przesłuchaniach świadków w dniach
od 23 do 25 czerwca 1942 r. wszystkie zarzuty okazały się bezpodstawne
i przewodniczący delegatury został uniewinniony51.
Jedną z ważnych akcji służących pozyskaniu produktów spożywczych
było uprawianie ogródków działkowych przez podopiecznych. Nie była
to akcja nowa, prowadził ją jeszcze w roku 1940 PCK, od 1941 r. przejęła
ją Rada Główna Opiekuńcza52. Warunkiem otrzymania działki było wyjątkowo trudne położenie materialne podopiecznego. W pierwszej kolejności
otrzymywali je:
a) inwalidzi wojenni,
b) wdowy,
c) rodziny pracujących w Niemczech ojca bądź matki,
d) obarczeni licznym małoletnim potomstwem.
W celu usprawnienia i uporządkowania akcji każdy podopieczny, który
otrzymał działkę, musiał:
1) podpisać zbiorczą umowę dzierżawną,
2) otrzymywał specjalny regulamin oraz legitymację,
3) wnosił opłatę za jeden sezon za działkę w wysokości 20 zł (w kwocie
tej zawarta była opłata na utrzymanie dozorcy polowego)53.
Oprócz powyższych obowiązków każdy działkowicz zobowiązany był
odpracować podczas sezonu (w wolnych chwilach) na polach należących
do „Taniej Kuchni” 18 godzin. Ze względu na trudne warunki wielu
działkowiczów zwolniono z opłaty oraz odrobku.
Tereny przeznaczone na działki obejmowały grunty gminy miejskiej
i wiejskiej oraz pola prywatne. Nie były one ogrodzone, co wiązało się
z kradzieżami płodów rolnych z tych obszarów. Na niektórych działkach
straty z tego powodu wynosiły nawet 50%. Spore straty powodowały także szkodniki, ale mimo to działkowicze byli na ogół bardzo zadowoleni
z posiadania tych gruntów. Uprawa działek była bardzo staranna i przeważnie ręczna. Używano nawozów naturalnych i sztucznych, takich jak
superfosfat. Odczuwano jednak braki w sprzęcie mechanicznym, tak przy
pracy na polach działkowiczów, jak i na polach należących do „Taniej
Kuchni”. Nie posiadała ona także własnej siły pociągowej. Wszystkie te
trudności powodowały zmniejszenie plonów, choć pola były bardzo starannie uprawiane.
W Tomaszowie pozyskano pod działki znacznie mniej gruntu niż
w Zamościu i postanowiono zmniejszyć powierzchnię 1 działki do 150 m²,
51
52
53

APZ, RGO Zamość, sygn. 25, k. 69–73.
APZ, RGO Zamość, sygn. 13, k. 535; B. K r o l l, dz. cyt., s. 175–176.
APZ, RGO Zamość, sygn. 13, k. 535.
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Wigilia dla podopiecznych tomaszowskiej RGO, grudzień 1941 r. Źródło: Muzeum
Regionalne w Tomaszowie Lubelskim, album nr 1.

w ten sposób w sezonie 1942 r. rozdano podopiecznym 76 działek. Grunty
przyznawano 1 osobie na jeden sezon54. „Tania Kuchnia” w Zamościu
uzyskała ze swoich działek taką ilość plonów, że Pol.K.O postanowił część
z nich przekazać do „Taniej Kuchni” w Tomaszowie55.
Źródłami, z których pozyskiwano gotówkę oraz żywność i odzież, był
przede wszystkim Pol.K.O. Zamość, a także niemieckie władze powiatowe i miejskie oraz władze samorządowe. Pol.K.O. Zamość otrzymywał
przydziały pieniężne oraz materialne z RGO Kraków, organizował także
zbiórki w powiecie.
Delegatura w Tomaszowie organizowała zbiórki w mieście oraz byłym powiecie tomaszowskim. Z prośbą o wsparcie zwracano się także
do właścicieli majątków posiadających dobra ziemskie w byłym powiecie
tomaszowskim. Na dziesięć gmin w ośmiu z nich pracowali przedstawiciele ziemiaństwa56. W materiałach źródłowych nie zachowały się listy
wpłat właścicieli ziemskich, ale widząc zaangażowanie niektórych z nich
w działalność delegatur, należy przypuszczać, że ci ziemianie, którzy
54
55
56

APZ, RGO Zamość, sygn. 12, k. 219.
APZ, RGO Zamość, sygn. 13, k. 564.
APZ, RGO Zamość, sygn. 11, k. 41v.

147

T. Hanejko

Rocznik Tomaszowski 6

Rejestrowanie dziecka w RGO Tomaszów. Źródło: Archiwum Państwowe w Zamościu,
sygn. 71, zdj. 4.

działali aktywnie, nie szczędzili także grosza na akcje charytatywne organizowane przez Pol.K.O.57
Zarząd Pol.K.O. w Zamościu doszedł do wniosku, że dobrowolne
opodatkowanie wolnych zawodów, przemysłu i handlu nie jest wystarczające, mimo że sklepy przyjęły puszki do zbierania datków, co dawało
tylko kwotę około 1000 zł miesięcznie w całym powiecie zamojskim58. Od
czerwca 1942 r. do stycznia 1943 r. do puszek zebrano w Tomaszowie
4837 zł 76 gr, co może świadczyć, że społeczeństwo Tomaszowa było
nadzwyczaj hojne59.
Na szczególną uwagę zasługuje dożywianie dzieci szkolnych, które delegatura rozpoczęła w grudniu 1941 r. i było ono kontynuowane w latach
następnych. W grudniu delegatura wydała dzieciom 780 posiłków60. Inną
formą pomocy dla dzieci delegatury tomaszowskiej było zorganizowanie
jesienią 1943 r. ochronki dla dzieci, na organizację której delegatura otrzymała z Pol.K.O. 5000 zł61. W początkowym okresie znalazło tam schronienie
57
58
59
60
61

APZ, RGO Zamość, sygn. 24, k. 34.
APZ, RGO Zamość, sygn. 28, k. 24.
APZ, RGO Zamość, sygn. 71, k. 59.
Tamże, k. 131.
Tamże, k. 1.
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jedynie troje dzieci. W roku 1944 starano się powiększyć ochronkę do 15
miejsc62.
Inną formą pomocy były krótkotrwałe pożyczki dla tych, którzy chcieli rozwinąć swój prywatny interes. Pożyczka taka wynosiła do 200 zł63.
Wsparcie tego rodzaju otrzymywali także nauczyciele, pozostający czasowo
bez pensji64.
Preliminarz budżetowy delegatury Pol.K.O. w Tomaszowie Lubelskim
na kwiecień 1942 r. przedstawia tabela 1.
Tab. 1. Preliminarz budżetowy delegatury Pol.K.O. w Tomaszowie Lubelskim na
kwiecień 1942 r.
Wpływy

w zł

Wydatki

w zł

Ofiary gotówkowe

700,00

Pobory pracowników

420,00

Za obiady dla aresztu

700,00

Robotnicy najemni

150,00

Z obiadów płatnych

200,00

Świadczenia socjalne pracownicze

Z obiadów dzieci szkolnych
Ze sprzedaży różnych
Subwencja z Pol.K.O. Zamość

50,00
100,00

30,00

Opał

250,00

Przewozy

120,00

500,00

Różne

140,00

Zapomogi okresowe z Pol.K.O. Zamość

400,00

Towary

Razem

4150,00

Zapomogi stałe z Pol.K.O. Zamość

1500,00

Czynsz mieszkaniowy

95,00

1800,00

Diety i podróże

50,00

Zapomogi stałe

500,00

Zapomogi okresowe

500,00

Porto i telefony
Razem

20,00
4075,00

Rok 1943 był w działalności RGO na Zamojszczyźnie najcięższy
w okresie całej okupacji. W wyniku dwóch akcji wysiedleńczych na terenie
Zamojszczyzny wysiedlono 287 wsi, z czego na terenie powiatu zamojskiego 136, w tym w byłym powiecie tomaszowskim 5965. W sierpniu 1943 r.
objęto opieką 12 343 osoby, w tym 4983 dzieci. Funkcjonujące wówczas
w Zamościu 3 kuchnie wydały łącznie w sierpniu 12 104 obiady, kuchnia
w Łabuniach 4678, zaś „Tania Kuchnia” w Tomaszowie wydała 3651 obiadów. Były to obiady składające się w zasadzie tylko z zupy66.
Archiwum Państwowe w Lublinie, Sprawozdania Referenta Organizacyjnego z lustracji
Delegatur powiatu Zamość, sygn. 84, k. 596.
63
Tamże, k. 27v.
64
Tamże, k. 34.
65
APZ, RGO Zamość, sygn. 27, k. 188–195.
66
APZ, RGO Zamość, sygn. 14, k. 130–134.
62
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Preliminarz budżetowy dla delegatury tomaszowskiej na wrzesień
1943 r. przewidywał wydatki w wysokości 10 900 zł, podczas gdy jeszcze
na czerwiec przewidziano tylko 5240 zł. Największą pozycję stanowiły we
wrześniu zapomogi doraźne, które miały wynieść 5000 zł. Jeszcze w czerwcu planowano na zapomogi stałe i doraźne 1000 zł, tak jak mniej więcej
wynosiły wydatki na ten cel od kilkunastu miesięcy67. Tak wyraźny 5-krotny wzrost świadczyć może tylko o ogromnej liczbie osób pozbawionych
środków do życia w wyniku akcji przesiedleńczych okupanta w 1943 r.
Rok 1944 był ostatnim rokiem pobytu niemieckiego okupanta na
Zamojszczyźnie. Zbliżający się ze wschodu front oraz działalność partyzantki polskiej i sowieckiej na zapleczu tego frontu spowodowały reakcję
okupanta. W maju i czerwcu Niemcy przeprowadzili akcje pacyfikacyjne
Sturmwind I i Sturmwind II, w czasie których spalili wiele miejscowości
i wymordowali ich mieszkańców. Akcje te w niewielkim stopniu dotknęły
powiat zamojski. Większość pacyfikacji miała miejsce na terenie powiatu
biłgorajskiego68.
Od wczesnej wiosny 1944 r. miejscowe sotnie UPA, wspierane organizacyjnie oraz kadrowo przez upowców z Wołynia, rozpoczęły masakrę
ludności cywilnej na południowym wschodzie powiatu zamojskiego,
obejmującym gminy byłego powiatu tomaszowskiego. Z samego Wołynia,
Małopolski Wschodniej i z południowo-wschodniej Zamojszczyzny zaczęły
spływać ogromne rzesze uciekinierów. W maju tego roku na terenie działających delegatur Pol.K.O Zamość znalazło miejsce schronienia około 16 500
uchodźców69. Niektóre delegatury przestały działać. Przykładowo delegatura gminy Jarczów przeniosła się do Tomaszowa w związku ze spaleniem
większości wsi tej gminy oraz grożącymi ciągle napadami Ukraińców70.
W kwietniu 1944 r. delegatura w Tomaszowie otrzymała środki na
wypłacenie pierwszego zasiłku dla rodzin, które miały jedynych żywicieli
na robotach w Rzeszy. Delegatura otrzymała na ten cel 6900 zł, stosunkowo niewiele, jeżeli porównamy to z Delegaturami Suchowola – 25 680 zł,
Krasnobród – 24 480 zł, czy nawet z najbliższą Delegaturą Pasieki, która
otrzymała 13 440 zł71. Wskazywać to może na fakt, że z samego Tomaszowa
w porównaniu z gminami wiejskimi wywieziono na roboty do Rzeszy
znacznie mniej mieszkańców.
Tak opisywał wydarzenia związane z ostatnimi dniami pobytu Niemców
w Tomaszowie, przed wkroczeniem Armii Czerwonej do miasta 22 lipca
1944 r., znany kronikarz dziejów Tomaszowa Jan Mazurek:
APZ, RGO Zamość, sygn. 71, k. 2, 3v.
Z. M a ń k o w s k i, Między Wisłą a Bugiem, Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin 1978, s. 433–442; J. G m i t r u k, Powstanie zamojskie, Warszawa 2003, s. 58–62.
69
APZ, RGO Zamość, sygn. 17, k. 80.
70
APZ, RGO Zamość, sygn. 33, k. 40.
71
APZ, RGO Zamość, sygn. 15, k. 85.
67
68
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Od paru dni Niemcy dostawali gorączki, pakowali się na łeb na szyję, a tu coraz bliżej
słychać było armaty sowieckie. Aż do dnia 20 lipca 1944 r. (czwartek). Przez całą noc z 20/21
VII 1944 r. miasto było ostrzeliwane i bombardowane przez Niemców. Ulica Listopadowa
zniszczona i spalona. Przez cały dzień 21 lipca (piątek) nie było w mieście ani Niemców, ani
Sowietów, a jednak bombardowali Niemcy z powietrza miasto przez cały dzień do godziny
czwartej po południu. Sobota dnia 22 lipca ludność powoli wracała do domów…72.

Tab. 2 Podopieczni Delegatury Tomaszów
Miesiąc

Liczba podopiecznych

XII 1941

132

V 1942

219

VII 1942

215

IX 1942

236

X 1942

235

II 1943

195

VI 1943

211

X 1943

215

II 1944

250

V 1944

359

Źródła: APL, sygn. 84, k. 98, 171, 218, 266, 293, 329, 355, 463, 559, 595.

DZIAŁALNOŚĆ RGO W TOMASZOWIE
OD LIPCA DO GRUDNIA 1944 R.
Wiosną 1944 r. okupant niemiecki przygotowywał się do ewakuacji.
Informację w sprawie ewakuacji otrzymał także Pol.K.O. Zarówno doradca RGO, jak i zamojskie starostwo udzielali w tej sprawie informacji.
Delegaci Pol.K.O. oraz pracownicy mieli być ewakuowani do tymczasowego
schroniska w Tarnowie i rozlokowani w powiecie tarnowskim i dębickim.
Ewakuacja nie miała być przymusem. Władze niemieckie gwarantowały
też środki transportu na cele ewakuacyjne73.
22 lipca 1944 r. oddziały 3. Armii Gwardii gen. płk. Wasyla Gordowa,
po przełamaniu obrony niemieckiej na linii Majdan Górny–Ruda Wołoska,
wkroczyły do miasta. Organizacje podziemne biorące udział w planie
„Burza” na podstawie instrukcji rządu w Londynie przystąpiły do tworzenia struktur władz miejskich i powiatowych. Już 25 lipca 1944 r. powstał
w mieście Rejonowy Komitet Wykonawczy, na czele którego stanął Jan
72
J. M a z u r e k, Kronika za lata 1939–1946, t. 2, s. 51, zbiory Muzeum Regionalnego im.
dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim.
73
APZ, RGO Zamość, sygn. 15, k. 162.
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Hłasko, który został także pierwszym powojennym burmistrzem Tomaszowa
Lubelskiego74.
Burmistrz Hłasko tak wspominał pierwsze dni bez okupanta niemieckiego:
Tomaszów Lubelski Niemcy opuścili w lipcu 1944 r. Miasto leżało w gruzach, bez światła
i aprowizacji. Mieszkańcy znali mnie jako kierownika Powiatowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej
i na pierwszym zorganizowanym zebraniu miejskim wybrali mnie na burmistrza. Jeszcze na
tym samym zebraniu zorganizowałem wybór radnych Miejskiej Rady, a od następnego dnia
zabrałem się do roboty. W przeciągu tygodnia nie tylko oczyściłem z gruzów główne ulice, ale
także uruchomiłem elektrownię i młyn „Sławę”. Rozpoczął pracę pierwszy sklep spożywczy75.

Działalność nowych władz nie trwała zbyt długo, bo niespełna 2 tygodnie. Burmistrz Hłasko wraz z delegatem rządu londyńskiego na powiat
tomaszowski Markiem Hordym oraz kilkoma innymi osobami zostali
aresztowani 11 sierpnia 1944 r. i wywiezieni w głąb ZSRR76.
Do Tomaszowa przybył przedstawiciel PKWN, Ukrainiec, były członek
KPZU kpt. Teodor Duda i wraz z komunistami z byłej KPZU z Tomaszowa
w dniach od 11 do 13 sierpnia dokonali wyboru nowych władz tak miejskich, gminnych, jak i powiatowych77.
Działalność RGO na terenie Polski lubelskiej była niepewna, Pol.K.O.
zostały odcięte od władz naczelnych, które pozostały po drugiej stronie
frontu w Krakowie, a co za tym idzie – także od subwencji w gotówce
i towarach. Z pracy w Pol.K.O. zaczęli rezygnować dotychczasowi pracownicy i działacze, m.in. kierowniczka biura Kamila Kopcińska, zrezygnowała także pomoc biurowa oraz referentka zbiórek. Ludności objętej
opieką w sierpniu było 17 710 osób, w tym 8549 dzieci78.
W związku z nowym podziałem terytorialnym powiat zamojski powrócił do granic sprzed 1939 r. Pozostało w nim tylko 15 delegatur Pol.K.O.
Oddzielił się także od powiatu zamojskiego powiat tomaszowski. W Delegaturze Tomaszów, mieszczącej się w lokalu przy ulicy Lwowskiej 51,
kierownikiem został Stanisław Topczewski. Personel „Taniej Kuchni”
pozostał bez zmian. Kierowniczką kuchni była Stefania Szydoczyńska,
kucharką Anna Kledzik, pomocami – Stanisława Aleksandrowicz i Marta
Przymuszała. Zatrudniono także nową inkasentkę Stefanię Cencorę79.
Pol.K.O. podlegało 18 delegatur gminnych. Niestety stan organizacyjny tych placówek był bardzo zły. Delegatury nie wysyłały sprawozdań.
74
B. S z y s z k a, W okresie Polski Ludowej, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red.
R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 459.
75
B. C i s ł o, Dorobek miasta Tomaszowa Lubelskiego w okresie XXX-lecia PRL, Tomaszów
Lubelski 1975, mps, s. 3, zbiory Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim.
76
B. F u s, E. O l s z e w s k i, Tomaszów Lubelski w latach II wojny światowej i okupacji niemieckiej 1939–1944, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia..., s. 456–458.
77
B. S z y s z k a, dz. cyt., s. 462.
78
APZ, RGO Zamość, sygn. 28, k. 105.
79
APZ, RGO Tomaszów, sygn. 7, k. 1.
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Utrudniony był z nimi kontakt, brak było środków łączności i komunikacji. Jedyny kontakt następował poprzez delegatów, którzy przyjeżdżali
do Pol.K.O. po środki pomocowe. Delegatury Poturzyn i Telatyn jeszcze
w październiku nie nawiązały kontaktu z Komitetem w Tomaszowie80.
W październiku od Pol.K.O. Tomaszów odeszły 3 delegatury do Pol.K.O.
Lubaczów (Delegatury Narol, Cieszanów i Dzików).
Na 30 października 1944 r. w kasie Pol.K.O. Tomaszów pozostawało
35 784 zł 68 gr. W sprawozdaniu za październik nie ujęto wydatków
administracyjnych. Najprawdopodobniej różnica między sprawozdaniem
a stanem kasy wynika z tego faktu. Sumę pozostałą z października wydano
na opiekę w listopadzie. Z powyższego wyraźnie widać, że następowało
szybkie wygaszanie działalności RGO. W listopadzie Pol.K.O. nie otrzymał
już dotacji z RGO i dochody za ten miesiąc wyniosły tylko 8988 zł i 29 gr,
wydatki zaś 35 784 zł 60 gr81.
Listopad 1944 r. był ostatnim miesiącem działalności przedstawicielstwa
RGO w Tomaszowie Lubelskim. W grudniu w miejsce Pol.K.O. powstał
Powiatowy Komitet Opieki Społecznej podległy Centralnemu Komitetowi
Opieki Społecznej w Lublinie. W pierwszym miesiącu swojej działalności
Powiatowy Komitet Opieki Społecznej oparł swe struktury oraz metody
i formy działania na strukturach i doświadczeniach agend RGO, także
władze pozostawały te same, ale w planie działania na styczeń 1945 r. już
przewidziano wybór nowego zarządu82.
PODSUMOWANIE
Kwestie związane z opieką społeczną w Tomaszowie determinowane
były liczbą osób korzystających z opieki oraz dostępnymi środkami finansowymi i materialnymi, które umożliwiały przyjście z konkretną pomocą
potrzebującym. Większość z podopiecznych RGO korzystała ze świadczeń
doraźnie, w sytuacjach dla nich krytycznych. Pomoc im świadczona zapewne niejednokrotnie przyczyniła się do uratowania życia lub zdrowia
wielu osób, wpływając na zmniejszenie tragicznego bilansu strat narodu
polskiego w czasie II wojny światowej.
Wielkim wyzwaniem dla Komitetu Opieki w Tomaszowie był w zasadzie ciągły w czasie okupacji napływ wysiedleńców bądź uchodźców
z różnych kierunków ziem przedwojennej Polski okupowanych przez
III Rzeszę. Pomoc dla nich była szczególnie pilna, ponieważ osoby te, nie
mając na miejscu znajomych ani krewnych, szybko wyczerpywały swoje
80
81
82

Tamże, k. 1.
Tamże, k. 6.
Tamże, k. 7–8.
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wątłe możliwości finansowe, stając wobec groźby głodu, a niejednokrotnie
bezdomności. Z zadania tego delegaturze RGO w Tomaszowie udało się
dobrze wywiązać i zapewnić byt wielu osobom, które tu trafiły.
Działalność RGO, poprzez ratowanie ludności zagrożonej głodem czy
też innymi niedostatkami, niwelowała w pewnym stopniu negatywne
skutki działalności okupanta. Jednym z jego celów, zawartych chociażby
w Generalnym Planie Wschodnim, było stopniowe eliminowanie lokalnej
ludności zamieszkującej Generalne Gubernatorstwo. Miało ono doprowadzić do stworzenia upragnionej przez Hitlera przestrzeni życiowej mającej
zapewnić III Rzeszy tysiącletnie trwanie. W tym kontekście każde działanie, które niwelowało lub osłabiało skutki zbrodniczych działań okupanta
wobec ludności cywilnej, było na wagę złota.
ABSTRACT
Tomasz Hanejko
THE ACTIVITY OF CENTRAL COUNCIL OF SOCIAL CARE (RGO)
IN TOMASZÓW LUBELSKI IN THE YEARS OF 1940–1944
This article presents the activity of the Central Council of Social Care (RGO) in Tomaszów
Lubelski between the years 1940–1944. The documents of RGO regional offices in Zamość and
Tomaszów kept in National Archives and Records in Zamość constitute the primary source
of information.
The Central Council of Social Care (RGO) was an assistance organization established
amid the horrors of WW II based on the organization that bore the same name that had been
established during WW I. Its main aim was to bring relief to the population of occupied Poland,
who suffered greatly due to the German activities. This paper highlights the most important
aspects of the functioning of RGO local office in Tomaszów Lubelski during the German
occupation. Its development and various forms of activities that were directly related with
important moments of the occupation in the Zamość region as well as Tomaszów Lubelski.
Continuous influx of people displaced and dispossessed from other parts of pre-war
Poland rendered the activity of RGO very difficult as there was constant lack of funds that
hampered its main aim to bring relief to the poverty-stricken people. Despite very unfavorable
conditions, not only did the organization succeed in helping and rescuing a lot of people from
destitute but it also saved them from physical extermination.
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KOMENDANCI OBOZU ZAGŁADY W BEŁŻCU

Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym tekście są komendanci SS-Sonderkommando Bełżec, pierwszego obozu zagłady „Aktion Reinhardt”. Funkcję te pełnili kolejno
Christian Wirth i Gottlieb Hering. W artykule analizie poddano ich pochodzenie, wykształcenie
i wykonywany zawód, członkostwo w organizacjach narodowo-socjalistycznych oraz udział
w akcji „T4”. Najszerszy opis dotyczy zadań realizowanych przez Wirtha i Heringa w ramach
„Aktion Reinhardt” – postaw i relacji z podkomendnymi, ludnością miejscową oraz stosunku do
ofiar. W artykule została podjęta próba porównania obydwu komendantów obozu, zwłaszcza
ich udziału w zagładzie Żydów dokonanej w Bełżcu. Zwrócono również uwagę na fakt, że
wiedza o śmierci Wirtha w 1944 i Heringa w 1945 r. mogła mieć wpływ na zeznania byłych
esesmanów w powojennych procesach.
Słowa kluczowe: zagłada Żydów, „Akcja Reinhardt”, obóz zagłady w Bełżcu, Christian
Wirth, Gottlieb Hering

Integralną częścią dokonanej przez nazistowskie Niemcy zagłady Żydów,
czyli tzw. ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej (Die Endlösung
der Judenfrage), była „Aktion Reinhardt”1. Swoim zasięgiem objęła teren
Generalnego Gubernatorstwa (GG), w znacznym stopniu okręg białostocki, a także Żydów deportowanych z Holandii, Niemiec, Austrii, Słowacji,
Protektoratu Czech i Moraw oraz innych krajów Europy2. Reichsführer SS
Heinrich Himmler realizację tego zadania powierzył Odilo Globocnikowi,
dowódcy SS i policji w dystrykcie lubelskim3. „Aktion Reinhardt” polegała
1
Na temat odmiennej pisowni tego kryptonimu zob. P. B l a c k, Prosty żołnierz „akcji
Reinhard”. Oddziały z Trawnik i eksterminacja polskich Żydów, [w:] Akcja Reinhardt. Zagłada Żydów
w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004, s. 103, przyp. 3.
2
D. L i b i o n k a, Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Zarys problematyki, Lublin
2017, s. 237–238.
3
Szerzej o Globocniku m.in.: S. P u c h e r, „…in der Bewegung führend tätig”. Odilo Globocnik
– Kämpfer für den „Anschluß”, Klagenfurt 1997; J. P o p r z e c z n y, Odilo Globocnik. Hitler’s Man
in the East, Jefferson, North Carolina, and London 2004; B. R i e g e r, Odilo Globocnik twórca
nazistowskich obozów śmierci, Zakrzewo 2009; J. S a c h s l e h n e r, Zarządca do spraw śmierci. Odilo
Globocnik, eksterminacja i obozy zagłady, Warszawa 2016.
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na masowej eksterminacji ludności żydowskiej w specjalnie utworzonych
w tym celu obozach zagłady oraz na eksploatacji siły roboczej i rabunku
majątku ofiar4. W celu przeprowadzenia tego ludobójstwa Globocnik
powołał SS-Hauptsturmführera Hermanna Höflego na szefa sztabu, odpowiedzialnego za koordynację deportacji do obozów5.
W marcu 1942 r. uruchomiono w Bełżcu pierwszy z obozów zagłady – SS-Sonderkommando Belzec lub Dienststelle Belzec der Waffen SS,
jak oficjalnie brzmiała jego nazwa6, a następnie obóz w Sobiborze (maj)
i Treblince (lipiec)7. W realizacji „Aktion Reinhardt” wzięło udział 453
funkcjonariuszy należących do SS8. Ponad 100 z nich uczestniczyło w latach
1939–1941 w mordzie około 70 tys. osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie w ośrodkach tzw. akcji „T4”9. Formację pomocniczą dla niemieckich sprawców z SS pełniły oddziały SS-Wachmannschaften, sformowane
z wziętych do niewoli żołnierzy Armii Czerwonej, przeważnie Ukraińców,
przeszkolonych w SS-Ausbildungslager w Trawnikach10.
Przedmiotem zainteresowania badawczego w niniejszym tekście będą
komendanci pierwszego obozu „Aktion Reinhardt” – sprawcy Zagłady
dokonanej w Bełżcu. Funkcję tę pełnili kolejno Christian Wirth i Gottlieb
Hering11. Analizie poddane zostanie ich pochodzenie, wykształcenie i wykonywany zawód, członkostwo w organizacjach nazistowskich oraz udział
4
Szerzej na temat rabunku mienia ofiar „Aktion Reinhardt”: S. P i o t r o w s k i, Misja
Odyla Globocnika: sprawozdania o wynikach finansowych zagłady Żydów w Polsce, Warszawa 1949.
5
P. B l a c k, dz. cyt., s. 104–105.
6
J. J o n i e c, Niemiecki obóz zagłady w Bełżcu. Zarys historii, Lublin 2016, s. 13.
7
Obok najnowszego wydawnictwa Państwowego Muzeum na Majdanku autorstwa
D. Libionki monografie „Aktion Reinhardt” to m.in.: Y. A r a d, Bełżec, Sobibor, Treblinka. The
Operation Reinhard Camps, Bloomington and Indianapolis 1999; M. M a r a n d a, Nazistowskie
obozy zagłady. Opis i próba analizy zjawiska, Warszawa 2002.
8
R. K u w a ł e k, Obóz zagłady w Bełżcu, Lublin 2010, s. 31.
9
Krótkie biografie wykonawców „Aktion Reinhardt” z uwzględnieniem ich działalności
w „T4” zamieszcza S. B e r g e r, Experten der Vernichtung. Das T4-Reinhardt-Netzwerk in den
Lagern Belzec, Sobibor und Treblinka, Hamburg 2013, s. 401–415. Monografie na ten temat m.in.:
Y. T e r n o n, S. H e l m a n, Eksterminacja chorych psychicznie w III Rzeszy. Od teoretyków narodowo-socjalistycznych do praktyków z SS, Warszawa 1974; E. K l e e, „Euthanasie” im. NS-Staat. Die
„Vernichtung lebensumwerten Lebens”, Frankfurt am Main 1983; H. F r i e d l a n d e r, The Origins
of Nazi Genocide. From Euthanasia to the Final Solution, Chapel Hill and London 1995.
10
R. K u w a ł e k, dz. cyt., s. 77 nn.
11
W wyniku śledztwa przeprowadzonego w latach 1945–1946 błędnie ustalono, że w Bełżcu
zmieniało się trzech komendantów, zob. Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie
(dalej: AIPN), sygn. Lu-1/15/105, Akta w sprawie zbrodni popełnionych w obozie w Bełżcu
1945–1949, Sprawozdanie z wyników dochodzenia w sprawie obozu śmierci w Bełżcu, Zamość
11 IV 1946 r., k. 75; E. S z r o j t, Obóz zagłady w Bełżcu, „Biuletyn Głównej Komisji Badania
Zbrodni Niemieckich w Polsce” 1947, t. 3, s. 44. Informacje o trzech komendantach SS-Sonderkommando Bełżec zamieszczano także w późniejszych publikacjach, zob. Obozy hitlerowskie
na ziemiach polskich 1939–1945. Informator encyklopedyczny, red. C. Pilichowski i in., Warszawa
1979, s. 93.
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w akcji „T4”. Najszerszy opis będzie dotyczył zadań realizowanych w ramach „Aktion Reinhardt” – postaw i relacji z podkomendnymi, ludnością
miejscową oraz stosunku do ofiar. Zasadniczym celem artykułu, przy zastosowaniu metody opisowej i porównawczej, będzie wskazanie roli, jaką
pełnili komendanci SS-Sonderkommando Bełżec w mechanizmie Zagłady.
Co do źródeł należy podkreślić, że dokumenty związane z „Aktion
Reinhardt” były niszczone na bieżąco. Można o tym wnioskować z listu,
który 5 stycznia 1944 r. Odilo Globocnik napisał do Heinricha Himmlera,
sugerując:
[...] przy całkowitym rozliczeniu z akcji Reinhardt należy mieć na uwadze jeszcze i to,
że dowody tego rozliczenia muszą być jak najrychlej zniszczone, jak to już uczyniono po
wykonaniu wszystkich innych zadań związanych z akcją Reinhardt12.

Głównym źródłem wykorzystanym do opracowania niniejszego artykułu
są materiały ze śledztw przeprowadzonych w RFN, zwłaszcza dotyczące
esesmanów z Bełżca, dokumenty z Instytutu Pamięci Narodowej oraz
naukowa i popularnonaukowa literatura przedmiotu13.
Christian Wirth urodził się 24 listopada 1885 r. w Oberbalzheim
w Wirtembergii. Z zawodu był stolarzem, pracował dla firmy drzewnej
braci Bühler w Oberbalzheim. W latach 1905–1907 odbył służbę wojskową
w 124. Pułku Grenadierów w Ulm, którą przedłużył na dwa kolejna lata.
Następnie wstąpił do Schutzpolizei, służył w Heilbronn i Sttutgarcie-Canstatt. W roku 1910 ożenił się, miał dwóch synów – Eugena i Kurta,
urodzonych w 1911 i 1922 r. W roku 1913 został przeniesiony do Kripo
(policji kryminalnej) w Sttutgarcie. W latach 1914–1917 służył w 246. Rezerwowym Pułku Piechoty biorącym udział w walkach pod Ypres we
Flandrii. W kwietniu 1915 r. pod Langemarck pułk wykorzystał gazy
bojowe w ataku na pozycje alianckie. Wirth następnie służył do 1919 r.
w 119. Pułku Piechoty w Sttutgarcie. Został odznaczony ośmioma medalami za odwagę i służbę wojenną. Ponownie wstąpił do policji kryminalnej
w Sttutgarcie, gdzie pozostał do 1939 r. W roku 1922 został członkiem
partii nazistowskiej, z której odszedł po nieudanej próbie przejęcia władzy
przez Hitlera w Bawarii – tzw. puczu monachijskim. Ponownie wstąpił do
NSDAP w 1931 r., dwa lata później dołączył do SA (Die Sturmabteilungen
der NSDAP – Oddziały Szturmowe NSDAP), w 1937 r. został powołany
do Sicherheitsdienst (SD) Reinharda Heydricha. Rok później został mianowany komendantem 5. komisariatu w Sttutgarcie (oddział przestępstw
AIPN, GKBZH w Polsce, sygn. 669-2, Materiały dochodzeniowe w sprawie b. Dowódcy
SS i Policji w Lublinie Sporrenberga i innych, odpowiedzialnych za zbrodnie hitlerowskie
w województwie lubelskim, k. 126–127 (paginacja pdf).
13
Historiografię dotyczącą sprawców „Aktion Reinhardt” szczegółowo omawia: J. J o n i e c,
SS-Sonderkommando Bełżec. Portret zbiorowy, „Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem”
2013, t. 35, nr 4, s. 82.
12
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ciężkich łącznie z morderstwami). W latach 30. Wirth uczęszczał na kurs
Interpolu w Szwajcarii. W roku 1939 został przeniesiony do Wiednia, gdzie
powierzono mu „obowiązki policyjne natury politycznej” z zaszyfrowaną
adnotacją „do dyspozycji Führera”. Następnie został wysłany do Ołomuńca,
do zespołu Komendanta Sipo i SD w Pradze. 1 października 1939 r. Wirth
wstąpił do SS z numerem 345 464, otrzymując stopień Obersturmführera14.
Według Patrici Heberer „najważniejszym wkładem akcji »Eutanazja«
w »ostateczne rozwiązanie« były kadry ośrodków eksterminacji […] ludzi
biegłych w technologii gazowania i doświadczonych w akcjach eksterminacyjnych”15. Wszyscy bez wyjątku komendanci obozów „Aktion Reinhardt”
byli weteranami „T4”, a szczególną pozycję w tej grupie zajmował Christian
Wirth16. Zgodnie z ustaleniami Henrego Friedlandera nie wiadomo, dlaczego Wirth został skierowany do „T4”, można tylko przypuszczać, że
przełożony ze Stuttgartu rekomendował go jako człowieka z odpowiednimi kwalifikacjami17. Według Dietricha Allersa, zaangażowanego w pionie
administracyjnym „T4”, doboru części kadr dokonywano przypadkowo.
W rozmowie z Gittą Sereny stwierdził on:
Jestem pewien, że kiedy otwierano Grafeneck i potrzebowano do pracy paru funkcjonariuszy policji, szef policji w tym okręgu powiedział po prostu „Ty i ty” – a jednym z nich
był Wirth. Być może dlatego, że był twardym typem, jego przełożeni uważali, że będzie się
nadawał do tej pracy. Staranna i naukowa selekcja ludzi nie wchodziła w rachubę18.

Pod koniec 1939 r. Wirth razem z innymi oficerami policji został wyznaczony do programu eutanazji realizowanego w klinice psychiatrycznej
w Grafeneck w Wirtembergii19. Szybko został przeniesiony, w grudniu 1939
lub styczniu 1940 r. w Brandenburgu nad Hawelą brał udział w pierwszych
eksperymentach z gazowaniem przy użyciu tlenku węgla20. Pomagał orga14
Y. A r a d, dz. cyt., s. 182; R. O ’ N e i l, Bełżec: Stepping Stone to Genocide, New York 2008,
s. 30–34; M. T r e g e n z a, Bełżec – okres eksperymentalny. Listopad 1941–kwiecień 1942, „Zeszyty
Majdanka” 2001, t. 21, s. 172, przyp. 24; H. F r i e d l a n d e r, dz. cyt., s. 203; Staatsarchiv
München, sygn. StanW 33033/18, Dochodzenie przeciwko członkom załogi obozu w Bełżcu,
München 28 VIII 1961 r., k. 220; Berlin Document Center (dalej: BDC), sygn. A3343 SS0-251 B,
Akta osobowe Christiana Wirtha, k. 4. Kopie akt z archiwów niemieckich, które zostały wykorzystane do opracowania niniejszego tekstu, znajdują się w Archiwum Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie w Zbiorze fotokopii i kserokopii, sygn. XIX, zob. A. W ó j c i k,
Informator o zasobie archiwalnym Państwowego Muzeum na Majdanku, Lublin 2012, s. 86–87.
15
P. H e b e r e r, Ciągłość eksterminacji. Sprawcy „T4” i „akcja Reinhardt”, [w:] Akcja Reinhardt.
Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004, s. 71–72.
16
Tamże, s. 72.
17
H. F r i e d l a n d e r, dz. cyt., s. 203.
18
G. S e r e n y, W stronę ciemności. Rozmowy z komendantem Treblinki, Warszawa 2002, s. 70.
19
Y. A r a d, dz. cyt., s. 182.
20
Tamże, s. 182–183; G. S e r e n y, dz. cyt., s. 44; Ch. R. B r o w n i n g, The Origins of the
Final Solution. The Evolution of Nazi Jewish Policy, September 1939 – March 1942, London 2005,
s. 191; M. M a r a n d a, dz. cyt., s. 32.
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nizować ośrodki w Grafeneck oraz w Brandenburgu21. Zarządzał również
w zakładzie „T4” zlokalizowanym w renesansowym zamku Hartheim we
wsi Alkoven położnej 14 kilometrów od Linzu. W tym czasie Hartheim był
uważany za ośrodek wzorcowy „T4”, a Wirth zasłynął tym, że „personel
traktował bardzo surowo, grożąc śmiercią za najmniejszy przejaw słabości”22. Było to jedno z miejsc, które w swoisty sposób „stało się „szkołą
morderców” odpowiedzialnych za holocaust”23. Franz Stangl, czekając na
proces, wspominał:
Wirth był tęgim i rumianym mężczyzną. Kiedy go poznałem, ogarnął mnie strach. Został
wówczas w Hartheim kilkanaście dni, a potem wielokrotnie wracał. Kiedy tylko przyjeżdżał,
przemawiał do nas codziennie w czasie obiadu. I znowu miałem do czynienia z tym okropnym językiem. Kiedy mówił o potrzebie tej operacji uśmiercania ludzi, nie używał określeń
humanitarnych lub naukowych, którymi posłużył się Werner, opisując moje późniejsze zadania.
Śmiał się. Mówił o „pozbywaniu się bezużytecznych gąb” i dodał, że „rzygać mu się chce od
sentymentalnego roztkliwiania się” na losem tego typu istot24.

Wirth ze względu na „wyjątkowe kwalifikacje” został także skierowany
do ośrodka eutanazji w Hadamarze25. Powołano go również na stanowisko
inspektora „T4” – specjalisty od rozwiązywania różnych problemów26. Do
nowo przyjmowanych pracowników Wirth mawiał: „Nie mamy tu chorych, a tylko zmarłych”27. Już w „T4” opracował metodę postępowania
z ofiarami, którą wprowadził w obozach zagłady. Zgodnie z nią:
Ludzie nie mogą w żadnym przypadku zorientować się, że czeka ich śmierć. Trzeba im
stworzyć miłą atmosferę. Należy unikać wszystkiego, co mogłoby ich przestraszyć28.

Najprawdopodobniej cechy charakteru Wirtha oraz doświadczenie nabyte
w ośrodkach „T4” zadecydowały o tym, iż został skierowany do Bełżca, gdzie
od drugiej połowy grudnia 1941 r. nadzorował budowę obozu, a następnie
zagładę Żydów. Josef Oberhauser, opisując Wirtha, jako dominujące cechy
21
H. F r i e d l a n d e r, dz. cyt., s. 203; K. A. S c h l e u n e s, Nationalsozialistische Entschlußbildung und die Aktion T4, [w:] Der Mord an den Juden im Zweiten Weltkrieg, Hrsg. E. Jäckel,
J. Rohwer, Stuttgart 1985, s. 71.
22
Y. T e r n o n, S. H e l m a n, dz. cyt., s. 121. Pielęgniarz Franz Sitter z Ybbs został powołany
do „T4” na jesieni 1940 r. Stanowi on przykład człowieka, który nie dał się zastraszyć Wirthowi.
Po zorientowaniu się, jaki charakter ma zamek w Hartheim, Sitter zwrócił się bezpośrednio do
lekarza naczelnego Rudolfa Lonauera, który ostatecznie zgodził się bez żadnych konsekwencji
dyscyplinarnych na odejście pielęgniarza z ośrodka „T4”. 6 lutego 1941 r. Sitter został wcielony
do Wehrmachtu, zob. T. M a t z e k, Zamek śmierci Hartheim. Eutanazja w III Rzeszy, Warszawa
2004, s. 119. Casus Sittera jest zastanawiający w konfrontacji z zeznaniami byłych esesmanów,
którzy twierdzili, iż uwolnienie się spod rozkazów Wirtha było niemożliwe.
23
T. M a t z e k, dz. cyt., s. 111.
24
G. S e r e n y, dz. cyt., s. 45.
25
Y. T e r n o n, S. H e l m a n, dz. cyt., s. 121.
26
H. F r i e d l a n d e r, dz. cyt., s. 203; K. A. S c h l e u n e s, dz. cyt., s. 71.
27
Y. T e r n o n, S. H e l m a n, dz. cyt., s. 121.
28
G. S e r e n y, dz. cyt., s. 47.
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jego charakteru wymienił: „żelazną twardość, bezwarunkowe posłuszeństwo, wiarę w Führera, absolutną bezduszność i bezwzględność”29. Inny
z byłych esesmanów, Franz Suchomel, w prywatnej relacji dla Michaela
Tregenzy podkreślał predyspozycje Wirtha do powierzonych mu funkcji:
[...] w Bełżcu Wirth wraz ze swymi ludźmi dokładnie wypróbował zasady działania
machiny zagłady i wprawił ją w ruch. Do realizacji tego zadania potrzebny był człowiek pozbawiony uczuć i szacunku dla kogokolwiek, który traktowałby ludzi – bez względu na to,
czy byli Niemcami, Żydami czy Ukraińcami – jak numery, albo nawet gorzej. Wirth uosabiał
te wszystkie cechy, a ponadto dysponował wyjątkowym talentem organizacyjnym. Gardził
ludźmi i znęcał się nad nimi. Dostrzegał wyłącznie siebie, a przede wszystkim nienawidził
Żydów w niewyobrażalnym stopniu30.

W Bełżcu jako komendant obozu stał się szybko rozpoznawalny wśród
mieszkańców miejscowości, jeden z pracowników kolei zeznał:
Wirtha z wyglądu znałem dobrze, był to mężczyzna wysoki, barczysty, lat około 50 może
i kilku, ciemny blondyn, pochodzący z Niemiec znad granicy francuskiej […] Niemiec Barbel
opowiadał mi, że Wirth był żandarmem jeszcze za Wilhelma. […] Nosił się bardzo elegancko,
nosił monokl, z usposobienia był bardzo ostry, wszyscy go się bardzo bali, widziałem, jak raz
bił po twarzy Sowieta – czarnego31.

Według powojennych zeznań esesmanów, m.in. Hansa Girtziga,
Wirth w Bełżcu chodził ubrany w mundur kapitana policji porządkowej,
najprawdopodobniej dlatego, że w policji posiadał wyższy stopień niż
w SS32. W momencie przyjazdu do Bełżca Wirth był kapitanem policji,
awans do stopnia majora otrzymał 30 stycznia 1943 r.; w SS nadal pozostawał porucznikiem, awans na SS-Sturmbanführera (majora SS) otrzymał
w czerwcu 1943 r.33.
Mechanizm eksterminacji był wprowadzany oraz realizowany w obecności i pod ścisłym nadzorem Wirtha, który uczestniczył na każdym etapie
Zagłady. W stosunku do ofiar, a nawet do swoich podwładnych zachowywał się w charakterystyczny dla siebie, brutalny sposób.
Erich Fuchs był jednym z pierwszych esesmanów, którzy popadli
w konflikt z komendantem obozu w Bełżcu. Wirth zlecił Fuchsowi zainstalowanie głowic pryszniców w komorach gazowych, które miały być
ucharakteryzowane na łaźnie i pomieszczenia inhalacyjne. Okazało się, że
29
Bundesarchiv Außenstelle Ludwigsburg (dalej: BAL), sygn. 208 AR-Z 252/59, Sprawa
przeciwko Josefowi Oberhauserowi i innym, Protokół przesłuchania Josefa Oberhausera,
München, 13 XII 1962, k. 1691.
30
M. T r e g e n z a, Christian Wirth: Inspekteur der SS-Sonderkommandos „Aktion Reinhard”,
„Zeszyty Majdanka” 1993, t. 15, s. 7.
31
AIPN, Lu-1/15/105, Protokół przesłuchania świadka Jana Głąba, Tomaszów Lubelski,
19 II 1946 r., k. 55.
32
BAL, sygn. 208 AR-Z 252/59, Protokół przesłuchania Hansa Girtziga, Berlin, 2 V 1960 r.,
k. 902.
33
BDC, sygn. A3343 SS0-251 B, Akta osobowe Christiana Wirtha, k. 4, 10–12.
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jest to zadanie niemożliwe do wykonania, ponieważ nie ma rur, do których
można byłoby przykręcić głowice, ponadto brakuje odpowiednich narzędzi. Rozzłościło to Wirtha do tego stopnia, że stracił nad sobą panowanie
i szpicrutą uderzył Fuchsa. Zagroził mu rozstrzelaniem, a dwóm innym
esesmanom kazał go wyprowadzić34. Johann Niemann i Erwin Fichtner,
którzy mieli wykonać wyrok, przekonali Wirtha, że Fuchs jest w obozie
potrzebny i żeby rozkaz odwołał35. Michael Tregenza powątpiewa, aby
Wirth posunął się tak daleko i dopuścił do wykonania egzekucji. Incydent
ten miał raczej przekonać innych esesmanów, że kwestionując rozkazy,
ryzykują własnym życiem, a rozmyślnie wprowadzany strach miał utrzymywać podwładnych komendanta w karności36.
Wiosną 1942 r., kiedy Stangl przyjechał do Bełżca, dowiedział się, że
Wirth jest w obozie i lepiej trzymać się od niego z daleka, bo jest wściekły.
Według jego relacji:
Człowiek, z którym rozmawiałem, wyjaśnił mi, że jeden z dołów się przelał. Włożyli doń
zbyt wiele ciał i proces gnicia przebiegał zbyt szybko. W rezultacie gromadząca się pod spodem
ciecz wypchnęła zwłoki poza krawędzie dołu i zaczęły zsuwać się po zboczu wzniesienia.
Widziałem to – Boże, widok był okropny37.

Stangl miał wówczas stwierdzić, że nie nadaje się do takich zadań
i w tej kwestii zwrócił się do Wirtha oraz bezskutecznie próbował spotkać się z Globocnikiem. Został jednak odesłany do Sobiboru w charakterze komendanta obozu38. Niedługo później Wirth pojawił się osobiście
w Sobiborze, aby zobaczyć, jak przebiega budowa obozu. Towarzyszący
mu Josef Oberhauser zawezwał Stangla w pobliże komór gazowych.
Według Stangla:
Wirth stał wściekły przed budynkiem i ocierał pot z czoła. Potem Michel mi wyjaśnił,
że Wirth nagle się pojawił, rozejrzał po nieukończonej komorze gazowej i rzekł: „Dobrze,
wypróbujemy ją natychmiast. Przyprowadźcie dwudziestu pięciu Żydów”. Przyprowadzili
ich zaraz, wepchnęli do środka i zagazowali. Michel opowiadał, że Wirth zachowywał się jak
wariat, na oślep walił biczem własnych ludzi, aby przyspieszyć robotę. A na koniec wściekł
się jeszcze bardziej, kiedy okazało się, że drzwi źle działają39.

Nadzorujący komory gazowe w Sobiborze Erich Bauer był świadkiem,
kiedy Wirth udzielał instrukcji, jak należy grzebać zwłoki w masowych
grobach:
34
Staatsarchiv München, sygn. StanW 33033/25, Protokół przesłuchania Ericha Fuchsa,
Koblenz, 14 XI 1969 r., k. 10–11 (paginacja protokółu).
35
M. T r e g e n z a, Bełżec – okres…, s. 181.
36
Tamże, s. 181–182.
37
G. S e r e n y, dz. cyt., s. 96.
38
Tamże, s. 97.
39
Tamże, s. 98.
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[...] skakał pomiędzy ciałami, targał nimi w różne strony, demonstrując, jak mają być
układane. Był nieludzkim potworem, który nigdy nie będzie miał sobie podobnych. Nawet to
określenie nie jest wystarczająco mocne. Nie można sobie wyobrazić, jakim był człowiekiem40.

SS-Unterscharführer Willi Mentz (nazywany przez więźniów „Frankenstein”), zajmujący się rozstrzeliwaniem ofiar w lazarecie obozu zagłady
Treblinka, zeznawał, że Wirth osobiście udzielał instrukcji, jak dokonywać
mordu:
Metodę strzelania w potylicę wprowadził Wirth. Sam mi ją zaprezentował i w mojej
obecności zabił strzałem w tył głowy kilku Żydów. Następnie pod jego nadzorem musiałem
także zabić kilku Żydów strzałem w tył głowy, po czym metoda została zaaprobowana41.

Kurt Gerstein z Instytutu Higieny Waffen-SS, który razem z Wilhelmem
Pfannensteilem w sierpniu 1942 r. wizytował Majdanek i następnie Bełżec,
w powojennych zeznaniach – tzw. raporcie Gersteina42, przedstawił zachowania Wirtha podczas demonstracyjnego gazowania Żydów lwowskich.
Według Gersteina:
Jedna Żydówka około 40 lat z oczami, które płoną jak pochodnie, klnie morderców na
krew swoich dzieci. Kapitan Wirth sam wymierza jej pięć uderzeń pejczem w twarz, po
czym ona znika w komorze gazowej. […] SS-mani tłoczą ludzi do komór gazowych. „Dobrze
wypełnić”, rozkazał kapitan Wirth. […] SS-Unterscharführer Hackenholt stara się wprawić
w ruch silnik diesla. Jednak nie uruchamia się. Przychodzi kapitan Wirth. Widać po nim, że
się boi, bo ja widzę tylko nieszczęście. Tak, ja widzę wszystko i czekam. Mój stoper wszystko zatrzymuje: 50 minut, 70 minut, silnik diesla nie chodzi. […] Kapitan Wirth jest wściekły
i wymierza Ukraińcowi, który pomaga Hackenholtowi, 11–12 uderzeń pejczem w twarz. Po
dwóch godzinach, 49 minutach – stoper rejestrował wszystko dokładnie – silnik diesla odpala.
[…] Nareszcie po 32 [kolejnych – przyp. aut.] minutach, wszyscy są martwi! Z tyłu żydowscy
robotnicy otwierają drzwi…43.

Pobitym przez Wirtha strażnikiem okazał się Iwan Huzij, który w szpitalu u doktora Petera „przechodził” kurację salwarsanową44.
Działania esesmanów zmierzające do zwolnienia się ze służby w „Aktion
Reinhardt” wywoływały wściekłość i agresywne zachowania Wirtha. Według
zeznań Hansa Girtziga Wirth przyjechał do Bełżca już jako inspektor
obozów zagłady, aby udzielić reprymendy Heinrichowi Unverhau, który
zwrócił się bezpośrednio do centrali w Berlinie z prośbą o przeniesienie.
40
Zeznanie Ericha Bauera złożone w dniu 13 grudnia 1962 r. w więzieniu Berlin-Tegel,
cyt. za: M. T r e g e n z a, Christian Wirth: Inspekteur..., s. 21.
41
BAL, sygn. 208 AR-Z 230/59, Przesłuchanie Williego Mentza, 20 IX 1967 r., k. 3789,
cyt. za: J. A. M ł y n a r c z y k, Treblinka – obóz śmierci „akcji Reinhardt”, [w:] Akcja Reinhardt...,
s. 224, przyp. 38.
42
Zob. Kurt Gerstein i jego raport. Niemiecka wiedza o obozie zagłady w Bełżcu, [w:] R. Kuwałek,
dz. cyt., s. 203–215.
43
BAL, sygn. 208 AR-Z 252/59, Raport Kurta Gersteina, Rottweil, 26 IV 1945 r., k. 38–39.
44
J. P e t e r, W Bełżcu podczas okupacji, [w:] tenże, Tomaszowskie za okupacji, Tomaszów
Lubelski 1991, s. 197. Salwarsan to nazwa handlowa związku chemicznego stosowanego
w leczeniu kiły.
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Takie przypadki miały zostać raz na zawsze wykluczone. Wirth wygłosił
do całej załogi obozu przemówienie, zabronił kierowania wniosków do
Berlina i zapowiedział, że każdy za coś takiego zostanie rozstrzelany, „potem wyciągnął swój pistolet i wymierzył przeciwko Unverhau”45. Również
Josef Oberhauser, nazywany adiutantem Wirtha, naraził się z tego powodu.
Podczas jazdy samochodem na trasie Lublin–Bełżec dwukrotnie zwracał
się do przełożonego z prośbą o zwolnienie. Za każdym razem prośby
były przez Wirtha odrzucone, „wprowadzały go w taką wściekłość, że
brał pejcz i wygrażał nim w samochodzie tak, że kontynuacja rozmowy
była nie do pomyślenia”46.
Gdy od sierpnia 1942 r. rozpoczęła się przyspieszona eksterminacja
Żydów na terenie Generalnego Gubernatorstwa, dla Christiana Wirtha
stworzono specjalne stanowisko inspektora nadzorującego obozy „Akcji
Reinhardt”. Pierwszym zadaniem, jakie realizował, była reorganizacja obozu w Treblince47. Jego komendantem był dr Irmfried Eberl, lekarz biorący
udział w akcji „T4”, w zakładach w Brandenburgu i Bernburgu, który nie
poradził sobie z nadzorowaniem eksterminacji. Zmiany były osobiście
nadzorowane przez Wirtha, dotyczyły także przesunięć personalnych,
Eberl został zastąpiony przez Franza Stangla z Sobiboru48. W tym czasie
z Bełżca do Treblinki skierowano między innymi Kurta Franza49.
Zmiany organizacyjne przeprowadzane w sierpniu 1942 r. w „Aktion
Reinhardt” spowodowały również, że z rekomendacji Wirtha do obozu
w Bełżcu jako komendant został skierowany jego znajomy z policji kryminalnej w Stuttgarcie – Gottlieb Hering50.
Hering urodził się 2 czerwca 1887 r. w Warmbronn niedaleko Stuttgartu51.
Szkołę ukończył w wieku 14 lat, następnie uczęszczał na dwuletni kurs
zawodowy z rolnictwa. W latach 1907–1909 odbywał służbę wojskową
w 20. Pułku Kawaleryjskim w Ulm, którą przedłużył o kolejne trzy lata.
Po zwolnieniu z wojska Hering znalazł zatrudnienie w Schutzpolizei
w Heilbronn, uczęszczał również do szkoły policyjnej. W roku 1915 został
zmobilizowany do armii, służył na froncie zachodnim w kompanii karabinów maszynowych 119. Pułku Grenadierów. Został odznaczony za odwagę
45
Staatsarchiv München, sygn. StanW 33033/8, Protokół przesłuchania Hansa Girtziga,
Berlin, 15 I 1963, k. 2 (paginacja protokółu).
46
BAL, sygn. 208 AR-Z 252/59, Protokół przesłuchania Josefa Oberhausera, München,
13 XII 1962, k. 1692.
47
Zob. Y. A r a d, dz. cyt., s. 89–99.
48
G. S e r e n y, dz. cyt., s. 135 nn.
49
BAL, sygn. 208 AR-Z 252/59, Protokół przesłuchania Kurta Franza, Düsseldorf, 3 XII
1959, k. 319.
50
Y. A r a d, dz. cyt., s. 187.
51
Staatsarchiv München, sygn. StanW 33033/18, Dochodzenie przeciwko członkom załogi
obozu w Bełżcu, Monachium, 28 VIII 1961 r., k. 219.
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na polu walki. Powrócił do domu po kapitulacji Niemiec w listopadzie
1918 r. i ponownie zatrudnił się w policji w Stuttgarcie. Pomimo zakazu
wstępowania do organizacji politycznych, obowiązującego w Republice
Weimarskiej, Hering został członkiem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec
(SPD). Po odbyciu kursu dla oficerów otrzymał stopień komisarza kryminalnego i został zaangażowany w biurze Kripo w Göppingen oraz
przez pewien czas w Schwenningen. W tym czasie prowadził aktywne
działania przeciwko nazistom z NSDAP i SA, dlatego uzyskał przydomek
„Nazifresser” („pożeracz nazistów”). Po dojściu partii Hitlera do władzy
w 1933 r. lokalni liderzy SS i SA domagali się dymisji Heringa z policji,
wszczęte zostały nawet działania sądowe. Podczas oficjalnego śledztwa
w związku z antynazistowską przeszłością Heringa upomniał się o niego
Wirth, który w latach 30. był szefem lub zastępcą szefa prawie wszystkich
organizacji policyjnych w Stuttgarcie i Wirtembergii, wskutek czego zarzuty
zostały oddalone. Od tego czasu Hering stał się żarliwym zwolennikiem
nazizmu i dłużnikiem Wirtha52. Po „transformacji ideologicznej” Heringa,
powierzono mu stanowisko szefa policji kryminalnej w Göppingen. W roku
1937 został mianowany przez zarząd policji w Stuttgarcie regionalnym
oficerem kryminalnym53.
We wrześniu 1939 r. Hering został skierowany do okupowanej przez
Niemców Gdyni, gdzie służył w zarządzie policji54. W połowie 1940 r.
został oddelegowany do ośrodka „T4” na zamku Sonnenstein w Pirnie
niedaleko Drezna, jako oficer rejestracyjny, następnie do Hartheim, jako
kierownik biura55. Według Arada Hering pełnił również służbę w Bernburgu
i Hadamarze56. W ostatnim ośrodku był kapitanem policji57.
W sierpniu 1942 r. ze struktur „T4” został skierowany do „Aktion
Reinhardt” jako następca Wirtha na stanowisku komendanta obozu zagłady. Zgodnie z opisem zawiadowcy kolejowego z Bełżca „Hering był niski,
barczysty, brunet w okularach, o złośliwym wyrazie twarzy […] w armii,
jak słyszałem, miał służyć w kawalerii, lubił bardzo konie”58.
Pożar stajni w zabudowaniach rodziny Słowików, gdzie trzymane były
wierzchowce komendanta Heringa, stał się pretekstem do pacyfikacji kilku
okolicznych wsi przez SS-Sonderkommando Bełżec. 3 października 1942 r.
R. O ’ N e i l, dz. cyt., s. 30–32.
Tamże, s. 34.
54
R. K u w a ł e k, dz. cyt., s. 61.
55
H. F r i e d l a n d e r, dz. cyt., s. 206–207.
56
Y. A r a d, dz. cyt., s. 204.
57
BAL, sygn. 208 AR-Z 252/59, Protokół przesłuchania Heinricha Unverhau, Königslutter,
10 VII 1961 r., k. 1339.
58
AIPN, Lu-1/15/105, Protokół przesłuchania świadka Jana Głąba, Tomaszów Lubelski,
19 II 1946 r., k. 55.
52
53
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przez nieuwagę wachmanów w stajni nieopodal obozu został zaprószony
ogień. Pomimo wysiłków straży pożarnej z Bełżca i pomocy strażników
obozowych nie udało się ugasić pożaru, w zabudowaniach spłonęły trzy
konie59. Hering przesłuchał wachmanów – stajennych, którzy, obawiając się
konsekwencji, stwierdzili, że stajnię podpalili cywilni sabotażyści, którzy
zdołali uciec60. Następnego dnia z obozu w Bełżcu do pobliskich miejscowości
udał się oddział wachmanów dowodzony przez komendanta Heringa oraz
dwaj podoficerowie SS – Fritz Jirmann i Reinhold Feix. W wyniku pacyfikacji przeprowadzonej w Szaleniku, Żyłce, Lubyczy-Kniaziach i Lubyczy
Królewskiej zostało rozstrzelanych kilkadziesiąt osób, mieszkańców tych
wsi i przypadkowo tam przebywających Polaków i Ukraińców61. Tylko
w samej Lubyczy Królewskiej zostało rozstrzelanych 16 osób62.
Hering w stosunku do podwładnych w obozie w Bełżcu stosował
wypróbowane metody swojego poprzednika. Heinrich Unverhau zeznał:
„wcześniej w Hadamarze miałem z nim pierwsze zatargi”63. Natomiast
w Bełżcu „usiłował mi zarzucić, że mam coś wspólnego z sabotażem, ponieważ zdarzyło się, że na niektórych częściach odzieży nie zostały odprute
gwiazdy Dawida oraz że znaleziono w nich wartościowe przedmioty”64.
Z protokołów przesłuchań tego esesmana wynika również, że Hering
z błahego powodu na kilka dni bez jedzenia i picia zamykał w betonowym
bunkrze Heinricha Barbla65. Powodem stosowania względem Barbla kar
przez drugiego komendanta obozu było najprawdopodobniej nadużywanie
alkoholu66. Za niesubordynację karał, a nawet rozstrzeliwał wachmanów
przeszkolonych w Trawnikach:
[...] ze słyszenia wiem również, że Hering własnoręcznie zastrzelił dwóch ukraińskich
strażników, ponieważ pokazali oni, że nie zgadzają się z tym, co dzieje się w Bełżcu. Hering
zamknął ich najpierw w bunkrze, a następnie kazał im założyć żydowskie ubrania z gwiazdą
Dawida. Wtedy dopiero zostali rozstrzelani67.

Kurt Franz pokłócił się z Heringiem o to, że kazał on zabić hołubionego
przez Franza strażnika ukraińskiego jako rzekomego partyzanta. W powo59
60
61
62

s. 25.

J. P e t e r, Za trzy konie, [w:] tenże, Tomaszowskie za okupacji, s. 90.
Tamże.
Tamże, s. 91–93.
M. K o p e r, Miasteczko Lubycza Królewska. Historia i pamięć, Lubycza Królewska 2012,

63
BAL, sygn. 208 AR-Z 252/59, Protokół przesłuchania Heinricha Unverhau, Königslutter,
10 VII 1961 r., k. 1347.
64
Tamże, Protokół przesłuchania Heinricha Unverhau, München, 21 VII 1960 r., k. 964.
65
Tamże, k. 964v.
66
R. K u w a ł e k, dz. cyt., s. 62.
67
BAL, sygn. 208 AR-Z 252/59, Protokół przesłuchania Heinricha Unverhau, München,
21 VII 1960 r., k. 964v–965.
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jennych zeznaniach podkreślał, że pomimo tego konfliktu oceniał Heringa
„jako dosyć twardego człowieka”68.
Według ocalałego z Zagłady w Bełżcu Rudolfa Redera komendant
zjawiał się na terenie obozu w wyjątkowych sytuacjach, co powodowało,
że „gestapowcy i askarzy trzęśli się ze strachu”69. Reder opisał sytuację,
kiedy popsuł się silnik wytwarzający spaliny. Wówczas komendant Hering
przyjechał konno do obozu, rozkazał naprawiać maszynę i nie pozwolił
wypuścić ludzi z pomieszczeń komór gazowych – „niech się duszą i konają
jeszcze parę godzin”70.
SS-Oberscharführer Werner Dubois twierdził, że przy takich dwóch
osobowościach, jak Wirth i Hering, wydostanie się z obozu było niemożliwym przedsięwzięciem, sam był świadkiem, jak obydwaj komendanci bili
innych esesmanów pejczem po twarzy. Według jego zeznań, gdyby ktoś
odmówił wykonania rozkazu, można było się spodziewać, że tak Wirth,
jak i Hering sami chwycą za broń i wykonają wyrok, nie angażując sądów
czy innych odpowiednich instytucji71. Podobnie charakteryzował ich SS-Unterscharführer Heinrich Unverhau:
Obaj, Wirth i Hering byli wyjątkowo złośliwymi ludźmi, przed którymi cała załoga obozu
odczuwała ogromny strach72.

Jednym z ostatnich zadań Wirtha jako inspektora „Akcji Reinhardt”
było przeprowadzenie dochodzenia w sprawie powstania i masowej
ucieczki więźniów Treblinki, które miało miejsce 2 sierpnia 1943 r. Wirth
zjawił się w Treblince nazajutrz, miał oszacować straty i ustalić winnych.
Komendant Treblinki Stangl w dniu powstania czekał na wizytę pochodzącego z Wiednia znajomego wojskowego oficera politycznego, który
otrzymał przydział do Kosowa Lackiego, oddalonego kilka kilometrów
od obozu. Według jego relacji „Kurt Franz zabrał grupę dwudziestu osób,
aby wykąpać się w Bugu. Było w niej czterech Niemców, resztę stanowili
Ukraińcy”73. Inny z esesmanów, Franz Suchomel, twierdził:
Kurta Franza nie było tego dnia w Treblince, nie pojechał jednak nad Bug, choć Stangl
mógł tak myśleć. Pojechał do swojej panienki, natomiast kiedy po południu rozpoczął się bunt,
Stangl i jego przyjaciel byli już mocno pijani. Pamiętam, że stał tam, po prostu stał i patrzył
się na płonące zabudowania…74.
Tamże, Protokół przesłuchania Kurta Franza, Düsseldorf, 3 XII 1959 r., k. 319.
R. R e d e r, Bełżec, Kraków 1946, s. 60.
70
Tamże, s. 59.
71
BAL, sygn. 208 AR-Z 252/59, Protokół przesłuchania Wernera Dubois, München, 7 I
1963 r., k. 1695–1696.
72
Tamże, Protokół przesłuchania Heinricha Unverhau, München, 21 VII 1960 r., k. 964v.
73
G. S e r e n y, dz. cyt., s. 207.
74
Tamże, s. 208.
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Stangl był przekonany, że cała wina spadnie na niego. Przez trzy tygodnie „siedział jak na szpilkach”, zanim Globocnik wezwał go do Lublina75.
Jedynie Wirth za całość wydarzeń w Treblince oskarżył Kurta Franza,
zagroził sądem polowym, nawymyślał mu, że jest „sabotażystą i zbrodniarzem wojennym”76. Później w Lublinie Wirth razem z Globocnikiem
zatuszowali bunt i zbiorową ucieczkę więźniów żydowskich z Treblinki,
było to możliwe tylko dlatego, że żaden z niemieckich członków załogi
obozu nie został zabity. Nigdy też nie złożono oficjalnego raportu w Berlinie
na temat tych wydarzeń77.
Kiedy Stangl zjawił się w biurze szefa SS i policji na dystrykt lubelski,
dowiedział się, że otrzymał natychmiastowe przeniesienie do Triestu78.
Zdaniem Suchomela „widać było, że jest zachwycony”79. Wyjazd nastąpił
20 września 1943 r. Razem z kompanią strażników ukraińskich do Włoch
wyjechali Stangl, Wirth i Oberhauser, który doskonale zapamiętał datę
wyjazdu, ponieważ tego dnia obchodził dwudzieste ósme urodziny80. Do
Triestu został wysłany również Odilo Globocnik jako Wyższy Dowódca SS
i policji w Strefie Operacyjnej Regionu Wybrzeża Adriatyku81. Wirth objął
dowództwo nad trzema jednostkami esesmanów i strażników z obozów
„Akcji Reinhardt” sformowanymi w Trieście jako SS-Einsatzkommando R82.
Do głównych zadań tych grup należało zwalczanie lokalnych partyzantów na linii Triest–Fiume–Udine oraz koncentracja i deportacje Żydów do
obozu La Risiera di San Sabba na terenie byłych zakładów ryżowych na
przedmieściach Triestu83.
W roku 1943 Hering został przeniesiony z Bełżca do obozu pracy dla
Żydów w Poniatowej na Lubelszczyźnie84. Według zeznań Fritza Tauschera
Hering opuścił Bełżec po zakończeniu spalania zwłok, ale jeszcze przed
całkowitą likwidacją obozu85. Najprawdopodobniej bezpośrednio z Bełżca
Tamże, s. 217.
Prywatna relacja Fanza Suchomela dla Michaela Tregenzy, Altöting 1972, cyt. za:
M. T r e g e n z a, Christian Wirth: Inspekteur…, s. 54.
77
Tamże, s. 54.
78
G. S e r e n y, dz. cyt., s. 217.
79
Tamże.
80
BAL, sygn. 208 AR-Z 252/59, Protokół przesłuchania Josefa Oberhausera, München,
12 XII 1962 r., k. 1687.
81
J. P o p r z e c z n y, dz. cyt., s. 335 nn.
82
M. T r e g e n z a, Christian Wirth: Inspekteur…, s. 55.
83
Y. A r a d, dz. cyt., s. 399.
84
Szerzej na temat obozu w Poniatowej: R. G i c e w i c z, Obóz pracy w Poniatowej (1941–
1943), „Zeszyty Majdanka” 1980, t. 10, s. 88–104. Tekst ten, po uwzględnieniu zmian zapisu
sygnatur w przypisach oraz uwspółcześnieniu ortografii i interpunkcji, został opublikowany
w: „Erntefest” 3–4 listopada 1943 – zapomniany epizod Zagłady, red. W. Lenarczyk, D. Libionka,
Lublin 2009, s. 211–228.
85
BAL, sygn. AR-Z 252/59, Protokół przesłuchania Fritza Tauschera, München, 18 XII
1963 r., k. 1838.
75
76
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pojechał przez Lublin do Poniatowej, gdzie objął funkcję komendanta
obozu. Estera Rubinsztejn w kwietniu 1943 r. trafiła do Poniatowej z getta
warszawskiego86. Według jej relacji komendant obozu pracy Hering „wyjeżdżał na białym koniu w asyście żydowskiego chłopaka, który jeździł
na osiołku. Gdy tylko się zjawiał na placu, ogarniała wszystkich panika,
nagle rozlegały się strzały i padały trupy”87. Obóz zlikwidowano w wyniku operacji „Erntefest”88. Hering nadzorował spalanie ciał więźniów
żydowskich rozstrzelanych w egzekucji przeprowadzonej 4 listopada
1943 r.89. Następnie dołączył do swoich towarzyszy we Włoszech90. Za
udział w „Aktion Reinhardt” Hering został przedstawiony do odznaczenia
Krzyżem Żelaznym91.
We Włoszech Hering objął dowództwo nad jednostką stacjonującą
w Trieście, druga znajdowała się w Fiume, dowodzona przez Franza
Reichleitnera z Sobiboru, trzecia w Udine z Franzem Stanglem na czele92.
Wirth zginął 26 maja 1944 r. w okolicach Triestu, najprawdopodobniej
z rąk partyzantów jugosłowiańskich. Wątpliwości wzbudzają natomiast
słowa Franza Stangla:
Widziałem jego zwłoki […], mówiono, że zabili go partyzanci, my jednak byliśmy zdania,
że zrobili to jego ludzie93.

Wirth został pochowany na cmentarzu wojskowym pod Opiciną, następnie pomiędzy 1957 a 1961 r. ciało zostało ekshumowane i przeniesione
na nowy cmentarz w Costermano nad jeziorem Garda (grób nr 716 bez
nazwiska)94. Hering zmarł 9 października 1945 roku w szpitalu w StettenRemstal (Badenia-Wirtembergia)95.
Obydwaj komendanci SS-Sonderkommando Bełżec pochodzili z okolic
Stuttgartu, byli w zbliżonym wieku, odbyli kilkuletnią służbę wojskową
i brali udział w walkach na frontach I wojny światowej. Przeszli nawet
AŻIH, sygn. 301/1013, Relacja Estery Rubinsztejn, Łódź, 15 XI 1945 r., k. 2–3.
Tamże, k. 5. Całość relacji z uwagami redakcyjnymi w: „Erntefest” 3–4 listopada…,
s. 443–450.
88
Masakry około 14 tys. Żydów w Poniatowej dokonali między innymi funkcjonariusze
101. Policyjnego Batalionu Rezerwy, zob. Ch. R. B r o w n i n g, Zwykli ludzie, 101. Policyjny Batalion Rezerwy i „ostateczne rozwiązanie” w Polsce, Warszawa 2000, s. 151 nn; por. R. G i c e w i c z,
dz. cyt., s. 102–104.
89
R. K u w a ł e k, dz. cyt., s. 62.
90
Y. A r a d, dz. cyt., s. 372.
91
Faschismus – Getto – Massenmord. Dokumentation über Ausrottung und Widerstand der Juden
in Polen während des ZweitenWeltkrieges, oprac. T. Berenstein i in., Berlin 1961, s. 356.
92
Po zabiciu Reichleitnera przez partyzantów zastąpił go Stangl, natomiast dowództwo
w Udine objął porucznik policji Walther, P. H e b e r e r, dz. cyt., s. 77, przyp. 46.
93
G. S e r e n y, dz. cyt., s. 227.
94
R. K u w a ł e k, dz. cyt., s. 58, przyp. 6.
95
Staatsarchiv München, sygn. StanW 33033/18, Dochodzenie przeciwko członkom załogi
obozu w Bełżcu, München, 28 VIII 1961 r., k. 219.
86
87

168

Komendanci obozu zagłady w Bełżcu

Rocznik Tomaszowski 6

podobną ścieżkę kariery policyjnej, zostali skierowani do ośrodków „T4”
i stamtąd do obozów zagłady. W strukturach „Aktion Reinhardt” Wirth
pełnił funkcje dowódcze, zazwyczaj nadrzędne w stosunku do Heringa.
W zeznaniach byłych esesmanów, ich podwładnych, komendanci są nawet
podobnie charakteryzowani. Werner Dubois zeznał:
[...] powiem jasno: Wirth i Hering byli bestiami. Próba przeciwstawienia się im oznaczała
utratę własnego życia. Ci, którzy są odpowiedzialni za mord tysięcy ludzi w ciągu jednego dnia,
nie będą mieć tym bardziej skrupułów w sytuacji, gdy przeciwstawią się pojedyncze osoby96.

Źródła wskazują, iż Wirth nadzorował budowę obozu i wprowadzenie procedury eksterminacji, następnie pojawiał się tylko w sytuacjach
wymagających jego zdecydowanej interwencji. Natomiast Hering został
komendantem rozbudowanego obozu zagłady, w którym wzorując się na
metodach swojego poprzednika, kontynuował powierzone mu zadanie.
Zastanawiająca jest jednak kwestia, w jakim stopniu wiedza o śmierci komendantów, szczególnie Wirtha, wpłynęła na powojenne zeznania
esesmanów. Członkowie załóg niemieckich obozów „Aktion Reinhardt”,
gdzie zamordowano ponad 1,5 mln Żydów, wobec najwyższego możliwego
wymiaru kary, jaki im groził w procesach powojennych – dożywotniego
pozbawienia wolności, najczęściej w brutalności przełożonych szukali
wytłumaczenia swojego udziału w ludobójstwie97.
ABSTRACT
Jarosław Joniec
THE COMMANDANTS OF BELZEC EXTERMINATION CAMP
The present paper focuses its attention on the commandants of SS-Sonderkommando
Bełżec, the first extermination camp built for the purpose of implementing “Aktion Reinhardt”.
The first commandant was Christian Wirth succeeded by Gottlieb Hering. The article analyzes
their backgrounds, education and profession as well as their memberships in national socialist
organizations and active participation in “T4” operation. The biggest part of the article
focuses on Wirth’s and Hering’s tasks and responsibilities within the framework of “Aktion
Reinhardt”, their attitude and relationship with subordinates, the locals and their victims.
The article attempts to compare these two commandants, especially their active part in the
extermination of Jews in Belzec. It also highlights the fact that the knowledge of the fact that
both commandants died, Wirth in 1944 and Hering in 1945, might have had an impact on the
statements of former members of SS-Sonderkommando post-war trials.
96
BAL, sygn. 208 AR-Z 252/59, Protokół przesłuchania Wernera Dubois, München, 7 I
1963 r., k. 1696.
97
Problematykę osądzenia członków „Aktion Reinhardt”, w tym esesmanów z Bełżca, opisuje: M. B e m, Sobibór – niemiecki ośrodek zagłady 1942–1943, Włodawa–Sobibór 2011, s. 226–235.
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Skutki II wojny światowej w powiecie Tomaszów Lubelski...

Ewa Koper
Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu

SKUTKI II WOJNY ŚWIATOWEJ
W POWIECIE TOMASZÓW LUBELSKI
– ZARYS PROBLEMATYKI

W czasie II wojny światowej na terenie obecnego powiatu Tomaszów Lubelski doszło do
ludobójstwa i ogromnych strat materialnych. Mieszkańców regionu mordowano w obozach,
byli rozstrzeliwani na miejscu, a także wysiedlani ze swoich domostw. Jednym z najbardziej
widocznych skutków wojny była eksterminacja ludności żydowskiej oraz powojenne wysiedlenia
Ukraińców. Dziś historia każdej z miejscowości oraz losy jej mieszkańców wciąż wymagają
dokładniejszego opracowania. Dla ukazania w pełni skutków niemieckiej polityki okupacyjnej
w tym regionie potrzebne jest przeprowadzenie wielopłaszczyznowych badań i analiz.
Słowa kluczowe: II wojna światowa, okupacja niemiecka, egzekucje, deportacje, wysiedlenia

Przy dzisiejszym stanie badań naukowych możemy bezsprzecznie
stwierdzić, że do chwili obecnej nie podjęto się całościowego opracowania
historii okresu II wojny światowej w powiecie Tomaszów Lubelski. Bardzo
wiele zagadnień zostało opisanych w minimalnym zakresie albo nieporuszonych w ogóle. W ostatnich latach pojawiały się przede wszystkim
opracowania dotyczące przebiegu wydarzeń, które rozegrały się w trakcie
Kampanii Polskiej w 1939 r. oraz publikacje poświęcone partyzantce, która
na tym terenie posiadała szeroko rozwinięte struktury1.
Tym samym nie jest również przebadany temat związany ze stratami
wojennymi w powiecie. Przedstawienie wielowymiarowości skutków i oszacowanie strat nie jest zadaniem prostym. Materiał źródłowy jest częściowo
rozproszony, miejscami nieścisły i niekompletny. Jednak jego różnorodność
Warto w tym miejscu wspomnieć m.in. prace: I. C a b a n, Na dwa fronty: Obwód AK
Tomaszów Lubelski w walce z Niemcami i ukraińskimi nacjonalistami, Lublin 1999; Związek Walki
Zbrojnej Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski. Relacje, wspomnienia i słowo wstępne,
oprac. A. Caban, Lublin 1999; tenże, Oddziały partyzanckie i samoobrony obwodu AK Tomaszów
Lubelski, Lublin 2000; Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim w 1939 roku, red. T. Guz, W. Lis,
R. Sobczuk, Lublin 2010; W. B ł a s i e w i c z, Wrzesień 1939 roku na Zamojszczyźnie, Warszawa
2011; zbiór relacji zebranych i opracowanych przez dr. Janusza P e t e r a w pozycji Tomaszowskie
za okupacji, Tomaszów Lubelski 1990.
1
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pozwala zobrazować i przybliżyć
rozmiar strat oraz ukazać skutki
wojny przede wszystkim z perspektyw mieszkańców regionu.
W niniejszym artykule zostanie
łąki, pastwiska,
nieużytki
podjęta próba ogólnego przed30%
stawienia i scharakteryzowania
skutków II wojny światowej na
grunty orne
62%
terenie powiatu tomaszowskiego.
Za pomocą metody opisowej zolasy
8%
stanie nakreślony obraz przemian
narodowościowych oraz wielkość
strat materialnych i niematerialnych w regionie. Podstawę
źródłową stanowić będą przede
wszystkim dokumenty archiwalne Wykres 1. Powierzchnia gruntów w powiecie
i opracowania poświęcone lokalnej tomaszowskim w 1939 r. Źródło: „Biuletyn
Głównej Komisji Badania Zbrodni Niemieckich
historii.
w Polsce” 1947, t. 2, s. 91.
Niewątpliwie założenia polityki okupacyjnej spowodowały podobne następstwa i zniszczenia na terenie
całego Generalnego Gubernatorstwa. Jednak przedstawienie sytuacji na
obszarze powiatu tomaszowskiego jest zasadniczo dość problematyczne
i naznaczone specyfiką położenia geograficznego oraz zmianami administracyjnymi. Warto podkreślić, że w okresie II wojny światowej na tym
obszarze założono obóz zagłady, przeprowadzano wysiedlenia ludności
polskiej w ramach germanizacji terenu oraz dochodziło do fali ucieczek
wywołanych napadami oddziałów ukraińskich nacjonalistów.
Obecne granice powiatu tomaszowskiego obejmują gminy: Miasto
Tomaszów Lubelski, Bełżec, Krynice, Lubyczę Królewską, Rachanie, Susiec,
Tarnawatkę, Telatyn, Ulhówek i tym samym w znaczącej części pokrywają
się z granicami obowiązującymi w okresie przedwojennym i powojennym.
Na terenie przedwojennego powiatu tomaszowskiego funkcjonowały
następujące gminy: Jarczów, Kotlice, Komarów, Krynice, Majdan Górny,
Majdan Sopocki, Rachanie, Tarnawatka, Tyszowce2. Teren powiatu zajmował powierzchnię 137 836 ha i był zamieszkiwany przez 121 000 osób3.
Dla pełniejszego zobrazowania sytuacji panującej w powiecie u progu wojny warto zwrócić uwagę na rolniczy charakter tego obszaru oraz
strukturę narodowościową mieszkańców (wykresy 1 i 2).
2
Z. K l u k o w s k i, Zbrodnie niemieckie na Zamojszczyźnie, „Biuletyn Głównej Komisji
Badania Zbrodni Niemieckich w Polsce” 1947, t. 2, s. 91–95.
3
Tamże, s. 92.
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Na początku okupacji niemieckiej utworzono powiat zamojski
(Kreishauptmannschaft Zamosc),
który składał się z głównej części
przedwojennego powiatu zamojŻydzi
skiego, częściowo lubaczowskiego
17%
oraz całości tomaszowskiego4. Po
utworzeniu w 1941 r. dystryktu
Polacy
Galicja włączono do powiatu za45%
mojskiego 5 miejscowości, które
wcześniej administracyjnie naleUkraińcy
żały do powiatu rawskiego. Ten
35%
na nowo uformowany powiat
w okresie wojny stał się terenem,
na którym niemiecka polityka
okupacyjna przyniosła śmierć
tysiącom osób i milionowe straty
Wykres 2. Podział narodowościowy mieszkań5
ców powiatu tomaszowskiego w 1939 r. Źródło: materialne .
Po zakończeniu działań wojen„Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni
Niemieckich w Polsce” 1947, t. 2, s. 92.
nych na nowo przywrócono odrębność powiatu tomaszowskiego.
W powojennym wykazie gmin i gromad w powiecie Tomaszów Lubelski
znajdowały się następujące gminy: Bełżec, Jarczów, Komarów, Kotlice,
Krynice, Lubycza Królewska, Łaszczów, Majdan Górny, Majdan Sopocki,
Pasieki, Poturzyn, Rachanie, Tarnawatka, Tarnoszyn, Telatyn, Tomaszów
Lubelski (miejska), Tyszowce, Uhnów. Łącznie liczba wszystkich gromad
wynosiła 245, a zgodnie ze spisem z 14 lutego 1946 r. powiat zamieszkiwało 117 327 mieszkańców6.
Porównując liczebność mieszkańców z okresu poprzedzającego wojnę i krótko po jej zakończeniu, możemy odnieść mylne wyobrażenie, że
straty ludzkie wyniosły niespełna 4000 osób. Ustalanie skutków II wojny
światowej w powiecie tomaszowskim należy zatem rozpatrywać w ujęciu
granic przedwojennego i powojennego powiatu. Jednak podejmując próbę zestawienia najważniejszych wydarzeń, które rozegrały się w okresie
wojny, dostrzeżemy, że problem wymaga dokładnych badań i uściślenia
danych.
inni
3%

http://www.territorial.de/gg/zamosc/kreish.htm [dostęp: 3 IV 2017].
T. B e r e n s t e i n, Eksterminacja ludności żydowskiej w dystrykcie Galicja (1941–1943),
„Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, styczeń–marzec 1967, nr 61, s. 9–12.
6
Archiwum Państwowe w Zamościu (dalej: APZ), Starostwo Powiatowe w Tomaszowie
Lubelskim (dalej: SPTL), sygn. 222, s. 1.
4
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SKUTKI POLITYKI NARODOWOŚCIOWEJ
W POWIECIE TOMASZOWSKIM
Eksterminacja ludności żydowskiej
Niemiecka polityka narodowościowa realizowana w okresie II wojny
światowej skazała ludność żydowską na Zagładę7. Bardzo niewielu Żydów,
którzy zostali8 na terenach byłego powiatu tomaszowskiego, doczekało
końca wojny.
Można założyć, że na początku okupacji niemieckiej w okręgu administracyjnym Tomaszowa9 przebywało około 13 783 Żydów10. Największe
skupiska znajdowały się m.in. w Komarowie (1650 osób), Tomaszowie
(1432 osób), Tyszowcach (1450 osób)11.
Większość Żydów przebywających w regionie trafiła w trakcie 1942 r.
do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Bełżcu, który był
pierwszym z obozów „Akcji Reinhardt”. Ten kryptonim zakładał masową
eksterminację Żydów, czasowe wykorzystanie zdolnych do pracy i grabież
mienia żydowskiego12.
Należy jednak dodać, że nie wszystkie osoby narodowości żydowskiej
wymordowano w obozie w Bełżcu. Wielu wraz ze swoimi rodzinami zginęło w zbiorowych egzekucjach na cmentarzach, na polach, w sąsiedztwie
swych domów bądź w lasach. Informacje o zabójstwach Żydów zostały
wyszczególnione m.in. w Rejestrze miejsc i faktów zbrodni dokonanych przez
okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich 1939–45. Niestety, nie wszystkie
odnotowane fakty zbrodni zawierają informacje obejmujące dane imienne
i wiek ofiar czy wzmianki o miejscu pochówku. Niewątpliwie jednak stanowią bardzo ważne źródło i punkt wyjścia do dalszych badań.
7
B. M u s i a ł, „Przypadek modelowy dotyczący eksterminacji Żydów”. Początki „akcji Reinhardt” – planowanie masowego mordu Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, [w:] Akcja Reinhardt.
Zagłada Żydów w Generalnym Gubernatorstwie, red. D. Libionka, Warszawa 2004, s. 15–38.
8
Skala ucieczki ludności żydowskiej z Tomaszowa Lubelskiego wraz z ustępującą Armią
Czerwoną w 1939 r. obejmowała około 75% ludności, tj. około 6 tys. osób. Można przypuszczać,
że tylko niewielka część z tej grupy powróciła z tułaczki do miasta. Zob. A. K o p c i o w s k i,
Zagłada Żydów w Zamościu, Lublin 2005, s. 38.
9
Okręg obejmował obszary gminne: Czerkasy (zapewne ze względu na zniszczenie
Łaszczowa w 1939 r.), Dołhobyczów, Jarczów, Komarów, Kotlice, Krynice, Majdan Górny,
Pasieki, Poturzyn, Rachanie, Tarnawatka, Telatyn, Tomaszów (miasto), Tyszowce.
10
APZ, SPTL, sygn. 68, s. 31.
11
A. K o p c i o w s k i, dz. cyt., s. 207–208.
12
Obóz funkcjonował od marca do grudnia 1942 r. Pierwszy transport do obozu przybył
17 marca 1942 r. z getta w Lublinie, a po południu ze Lwowa. W trakcie akcji przeprowadzonych na terenie dystryktów lubelskiego, galicyjskiego i krakowskiego zostało deportowanych
i zamordowanych w Bełżcu od 430 tys. do 500 tys. ludzi. Zob. R. K u w a ł e k, Obóz zagłady
w Bełżcu, Lublin 2011, s. 30, 95–100, 165–172.
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Tab. 1. Miejsca egzekucji ludności żydowskiej na ziemi tomaszowskiej
Miejscowość

1941

1942

Budy

1943
29 stycznia rozstrzelano
1 osobę

Dobużek

w listopadzie rozstrzelano 17 osób z Łaszczowa

Dub

w latach 1942–1944 rozstrzelano 85 osób

Huta Dzierążyńska

29 stycznia rozstrzelano
2 osoby

Komarów

– 16 marca rozstrzelano
1 osobę
– 22/23 marca rozstrzelano 1 osobę
– wiosną rozstrzelano 2
osoby
– 13 października rozstrzelano 2500 osób

Kotlice

w kwietniu rozstrzelano
9 osób

Kozia Wola

w listopadzie rozstrzelano 32 osoby

Łaszczów

w listopadzie rozstrzelano 28 osób

Majdan Górny

rozstrzelano 25 osób

Majdan Sopocki

w październiku
rozstrzelano 6 osób

Michalów

rozstrzelano 13 osób

Mikulin

21 sierpnia rozstrzelano
13 osób

Nadolec

w listopadzie rozstrzelano ok. 80 osób

Nedeżów

maj/czerwiec rozstrzelano 5 osób

Pawłówka
Perespa

w marcu rozstrzelano
3 osoby

rozstrzelano 8 osób
(w tym 3 lipca 1 osobę)

jesienią rozstrzelano
5 osób
w latach 1939–1942 rozstrzelano 15 osób

Siemnice

3 listopada rozstrzelano
83 osoby

Tarnawatka

10 czerwca rozstrzelano
15 osób

Telatyn

12 grudnia rozstrzelano
20 osób
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1941
rozstrzelano co
najmniej 5 osób

1942

1943

rozstrzelano łącznie 103
osoby

Tymin

10 sierpnia rozstrzelano
5 osób

Typin

maj/czerwiec rozstrzelano 10 osób

Tyszowce

od 16 czerwca 1942 r. do końca 1943 r. rozstrzelano
ponad 1000 osób

Zimno

w listopadzie rozstrzelano 36 osób z Łaszczowa

Źwiartów

latem rozstrzelano 5 osób

Źródło: Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach
polskich 1939–45, województwo zamojskie, Warszawa 1994, s. 11–187; AIPN 1/15/10 Wykaz
osób zamordowanych, korespondencja w sprawie zorganizowania gminnych Komisji Badania Zbrodni
Niemieckich, s. 25, 27, 29; AIPN 1/15/103 Akta w sprawie dokonania oględzin grobów masowych
zbrodni niemieckich znajdujących się na terenie powiatu tomaszowskiego, s. 51, 52, 53, 59, 60, 125;
AIPN 1/14/34 Pacyfikacja wsi pow. Tomaszów Lubelski, s. 26, 94, 111; AIPN 1/14/35 Rejestr
miejsc i faktów zbrodni hitlerowskich popełnionych na terenie pow. Tomaszów Lubelski, s. 26, 27, 28,
31, 32, 42, 65, 73,74.

Uzupełnieniem powyższego materiału zgromadzonego przez Komisję
Badania Zbrodni Hitlerowskich w Polsce są relacje mieszkańców regionu,
którzy byli świadkami mordu ludności żydowskiej. Dodać należy, że nie
każda popełniona zbrodnia została odnotowana w dokumentacji powojennej. W Muzeum – Miejscu Pamięci w Bełżcu zgromadzono informacje
o zbrodniach popełnionych na ludności żydowskiej m.in. w Suścu, Cukrowni
Wożuczyn, Lubyczy Królewskiej czy Rachaniach.
Wysiedlenia ludności polskiej
Jednym z głównych zamierzeń polityki III Rzeszy było rozszerzenie
przestrzeni życiowej, zaprowadzenie nowego porządku oraz wybudowanie
wału ochronnego. Ten ostatni cel, o charakterze polityczno-wojskowym,
zamierzano osiągnąć w pasie ziem graniczących z ZSRR poprzez systematyczne wysiedlanie Polaków i osiedlanie w ich miejsce etnicznych
Niemców13.
Wysiedlenia Polaków na terenie Generalnego Gubernatorstwa rozpoczęto
od Zamojszczyzny. W skład tego obszaru wchodziły cztery przedwojenne
powiaty: biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski. Wytypowanie
Zamojszczyzny na pierwszy obszar wysiedlony najprawdopodobniej
zostało poparte następującymi czynnikami: urodzajnością gleby, bardzo
dużymi obszarami dworskimi (w tym teren Ordynacji Zamojskiej) oraz
13

Z. K l u k o w s k i, dz. cyt., s. 45.
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chęcią uniemożliwienia rozwoju partyzantce w rozległych kompleksach
leśnych. Przystępując do akcji wysiedleńczej w wybranych miejscowościach,
Niemcy kierowali się przede wszystkim poziomem ich zagospodarowania
i zamożnością inwentarza oraz położeniem wsi przy szosie bądź przy ważniejszych traktach14. Łącznie w Tomaszowskiem wysiedlono 60 gromad:
Gmina Jarczów (wysiedlono 3, a częściowo 1), Gmina Kotlice (wysiedlono 5), Gmina Komarów (wysiedlono 11), Gmina Krynice (wysiedlono 7),
Gmina Majdan Górny (wysiedlono 9), Gmina Majdan Sopocki (wysiedlono 8), Gmina Rachanie (wysiedlono 8), Gmina Tarnawatka (wysiedlono 6),
Gmina Tyszowce (wysiedlono 2). W trakcie akcji ujęto co najmniej 20 795
osób, a zabito 78 mężczyzn, 26 kobiet i 15 dzieci15.
Wysiedlonych kierowano m.in. do obozu przejściowego w Zamościu.
Tam, po przeprowadzeniu selekcji, kierowano dorosłych i dzieci do obozów koncentracyjnych KL Auschwitz-Birkenau i KL Lublin, na roboty
przymusowe w III Rzeszy, do wsi rentowych położonych w dystrykcie
warszawskim, a część najmłodszych więźniów wywieziono w celu germanizacji16. Obecnie trudno jest wskazać, ile osób z całej liczby wysiedlonych
ostatecznie nie przeżyło wojny, ale ile z różnych powodów nigdy nie
powróciło do swoich domów.
Relacje polsko-ukraińskie
W większości wspomnień17 mieszkańców regionu zgodnie są podkreślane dobre relacje Polaków i Ukraińców w okresie przedwojennym
i diametralna zmiana sytuacji po wybuchu wojny. Należy jednak dodać,
że w okresie przedwojennym nie obyło się bez sytuacji konfliktowych,
np. akcja wyburzania cerkwi spowodowała, że w powiecie tomaszowskim
rozebrano 23 świątynie prawosławne18.
Od początku wojny niemiecki okupant dążył swą polityką do przeciwstawienia sobie obu narodów. Tym samym zostały stworzone dogodne
warunki do rozwoju nacjonalizmu ukraińskiego. Zbrodnie dokonane na
Tamże, s. 46.
Tamże, s. 76–77.
16
W Zamościu panowały warunki zbliżone do tych panujących w obozach koncentracyjnych. Przez obóz przeszło około 40 tys. ludzi. Największa śmiertelność panowała wśród
najmłodszych. W obozie selekcję przeprowadzano zgodnie z czterema kategoriami: pierwsza
i druga objęły osoby z pochodzeniem niemieckim lub z domieszką krwi niemieckiej (łącznie 5%
ogółu), do trzeciej zakwalifikowano osoby zdolne do pracy przymusowej (74%), a do czwartej
– przeznaczone na eksterminację (21%). Zob. B. K o z a c z y ń s k a, Ocalone z transportów Dzieci
Zamojszczyzny, Siedlce 2011, s. 13–14, 19–20.
17
Związek Walki Zbrojnej Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski. Relacje, wspomnienia
i słowo wstępne, oprac. A. Caban, Lublin 1999, s. 259–287; http://isakowicz.pl/archiwum/index.
php?page=news&kid=121&pkid=126&nid=9271 [dostęp: 29 VI 2017].
18
http://www.cerkiew1938.pl/referat_informacyjny.html [dostęp: 6 IV 2017].
14
15
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Tab. 2. Skutki działań nacjonalistów ukraińskich w latach 1943–1945
Miejscowość
Chodywańce

Liczba rodzin,
które uciekły*

Liczba ofiar

Zniszczenia*

19 osób,
w tym 3 Ukraińców

–

spalono 60 domów
Polaków

Dyniska

16

26

spalono i częściowo
rozebrano 31 domów
Polaków

Hubinek

5

30

spalono 31 domów
Polaków

Korczmin

7

–

spalono domy polskie

Korczów

9

79

Krzewica

–

13

spalono domy polskie

Mołożów

12

–

–

Nabróż

26

–

–

Nowosiółki

5

–

–

Łachowce

23

–

–

105 osób,
w tym 27 Ukraińców

–

–

Łubcze
Łykoszyn

16

–

–

Plebanka

28 osób,
w tym 6 Ukraińców

–

–

Poturzyn

72

–

–

Radków

14

–

–

Rzeczyca

22

20

zachował się 1 budynek
należący do ludności
polskiej

Rzeplin

18

–

–

Staje

21

68

spalono część domów

Szalenik

13

–

–

Szczepiatyn

17

–

–

Tarnoszyn

125

152

spalono 60 z 69 domów
polskich

Ulhówek

14

19

zachowały się 2 budynki należące do ludności
polskiej

Wasylów

94

24

spalono 57 domów
Polaków

* brak danych w przypadku każdej z miejscowości
Źródło: APZ, Starostwo Powiatowe Tomaszów Lubelski, sygn. 232, s. 39, 51; Związek Walki
Zbrojnej Armia Krajowa w obwodzie Tomaszów Lubelski. Relacje, wspomnienia i słowo wstępne, oprac.
A. Caban, Lublin 1999, s. 259–287.
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ludności polskiej przez oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii na obszarze
południowo-wschodniego powiatu tomaszowskiego przybrały kulminację
wiosną 1944 r. Opowieści uciekinierów z Wołynia wzmogły czujność, ale
nie uchroniły od ataków i ofiar wśród miejscowej ludności.
Według powyższego wykazu należy szacować, że w regionie z rąk nacjonalistów ukraińskich zginęło co najmniej 681 osób. Ofiarami oddziałów
UPA byli również pasażerowie pociągu relacji Zamość–Rawa Ruska–Lwów,
który został zatrzymany 16 czerwca 1944 r. w miejscowości Zatyle. Wówczas
zginęło, według różnych danych, od 46 do 70 osób19. W czasie ataków
wraz z mieszkańcami regionu ginęli uciekinierzy z innych terenów, np.
w Poturzynie czy Szaleniku, ale również ludność ukraińska. Przykładem
tego jest Plebanka, gdzie zamordowano pięcioosobową ukraińską rodzinę
z powodu braku wsparcia materialnego OUN i UPA. W innym przypadku
w trakcie napadu na wieś Łubcze nacjonaliści ukraińscy nosili opaski biało-czerwone na rękawie i wydawali rozkazy po polsku. Zdezorientowało to
niektórych Ukraińców, którzy nie przyznawali się do swojej narodowości20.
Większość polskich rodzin zdołała uciec bądź została ewakuowana
przez oddziały polskiej samoobrony. Część rodzin znalazła schronienie
w sąsiednich gminach, a część udała się znacznie dalej, w kierunku zachodnim. Brakuje pełnych danych odnoszących się do rodzin, które nie
powróciły po ucieczce, ale w zachowanej dokumentacji znajdują się informacje, że były rodziny, które nie dysponowały środkami finansowymi
umożliwiającymi im powrót21.
Przy relacjach polsko-ukraińskich należy wspomnieć także o wysiedleniach ludności ukraińskiej. Miało to duży wpływ na zmiany narodowościowe w powiecie. Akcję wysiedlania rozpoczęto późną jesienią 1944 r.
i zakończono w 1946 r. Na podstawie zachowanej dokumentacji dotyczącej
wyjazdów możemy stwierdzić, że w listopadzie zgłoszono 2541 deklaracji
na wyjazd, a w grudniu 1944 r. – 6201. Tym samym miało opustoszeć 6109
gospodarstw. Najwięcej zgłoszeń na wyjazd napłynęło z gmin: Kotlice,
Poturzyn, Telatyn i Tyszowce. Wyjazdy odbywały się ze stacji kolejowych,
m.in. w Bełżcu, Suścu, Zamościu i Uhnowie22.
Łącznie w latach 1944–1946 z powiatu tomaszowskiego do USRR wysiedlono 40 076 osób (10 925 rodzin) oraz 666 osób (172 rodziny), które
przebywały w powiecie, ale pochodziły z innych terenów. Dalszy etap
wysiedlania przeprowadzono w ramach Akcji „Wisła”, którą w Tomaszowskiem realizowano od 10 czerwca 1947 r. Wówczas to zmuszono do
19
A. K o z y r a, Historia Osady w XIX–XX wieku, [w:] Bełżec przez dzieje, red. A. Urbański,
Bełżec 2008, s. 113.
20
Związek Walki Zbrojnej…, s. 259–260, 263–264, 275.
21
APZ, SPTL, sygn. 232, s. 48, 50.
22
Tamże, s. 67.
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wyjazdu na Ziemie Odzyskane 8210 osób (2306 rodzin). Według danych
administracyjnych z 1948 r. po zakończeniu akcji na terenie powiatu pozostały 942 osoby narodowości ukraińskiej23.
STRATY MATERIALNE I NIEMATERIALNE
W POWIECIE TOMASZOWSKIM
Proces zbierania informacji w celu przyznania odszkodowań wojennych
rozpoczął się na podstawie zarządzenia Kierownika Resortu Odszkodowań
Wojennych24 z 21 września 1944 r.25. Z wytycznych zawartych w piśmie
z 27 września 1944 r. do Przewodniczących Powiatowych Rad Narodowych
Województwa Lubelskiego dowiadujemy się, jak precyzyjnie określono
etap przygotowania i realizacji akcji spisowej26. Cały proces zamierzano
zakończyć do 31 października 1944 r. Po zakończeniu akcji spisowej strat
wojennych planowano sporządzić rejestr w formie książkowej. Od razu
założono również, że oszacowanie wartości strat materialnych zostanie
przeprowadzone zgodnie z cenami obowiązującymi w sierpniu 1939 r.
Ponadto w akcji spisowej podjęto próbę nie tylko oceny strat materialnych, ale również i niematerialnych, tj. wpływ wojny na stan fizyczny
i psychiczny anektowanej ludności27.
Przeprowadzenie akcji spisowej miało charakter obywatelski i komisarze spisowi pełnili te funkcje nieodpłatnie. W zdecydowanej większości
byli nimi nauczyciele28. Nie zachowały się wszystkie nazwiska osób biorących udział w akcji spisowej, ale znane są dane osobowe z gmin: Majdan
J. W y s o c k i, Ukraińcy na Lubelszczyźnie w latach 1944–1989, Lublin 2011, s. 62–73, 83–93.
Z dnia 6 stycznia 1945 r. Resort Odszkodowań Wojennych został przemianowany na
Biuro Odszkodowań Wojennych Prezydium Rady Ministrów. Zob. APZ, SPTL, sygn. 306, s. 65.
25
Tamże, s. 1.
26
Chronologia przygotowań: 2 X – otrzymanie zarządzenia i wzoru druków, 3 X – powołanie Referatu do rejestracji szkód wojennych, 4 X – zamówienie druków i ogłoszeń o rejestracji,
7 X – odprawa (zjazd) referentów w Starostwie i podział na okręgi spisowe, 9 X – ustalenie
listy kandydatów na komisarzy spisowych, powołanie tychże, 12 X – otrzymanie druków
i ogłoszeń o spisie, rozdział gminom i miastom oraz rozplakatowanie ogłoszeń o spisie, 13 X
– pouczenie komisarzy spisowych i doręczenie druków i legitymacji, 16–23 X – akcja spisowa
szkód wojennych, 25 X – zwrot do Referatu przez komisarzy materiału spisowego i kartoteki,
25–30 X – sporządzenie przez Referat rejestru w dwóch egzemplarzach oraz sprawdzenie
materiału spisowego, 31 X – wysłanie materiału spisowego do Starostwa i szczegółowego
sprawozdania z przebiegu akcji do Wojewódzkiej Rady Narodowej. Zob. tamże, s. 2.
27
Tamże, s. 1, 5–7.
28
Podinspektor szkolny Stanisław Nowosad wydał zgodę na zaangażowanie nauczycielstwa
w powiecie tomaszowskim w prace dotyczące szkód wojennych. Jednocześnie zastrzegł, że
nie może na tym ucierpieć normalny tok pracy w szkole. Decyzja została przesłana w piśmie
z 8 listopada 1944 r. Zob. tamże, s. 61.
23
24
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Sopocki (12 osób), Jarczów (11 osób), Bełżec (6 osób), Rachanie (13 osób)
i Tomaszów Lubelski (22 osoby)29.
Obowiązkiem Starostwa Powiatowego było zamówienie druków kwestionariuszy na rachunek gmin oraz ich dostarczenie w odpowiednim
terminie. Sama rejestracja szkód odbyła się bezpłatnie, choć w praktyce
to poszkodowani musieli pokryć koszty druków. Ta sytuacja wynikała
z problemów finansowych panujących w jednostkach gminnych. Ogółem
w drukarni Edwarda Witkowskiego w Tomaszowie Lubelskim wydrukowano około 50 tys. kwestionariuszy 30.
W powiecie tomaszowskim nie zdołano przeprowadzić akcji spisowej
zgodnie z pierwotnymi założeniami. Wpływ na to miały różne czynniki.
Jednym z nich był brak na początku odpowiedniej ilości kwestionariuszy.
Tak było m.in. w gminach: Krynice, Łaszczów, Kotlice i Tomaszów Lubelski.
Spowodowane było to tym, że na początku drukarnia Witkowskiego
nie posiadała odpowiedniej ilości papieru. Kolejny powód miał związek
z wyjeżdżającą ludnością ukraińską. Ukraińcy w większości wypadków
odmawiali przekazania danych w sprawie wyrządzonych szkód i ponoszenia kosztów związanych z rejestracją. Taka sytuacja zaistniała m.in.
w gminie Pasieki i Poturzyn. Ponadto akcję spisową utrudniała sytuacja
w regionie związana z zagrożeniem ze strony nacjonalistów ukraińskich.
Podkreślić należy również fakt, że nie wszyscy z zainteresowanych mimo
zaleceń wojewody o rozpropagowaniu informacji mogli dowiedzieć się
o prowadzonych spisach. Świadczyć o tym mogą przypadki zgłaszania
szkód wprost do Starostwa, a nie u komisarzy w okresie wiosny 1945 r.31.
W tym miejscu ważna do wyjaśnienia staje się również kwestia nieobecnych z różnych powodów mieszkańców powiatu. W piśmie z 5 października 1944 r. Powiatowa Rada Narodowa w Tomaszowie Lubelskim
zgodnie z odgórnymi instrukcjami zalecała Gminnym i Miejskim Radom
Narodowym tak postępować:
W braku poszkodowanych na miejscu (wskutek śmierci, wyjazdu, wysiedlenia) należy
przesłuchać zarządcę na majątku bezpańskim, sąsiadów, mogących udzielić wiadomości co
do szkody powstałej w majątku nieobecnych lub zaginionych32.

Zapis ten był nieodzowny w przypadku choćby Łaszczowa, który we
wrześniu 1939 r. został całkowicie spalony. W piśmie z 10 listopada 1944 r.
gmina wykazała, że w miejscowości nie był obecny żaden z właścicieli,
a oszacowane przez nią straty wyniosły około 1 000 000 zł33.
29
30
31
32
33

Tamże,
Tamże,
Tamże,
Tamże,
Tamże,

s.
s.
s.
s.
s.

22, 25, 29, 34, 46.
22, 25, 28, 33.
37, 39, 42, 46, 48, 53, 79.
9.
43.
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Zarząd Wojewódzki Lubelski oddzielnym pismem z 8 września 1944 r.
prosił o „wykazanie zniszczonych obiektów, stanowiących własność Związku
Samorządowego wzg. Miasta”34. W piśmie Starosty do Gminnych Rad
Narodowych w powiecie tomaszowskim z 27 kwietnia 1945 r. czytamy:
Z dotychczas otrzymanego materiału spisowego wynika, że tego rodzaju zgłoszeń nie
złożono wcale, bądź złożono je w sporadycznych wypadkach. Ob. Wojewoda zaznacza, że
sprawa zupełności spisu jest sprawą zasadniczą, jeśli chodzi o samorządy, jako instytucje publiczno-prawne żadnych uchybień być nie może. […] Negatywny meldunek i w tej sprawie
również obowiązuje35.

Wojewoda lubelski kilkakrotnie przesuwał termin zakończenia akcji
spisowej. W jednym z jego pism znajdziemy uzasadnienie tych decyzji:
Ponieważ z otrzymanych już od niektórych powiatów i miast materiałów wynika, iż
przeprowadzona rejestracja nie była zupełną, nie objęła sobą w wielu wypadach szkód moralnych oraz strat w nieruchomościach, szczególnie żydowskich, należy wykorzystać udzielony
okres prolongaty i nabyte już doświadczenia – uzupełnić spis, usuwając dotychczasowe braki
i usterki. Termin wykonania 10.IV.1945 r.36.

Szybkie i sprawne przeprowadzanie akcji spisywania strat motywowano m.in. przyjazdem delegata międzynarodowej organizacji pomocy
i odbudowy UNRRA. Wojewoda lubelski w piśmie z 25 października
1944 r. podkreślał:
[...] właściwe i terminowe przeprowadzenie ustalenia szkód wojennych nabiera pierwszorzędnego znaczenia o charakterze ogólnopaństwowym, gdyż tworzy ono podstawę rozmiaru
pomocy, jaką otrzyma Polska37.

W innym zaś piśmie szef Biura Odszkodowań Wojennych pisał:
Od wyników rejestracji wspomnianych wyżej szkód wojennych zależy uzyskanie przez
Polskę reparacji w naturze, które mają być przyznawane za pośrednictwem Komitetu Reparacyjnego – z siedzibą w Moskwie – powołanego do życia uchwałą Konferencji Krymskiej, zatem
sprawa terminowego ukończenia rejestracji nabiera szczególnego znaczenia ogólnopaństwowego38.

Kwestia przyznanych lub nie odszkodowań jest zagadnieniem interesującym, choć wymagającym odrębnego przeanalizowania. W tabelach 3 i 4
zaprezentowano dane odnoszące się do rezultatów pracy z pierwszych
miesięcy trwania akcji spisywania szkód wojennych w powiecie tomaszowskim.
Przytoczone dane ukazują, jak wieloaspektowo przeprowadzono akcję
spisową szkód wojennych, ale zaznaczyć należy, że te wykazy cyfrowe są
niekompletne. Przykładem tego jest liczba aresztowanych i wywieziony na
34
35
36
37
38

Tamże,
Tamże,
Tamże,
Tamże,
Tamże,

s.
s.
s.
s.
s.

17–18.
82.
65.
62.
83.
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183

4

–

–

26

21

37

11

14

14

47

–

20

15

209

Tomaszów Lubelski

Bełżec

Jarczów

Komarów

Kotlice

Krynice

Łaszczów

Majdan Górny

Majdan Sopocki

Pasieki

Rachanie

Tarnawatka

Tyszowce

Razem

1173

49

111

101

113

68

56

186

163

138

59

57

42

33

Utrata życia

455

9

37

12

209

2

14

2

28

74

16

13

26

13

Upośledzenie
fizyczne

35

2

3

2

2

2

–

–

–

4

2

–

16

2

Upośledzenie
duchowe

Źródło: APZ, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 306, s. 70, 100, 105,117,122, 129.

Ciężkie uszkodzenie ciała

Gmina

Tab. 3. Szkody niematerialne w powiecie Tomaszów Lubelski

456

–

49

119

10

128

11

5

34

17

5

–

32

46

Wywóz do
Niemiec

110

–

2

6

16

13

4

–

29

5

10

2

19

4

Areszt, przymus
pracy
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184

–

–

–

–

Rachanie

Tarnawatka

Telatyn

Tyszowce
1 621 033,60

415 000

  6 900

40 000

40 000

  6 900

   77 790,60

  1 100

76 000

178 008

  7 600

16 160

19 800

646 500

89 275

samorządowe

Nieruchomości

20 425 859

   44 550

–

1 313 159

4 364 206

–

1 497 336

   331 392

   387 725

3 075 655

1 079 730

1 982 842

2 825 078

   767 060

   960 140

1 796 986

prywatne

12 351 479

–

–

–

–

–

      4 500

–

     9 040

–

–

1

     4 100

–

–

12 333 839

państwowe

   573 151,50

18 500

   2 300

11 097

15 000

   2 300

    44 619,50

–

59 720

19 300

   2 500

12 090

   2 300

283 425

100 000

samorządowe

Ruchomości

Źródło: APZ, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, sygn. 306, s. 71, 101, 106, 118, 123, 125, 130.

33 950

–

Poturzyn

Razem

6 500

–

Majdan Sopocki

Pasieki

5 600

–

Łaszczów

Majdan Górny

–

21 850

Komarów

Krynice

–

Jarczów

–

–

Bełżec

Kotlice

–

państwowe

Tomaszów Lubelski

Gmina

Tab. 4. Szkody materialne w powiecie Tomaszów Lubelski

42 874 812

   268 550

–

16 741 367

3 594 809

–

1 754 075

   673 136

2 036 698

4 742 070

1 746 419

3 312.037

4 421 300

1 132 614

1 814 641

   637 096

prywatne
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roboty z gminy Łaszczów. W piśmie z 26 listopada 1945 r. skierowanym
przez Zarząd Gminy do Starostwa Powiatowego podano liczby 65 osób
aresztowanych i pond 540 wywiezionych na roboty39. Również w gminie
Jarczów na koniec 1945 r. ustalono wyższą liczbę zamordowanych w okresie
okupacji, tj. 109 osób40. Niewątpliwie w przypadku każdej z tych kategorii
szkód należy przeprowadzić badania umożliwiające dotarcie do pełniejszych
informacji, a w szczególności do gmin, które nie nadesłały kwestionariuszy.
Dotyczy to m.in. Lubyczy Królewskiej, gdzie wskutek walk niemiecko-sowieckich w czerwcu 1941 r. doszło do niemal całkowitego zniszczenia
miejscowości, a w październiku 1942 r. przeprowadzono egzekucję na 16
Polakach i 32 Ukraińcach. Osoby te rozstrzelano w Lubyczy Królewskiej
i w Lubyczy-Kniazie41.
Oprócz Lubyczy materiału statystycznego nie nadesłały także gminy
Poturzyn, Uhnów i Telatyn. Przy czym odnotować należy, że Telatyn
i Poturzyn wyłącznie przygotowały informacje dotyczące start samorządowych42.
W powyższych tabelach nie ujęto również wszystkich danych dotyczących strat, a odnotowanych w pismach wychodzących ze Starostwa
Powiatowego do Urzędu Wojewódzkiego. Przykładem tego są informacje
z 21 czerwca 1945 r. dotyczące dodatkowych wniosków opiewających
na łączną kwotę 742 031 zł, które nadesłano z Tyszowiec, Tarnawatki
i Tomaszowa Lubelskiego. W tym przypadku bez uszczegółowionych
informacji problematyczne staje się zakwalifikowanie tej sumy do jednej
z grup w kategorii „ruchomości” bądź „nieruchomości”43.
Podsumowując, należy dodać, że od 22 października 1944 r. do 21 czerwca 1945 r. do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim wpłynęło
5867 sztuk kwestionariuszy na łączną kwotę 54 924 429 zł44. Niewątpliwe
liczba nadesłanych a wydrukowanych kwestionariuszy wskazuje, że tę
kwotę należy traktować bardzo ostrożnie. Jednak bezsprzecznie można
stwierdzić, że dla regionu rolniczego, którym był powiat tomaszowski,
materialne skutki wojny były katastrofalne. Zubożała ludność musiała
w bardzo trudnych warunkach odbudowywać swoje domostwa.

APZ, SPTL, sygn. 202, s. 184.
Tamże, s. 179–183.
41
M. K o p e r, Miasteczko Lubycza Królewska. Historia i pamięć, Lubycza Królewska 2012,
s. 21, 25.
42
APZ, SPTL, sygn. 306, s. 79–80.
43
Tamże, s. 115.
44
Tamże, s. 127.
39
40
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*
Skutki materialne można poddać próbie szerszej oceny, natomiast niematerialne, zwłaszcza w wymiarze życia i zdrowia ludzkiego, są niemierzalne.
Wielu z mieszkańców powiatu zostało zamordowanych, innych zmuszono
do opuszczenia swoich domów, a dziesiątki lub setki bezpowrotnie utraciło
poczucie wewnętrznego spokoju i bezpieczeństwa. Niemniej jednak należy
podjąć dalsze wysiłki w celu sklasyfikowania losów ludności w ujęciu
narodowościowym i przynależności do określonych grup społecznych.
Wstępnie można wnioskować, że powiat tomaszowski należał do
najbardziej doświadczonych w okresie okupacji niemieckiej. To właśnie
tu w bardzo krótkim przedziale czasowym mieszkańcy regionu doznali
różnorodnych form okrucieństwa wojny, które przeprowadzono w wyjątkowym zintensyfikowaniu.
Niewątpliwie wskutek wojny na terenie powiatu nastąpiły nieodwracalne
zmiany w strukturze narodowościowej mieszkańców. Ludność żydowską
wymordowano, a Ukraińców wysiedlono. Po dziś dzień te zmiany rzutują
na relacje polsko-żydowskie i polsko-ukraińskie. Zagłada Żydów i historia
regionu ujęta w perspektywie ludności ukraińskiej wciąż pozostaje ważnym
postulatem badawczym w wymiarze lokalnym.
Poruszone powyżej kwestie zostały przedstawione poglądowo w celu
nakreślenia ogółu problematyki. Wyzwaniem pozostaje zatem kompleksowe
i naukowe opracowanie historii okresu wojny w każdej gminie powiatu
tomaszowskiego wraz z naświetleniem skutków wojny w kontekście całego
obszaru i sąsiednich powiatów.
ABSTRACT
Ewa Koper
THE EFFECTS OF WW II IN TOMASZÓW LUBELSKI POVIAT
– OUTLINE OF THE TOPIC
During the WW II inhabitants of the territory of the present poviat of Tomaszów Lubelski
experienced genocide and severe material losses. They were either murdered in death camps,
shot on the spot or evicted from their homes. One of the most apparent effect of the war was
the extermination of Jewish population and postwar dislodgment of Ukrainians. The history
of each of these inhabited places and their inhabitants still require more precise study. In
order to fully and transparently disclose the adverse effects of German occupation and their
policy in Tomaszów region it is essential multi-planed and multi-dimensional analysis and
research be conducted.
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Kościół pw. Świętego Jana Nepomucena w Suścu...

Anna Bartko-Malinowska
Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

KOŚCIÓŁ PW. ŚWIĘTEGO JANA NEPOMUCENA
W SUŚCU – DZIEJE BUDOWY I KONSEKRACJI
ŚWIĄTYNI
Kościół pw. Świętego Jana Nepomucena w Suścu, wybudowany w latach 1862–1868,
posiada historię dużo wcześniejszą niż 150 lat trwania budowli, pokazującą, z jaką determinacją pokolenia wiernych mogą zabiegać o obiecaną świątynię. Historia kościoła w Suścu
rozpoczyna się od kościółka pobazyliańskiego ufundowanego przez ordynata Tomasza Józefa
Zamoyskiego na miejscu zwanym Zamczyskiem, po opuszczeniu go przez zakonników, przekazanego katolikom jako filia kościoła w Tomaszowie. W roku 1796 ten drewniany kościół,
z powodu bardzo złego stanu, został zamknięty, a następnie rozebrany. W ciągu dwóch lat
dla mieszkańców Suśca i pobliskich wsi, mających utrudnioną drogę do kościoła parafialnego,
miał powstać nowy kościół filialny, jednak już nie na Zamczysku, ale w Suścu. Niestety, do
budowy w oznaczonym czasie nie doszło i parafianie z trudnością uczęszczali do Tomaszowa. Pierwszą prośbę do Ordynacji o pomoc w wybudowaniu kościoła skierowano w 1817 r.,
rozmowy trwały przez kolejnych kilka lat, jednak z powodu niemożności zgromadzenia przez
włościan wymaganego kapitału budowa kościoła została wstrzymana. Kolejne prośby pojawiały
się w latach 40. i 50. XIX w., aż w roku 1862 przystąpiono do budowy murowanego kościoła, którego koszty poniosła w znacznej części Ordynacja i parafianie. Budowa tego kościoła
została bardzo dobrze udokumentowana, znane są nazwiska pracujących przy nim majstrów
oraz postępy w prowadzeniu prac. Ponadto zachowana korespondencja i raporty z budowy
pozwalają poznać realia związane z pozyskiwaniem majstrów i materiałów. Budowę zakończono
w roku 1868, jednak kościoła nie poświęcono z powodu konfliktu, w który popadli parafianie
z ks. Kwiatkowskim, proboszczem tomaszowskim. Spór dotyczył sprzętów liturgicznych zabranych z rozebranego kościoła, które przeniesiono do Tomaszowa, oraz dzwonów, które także
tam trafiły. Zarzuty parafian zostały przez proboszcza odparte. Powołał się on mianowicie
na dawne inwentarze, które wskazywały, że sprzętów było mało, a pieniądze za zrabowane
dzwony odzyskał i przekazał Dozorowi Kościelnemu. Sam fakt dotknął duchownego, który
będąc przez wszystkie lata orędownikiem i sprzymierzeńcem parafian, przeciągał wyznaczenie
daty poświęcenia kościoła. Kościół w Suścu stał się samodzielną parafią w roku 1906, a w 1964
dokonano jego poświęcenia.
Słowa kluczowe: Susiec, Zamczysko, kościół, Ordynacja Zamojska, ks. Kwiatkowski,
fundacja, dzwon

Kościół w Suścu, noszący wezwanie św. Jana Nepomucena, jest pierwszym obiektem usytuowanym na tym miejscu. Ta murowana świątynia
nieprzerwanie służy wiernym od niemal 150 lat, ale wydarzenia, które
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doprowadziły do jej wybudowania, sięgają daleko w głąb historii, a także
obfitują w wiele wypadków dowodzących nieugiętości i uporu mieszkańców Suśca i okolicznych wsi w dążeniu do celu.
Pierwszy kościół przeznaczony dla ludności zamieszkującej Susiec,
Rybnicę, Skwarki, Paary i Grabowicę, uczęszczającej wcześniej do odległej
świątyni parafialnej w Tomaszowie, znajdował się w miejscu zwanym
Zamczyskiem. Nazwa pochodziła od znajdującego się tam zamku należącego do rodziny Zamoyskich, istniejącego do 1656 r.1. Tomasz Józef
Zamoyski (1679–1725) wybudował w tym miejscu klasztor i cerkiew, które przeznaczył dla ojców bazylianów. Musiało to nastąpić w niedługim
czasie przed 1732 r., ponieważ w akcie wizytacyjnym biskupa chełmskiej
diecezji unickiej, Felicjana Filipa Włodkowicza (1697–1778), z 2 czerwca
1732 r. cerkiew została określona jako nowa. 10 stycznia 1733 r. ordynat
przeznaczył na utrzymanie zakonników niewielkie nadanie ziemskie2.
Otrzymali oni 4 ćwierci pola, łąk i sadzawek wraz z poddanymi bartnikami z wioski Skwarek3.
W niedługim czasie, około 1747 r., bazylianie opuścili klasztor4. Wówczas
ordynat Tomasz Antoni Zamoyski (1715–1751), za zgodą biskupa Józefa
Eustachego Szembeka (zm. 1758), oddał cerkiew pod zarząd parafii tomaszowskiej, czyniąc ją kaplicą filialną, dla wygody mieszkańców odległych
wsi. Akt erekcyjny nadający cerkwi wezwanie św. Jana Nepomucena został
wydany w Zwierzyńcu 23 lipca 1748 r. Ordynat przeznaczył wówczas
200 zł na utrzymanie wikarego5, który miał być na stałe przy kaplicy6. Na
pierwszego wikariusza mianowano księdza O. Byczyńskiego.
Wedle opisów zawartych w księgach inwentarzowych z wizytacji odbytych w latach 1750, 1754, 1765 i 1774 kościół na Zamczysku był budowlą
drewnianą, krytą gontem, z sygnaturką pośrodku dachu i dzwonnicą
mieszczącą trzy większe dzwony. Wewnątrz znajdowały się trzy ołtarze:
główny św. Jana Nepomucena oraz Matki Bożej i św. Klemensa, znajdowała się tam też chrzcielnica i chór z organami. Teren kościelny wraz
z cmentarzem był ogrodzony. Kościół nie był konsekrowany7. Przy wizytacji
1
B. Chlebowski podaje, że zamek ten istniał jeszcze w roku 1656, w czasie konfederacji
Tyszowieckiej, i został zniszczony przez Tatarów, którzy przywiązując gołębiom zapalone hubki,
spowodowali pożar. Zob. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich,
red. B. Chlebowski, t. 11, s. 601.
2
A. G i l, Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005, s. 235.
3
Ks. F. K w i a t k o w s k i, Modlitwy nabożne do Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowskim
Obrazie Cudami Słynącej, Lublin 1862, reprint 1991, s. 25.
4
W roku 1745 zapadła decyzja o jego likwidacji. Zob.: A. G i l, dz. cyt., s. 235.
5
J. A. W a d o w s k i, Kościoły diecezji chełmskiej, t. 3, Biblioteka Polskiej Akademii Nauk
w Krakowie (dalej: BPANKr.), rkps 2372/I, 1907, k. 243.
6
Janusz Peter wspomina o ugodzie parafii tomaszowskiej z Ordynacją Zamojską z dnia
28 lipca 1761 r., podpisanej w Zamościu, na mocy której obowiązek utrzymania wikarego miał
spoczywać na parafii. Zob. J. P e t e r, Szkice z przeszłości miasta kresowego, Zamość 1947, s. 14.
7
J. A. W a d o w s k i, dz. cyt., k. 243.
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z 1774 r. po raz pierwszy pojawia się informacja o potrzebie wybudowania
nowego kościoła „w której wsi (bo ten kościół w lesie i nieprzystępny)”8.
Po wizytacji biskupa Antoniego Gołaszewskiego (1745–1824) w roku 1796
postanowiono „z przyczyny zupełnej swej dezolacji”9 rozebrać kościół.
Nowa świątynia, w Suścu, miała powstać w ciągu dwóch lat od rozbiórki,
co jednak przez długie lata nie mogło doczekać się realizacji10. Ponadto,
jak podaje Bronisław Chlebowski, kościół rozebrano dopiero w 1818 r.11.
Przez ten długi czas parafianie uczęszczali na nabożeństwa do kościoła
parafialnego w Tomaszowie12.
Pierwsze prośby zmęczonych oczekiwaniem i niedogodnościami parafian kierowane do władz Ordynacji, dotyczące uzyskania pozwolenia
oraz wsparcia finansowego względem wybudowania kościoła, pojawiły
się w drugiej dekadzie XIX w. Mieszkańcy skarżyli się, że dzieci nieochrzczone chowają i dorosłych bez spowiedzi13. 30 stycznia 1817 r. mieszkańcy
Rybnicy skierowali do Administracji Generalnej pismo, w którym zaoferowali przeznaczyć na budowę kościoła w swojej miejscowości „jeżeli
nie więcej, to nie mniej jak kwotę zp. 300 na Maystrów”, a nawet, „gdy
tylko rozpoczęłaby się robota – mogliby i więcej w Pieniądzach złożyć”14.
Odpowiedzią na tę prośbę była notatka stwierdzająca, że decyzja, z jakiego
budulca postawiony będzie kościół, zostanie podjęta wiosną15. Parafianie
optowali za postawieniem świątyni murowanej, Ordynacja zaś wolała
wystawić tańszy, drewniany kościółek, kwestii tej jednak nie przesądzając, gdyż budowniczy (znany z inicjału imienia) J. Gisges w odpowiedzi
na wcześniejsze apele 28 marca 1816 r. przygotował kosztorys budowy
zarówno kościoła murowanego, jak i drewnianego16.
Jak wynika ze źródeł, sprawa budowy kościoła utknęła i kolejna prośba,
tym razem włościan z Paarów skierowana do Administracji Generalnej,
została przedstawiona 27 czerwca 1820 r. Włościanie ci chcieli własnym
kosztem wybudować kościół, prosząc zarazem o wydanie materiałów,
lecz raczej na świątynię murowaną, niż drewnianą i krytą dachówką, nie
Tamże.
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Archiwum Ordynacji Zamojskiej (dalej:
AOZ), sygn. 3852, list ks. Feliksa Kwiatkowskiego do Ordynata Zamoyskiego z dnia 23 lipca
1821 roku, k. 16v.
10
Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie (dalej: AAL), Rep. 60 IV b, 208, Akta konsystorza
jeneralnego dyecezyi lubelskiej przedmiot Fundusze Budowle Cmentarze Kościoła filialnego
w Suścu. List parafian do biskupa lubelskiego z dnia 24 października 1868 roku, b.p.
11
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego…, s. 601.
12
APL, AOZ, sygn. 3852, k. 16v.
13
Tamże, k. 4.
14
Tamże, k. 8.
15
Tamże, k. 8.
16
Tamże, k. 6–6v, Wykaz Materiałów i Kosztów Murować lub Budować się mającego
Kościółka, który ma bydź Długi łokci 25, Szeroki łokci 15, Wysokości Łokci 12.
8
9
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gontem17. Pomimo deklarowanej składki włościan koszt wybudowania
murowanego kościoła znacznie ją przekraczał, dlatego też Zarząd Ordynacji
zaproponował wystawienie kościoła drewnianego lub, w razie kościoła
murowanego, zalecił prośbę skierować do rozstrzygnięcia przez ordynata,
a nie Zarząd18. Prośba ta, zgodnie z poleceniem, została przedstawiona
ordynatowi Stanisławowi Kostce Zamoyskiemu, który jednak nie przychylił się do niej. Pismem z 4 lipca 1822 r. skierowanym do Administracji
Generalnej oznajmił, że w związku z uzyskaniem ze składek parafian
niewystarczającej kwoty na wystawienie kościoła nie widzi możliwości
przystąpienia do budowy, gdyż oprócz postawienia świątyni pozostaje
jeszcze wyposażenie wnętrza, zakupienie sprzętów liturgicznych oraz
utrzymanie księdza, co generuje dodatkowe koszty. Ordynat list ten zakończył gorzkim stwierdzeniem: „Nareszcie dało mi się słyszeć, iż Kościół
w tem miejscu nie jest koniecznie potrzebny”19.
14 grudnia 1822 r. Zarząd Ordynacji skierował do prof. W. Sokołowskiego, zastępcy wójta gminy Zamch i Rybnica, prośbę, by dobrowolnie
zadeklarowaną przez włościan składkę w wysokości 1969 zł na postawienie
kościoła złożył do depozytu w kasie Urzędu oraz o wysokości zebranej
składki po dwóch miesiącach doniósł. Działania włościan celem zebrania
funduszy na wybudowanie kościoła skłoniły ordynata, pomimo wcześniejszej odmowy, do udzielenia materiałów budowlanych, zastrzegł on
jednak, że włościanie mają złożyć ustaloną kwotę na opłacenie majstrów,
a ci wystawić kościół zgodnie z wyliczonymi rachunkami20.
4 stycznia 1823 r. Zarząd nakazał sprawdzić, czy prof. Sokołowski
uzbierał od włościan uzgodnioną składkę i czy jest nadzieja, że ją zgromadzi, czy też budowy trzeba będzie zaniechać21. Zarówno dwudziestoletnia
luka w dokumentacji, jak i dalsze starania mające doprowadzić do wybudowania kościoła świadczą o tym, że nie udało się uzbierać potrzebnej
kwoty. Kolejny dokument datowany jest na 8 grudnia 1843 r. i zawiera
prośbę przesłania planu sytuacyjnego w celu ustalenia, czy okolicznych wsi
należących do parafii tomaszowskiej nie można przydzielić do sąsiednich
parafii, aby unikniąć budowy kościoła filialnego22.
Kolejne dziesięć lat starań parafian skłoniło Zarząd oraz ordynata do
zatwierdzenia planu budowy kościoła w Suścu, mimo otwartego stanowiska
Ordynacji, która uważała, iż kościół ten nie jest potrzebny. W roku 1853,
Tamże, k. 11.
Tamże, k. 16.
19
Tamże, pismo Ordynata S. K. Zamoyskiego do Administracji Jeneralnej, Podzamcze,
4 lipca 1822 r., k. 31.
20
Tamże, k. 35.
21
Tamże, k. 36.
22
Tamże, k. 39, Kancellarya Centralna Dóbr i Interesów Hrabiów Zamoyskich do Administracyi dóbr Ordynacyi Zamoyskiej, 8 grudnia 1843 r.
17
18
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10 listopada, Administracja Generalna nakazała budowniczym Ordynacji,
Halaburdowi i Brodziszewskiemu, sporządzić plany i kosztorysy wystawienia kościoła murowanego i drewnianego w Suścu, co ci uczynili i przesłali
do Administracji 10 stycznia 1854 r.23. W piśmie tym Halaburd nadmienił,
że kamień okoliczny jest twardy i dobrej jakości, co mogło mieć znaczenie podczas podjęcia decyzji względem materiału, z którego kościół miał
powstać, gdyż kwestia ta pozostawała wciąż nierozstrzygnięta.
Plany i anszlag zostały przekazane dalej do Kancelarii Centralnej, która
po zapoznaniu się z nimi przekazała je z powrotem do Administracji Dóbr
Ordynacji, polecając, by złożyć je Naczelnikowi Powiatu z oświadczeniem:
[…] jak to już Administracja przez rozporządzenie z dnia 10 Maja 1847 r N° 2031 i 28 Stycznia 1848 N° 374 miała wskazanem, że Ordyncya Zamojska nie widzi potrzeby stawiania tego
kościoła i że według deklarcyi w roku 1822 uczynionej gotową tylko byłaby przyłożyć się
udzieleniem materyałów budowlanych, jeżeli Parafianie wprzód fundusz na koszta prowadzenia fabryki obmyślą i postaraią się o przychylne tego wniosku przez Naczelnika Powiatu
przedstawienie Rządowi Gubernialnemu24.

Do budowy kościoła, po wielu latach starań, przystąpiono w roku 1862,
trwała ona sześć lat, do 1868 r. Razem z kościołem trwała budowa domu
dla wikariusza. Obie budowy, według zalecenia ordynata, podzielono na
dwie kategorie: „około kościoła i około domu dla wikariusza”. Dozór nad
postępem prac powierzono mieszkańcowi Suśca, Łukaszowi Skrobanowi25.
W roku 1862 wyprowadzono mury zrębowe i pokryto je dachem gontowym,
z wyjątkiem szczytu nad frontonem. Z nastaniem wiosny 1863 r. chciano
przystąpić do dalszych robót, ale z powodu braku funduszy (mieszkańcy
bowiem nie wywiązywali się ze swoich powinności) obawiano się, że
budowa ustanie26. Na podstawie decyzji budowniczego Brodziszewskiego
przystąpiono do dalszych robót, aby zabezpieczyć całość na okres zimy
oraz by uniknąć zatargów z majstrami, z którymi podpisano kontrakty27.
Problemy finansowe, które przyczyniły się do przeciągania budowy,
były spowodowane wzrostem cen za usługi i materiały od chwili sporządzenia planu w roku 1853 do podjęcia prac w 1862 r.28. Nowy rządca
klucza aleksandrowsko-łukowskiego w liście z 1 czerwca 1866 r. skarżył
23
Tamże, k. 45, Do Administracyi Jeneralnej DOZ, w Zwierzyńcu 10 stycznia 1854, podpisani Brodziszewski i Halaburd, 10 stycznia 1854 r.
24
Tamże, k. 48, Kancellarya Centralna Dóbr i Interesów Hrabiów Zamoyskich do Administracyi dóbr Ordynacyi Zamoyskiej, 12 lutego 1854 r.
25
APL, AOZ, sygn. 3854, k. 6, Majdan Nepryski, 23 czerwca 1863 r. do Wydziału Technicznego Kontroli Zarządu Dóbr Ordynacyi Zamoyskiej, Rządca Klucza Alexandrowskiego,
Lewicki.
26
Tamże, k. 4, Majdan Nepryski 20 marca 1863 r. do Wydziału Technicznego Kontroli
Zarządu Dóbr Ordynacyi Zamoyskiej, Rządca Klucza Alexandrowskiego.
27
Tamże, k. 4.
28
Tamże, k. 15, N:J:B: 344, 23 listopada 1864 r.
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się do Zarządu Dóbr, że żaden z majstrów nie chce podjąć się prac według cen anszlagowych, a Naczelnik Powiatu Zamojskiego ponagla go do
ukończenia robót. Donosił on, że do wstawienia okien zgłosił się szklarz
z Tarnogrodu Abram Akst, który po usłyszeniu ceny, jaka przewidziana
jest za tę usługę w anszlagu, odpowiedział:
[...] nawet za tę cenę na miejscu szkła nie zakupi, chociażby nie liczył kosztów transportu
i własnej roboty – pomimo to prosił, aby dni kilka pozostawić do namyślenia, dziś zaś zgłosił
się, że już poprzestaje […] na kosztach anszlagowych29.

Na podobne trudności natrafiono podczas szukania majstra do pomalowania drzwi i ram okiennych. Budowniczy Brodziszewski, który 10 lipca
1866 r. dokonał przeglądu prac na miejscu, względem prac malarza w raporcie zapisał:
7 ram okiennych dużych i 2 ramy mniejsze do kruchty są pomalowane olejno, jakkolwiek
kolor zamiast brązowego anszlagowanego, jest dany mniej stosownie w ciemno wiśniowy
wpadający, gdy jednak do tej roboty tylko z trudnością Żyda Malarza z Tomaszowa ugodzić
było można, przeto i wynagrodzenie za takową w granicach cen anszlagowych […] temu
Malarzowi wypłacone być może30.

Oprócz dwóch powyższych przykładów o tym, że Żydzi brali niższe
wynagrodzenie za usługi poświadcza dodatkowo umowa z 1862 r. na wykonanie kamiennej podłogi do kościoła. Budowniczy Ordynacji przedstawił
rządcy klucza aleksandrowskiego różnicę cen wykonania podłogi drewnianej i kamiennej, która nie była znaczna, gdyż koszt podłogi drewnianej to
rubli 63, kopiejek 22, a kamiennej rubli 73, kopiejek 45. Dalej podaje on:
Co się tyczy wyboru między dwoma Józefowskimi Kamieniarzami, to o Jurkiewiczu nie
ma i co wspominać, gdyż on nie pierwszy to raz zbyt wysokiemi wymaganiami swojemi
okazał, że robić dla Ordyncyi nie lubi, a jeżeli robi, to i tak nieszczególnie […]. Żydek zaś
Chaim Sztejcher skutkiem wygórowanych żądań Jurkiewicza sam teraz więcej się droży, lecz
[…] wypadałoby z nim skończyć i zawrzeć umowę31.

Nie wydaje się, by umowa ta została dokonana, gdyż podłoga w kościele była kładziona w roku 1867 przez majstrów kamieniarzy Wawrzyńca
Tracza, Wawrzyńca Nieściora i Mikołaja Korca, którzy podłogę tę ułożyli
źle, ponieważ była o 3 cale za wysoka w stosunku do progu przy wejściu,
ponowne położenie podłogi nadzorował cieśla skarbowy Juszczak32.
W latach 1867–1868 budowa kościoła z powodu opieszałości w udzielaniu
pomocy mieszkańców wsi opóźniała się i generowała dodatkowe koszty.
29
Tamże, k. 29–29v., Neprysz 1 czerwca 1866 r. Do Zarządu Dóbr Ordynacyi Zamojskiej
Rządca Klucza Aleksandrowsko-Łukowskiego, Tokarski.
30
APL, AOZ, sygn. 4222, k. 15, 10 lipca 1866, Brodziszewski.
31
APL, AOZ, sygn. 3854, k. 27–27v, Zwierzyniec dnia 6 października 1862 r. Do W. Rządcy
Klucza Aleksandrowskiego, Budowniczy Dóbr Ordynacyi Zamojskiej, Brodziszewski.
32
APL, AOZ, sygn. 4222, k. 46, Do W. Rządcy Klucza Księżpolskiego N° 390 – Zwierzyniec
d. 30 Września 1867 r., podpisano L. Bażan pom. Bud.

192

Rocznik Tomaszowski 6

Kościół pw. Świętego Jana Nepomucena w Suścu...

Projekt domu dla księdza i organisty. Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie,
Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 4222.

W tym czasie prowadzona była także obfita korespondencja dotycząca
zawierania umów z majstrami, opisywano też postęp prac przy fabryce
kościoła, a zajmował się tym pomocnik budowniczego L. Bażan. Dzięki
tym dokumentom znane są nazwiska majstrów pracujących przy kościele.
Prócz wymienionych powyżej dodać należy Józefa Maciukiewicza, antreprenera robót grabarsko-mularskich i kamieniarskich, Dębickiego, który
wykonał roboty stolarskie, oraz Majewskiego, malarza, który namalował
do kościoła 4 obrazy33.
Ostatecznie prace zakończono w roku 1868, o czym mieszkańcy Suśca
powiadomili biskupa lubelskiego, prosząc, by poświęcił świątynię. Ponadto
list zawierał szereg próśb ukazujących księdza Kwiatkowskiego w złym
świetle. Parafianie prosili o to, by skłonić proboszcza tomaszowskiego do
oddania kosztowności zabranych z rozebranego kościółka na Zamczysku;
by odebrać z cerkwi w Zamchu dzwon z rozebranego kościoła; by administratorem kościoła w Suścu został ks. Berthold Zakrzewski, były karmelita,
33
Tamże, k. 65, Do W. Rządcy Klucza Księżpolskiego N° 540 – Zwierzyniec d. 20 Maja
1868 r., podpisano L. Bażan i Brodziszewski.
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Projekt kościoła w Suścu, elewacja boczna. Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie,
Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 4222.

wikariusz tomaszowski, oraz by przy kościele tym założyć parafię, której
ksiądz ten byłby proboszczem34. 9 lutego 1869 r. mieszkańcy skierowali
także do ordynata list z informacją, że budowa kościoła została zakończona,
a także że chcieliby tę świątynię poświęcić i pragną, by hrabia ordynat
swoją obecnością uświetnił uroczystość35.
Poświęcenie kościoła z powodu konfliktu, który wywiązał się pomiędzy
włościanami a proboszczem tomaszowskim, ks. Feliksem Kwiatkowskim,
przeciągało się. Powodem sporu stały się utensylia liturgiczne z kościółka
na Zamczysku, które po jego rozebraniu zostały przeniesione do kościoła
tomaszowskiego, a które mieszkańcy Suśca chcieli odzyskać. Proboszcz
Kwiatkowski, urażony oskarżeniami o przywłaszczenie owych sprzętów
i dzwonów oraz dotknięty pragnieniem parafian utworzenia nowej parafii,
zwlekał z ustanowieniem daty poświęcenia kościoła, zasłaniając się słabym
zdrowiem. Udowadniał, że kościół nie może być poświęcony, ponieważ nie
ma odpowiedniego funduszu do utrzymania księdza, a także utrzymywał,
34
AAL, Rep. 60 IV b, 208, Do Jego Ekscelencji Biskupa Lubelskiego, parafianie, dnia
24 października 1868 r.
35
Tamże, k. 104, List mieszkańców Suśca do Jaśnie Wielmożnego Hrabiego Ordynata
Zamoyskiego, 9 lutego 1869 r.
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Projekt kościoła w Suścu, elewacja frontowa. Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie,
Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 4222.

że nie wie, jak zaawansowane są prace przy budowie, ponieważ nie otrzymał, pomimo wielokrotnie ponawianych próśb, planów i kosztorysów36.
Odnosząc się do zarzutów włościan, duchowny, powołując się na inwentarze rozebranego kościoła, dowodził, że był on ubogo wyposażony,
a pieniądze za trzy zabrane dzwony w wysokości rubli 17 i 34 kopiejki
odzyskał i przekazał dozorowi kościelnemu. Ponadto zapewnił władze
diecezjalne, że „macierzysty kościół Tomaszowski ulubioną córkę swoją
w Suścu nie odmówi wywianować”37.
36
APL, AOZ sygn. 4222, List ks. Kwiatkowskiego do Rządcy Klucza Aleksandrowskiego,
27 marca 1869, k. 98–99.
37
AAL, Rep. 60 IV b, 208, Do Prałata Dziekana i Administracji Diecezyi Lubelskiej, proboszcz tomaszowski Kwiatkowski, dnia 30 listopada 1868 r., b.p.
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Co ciekawe, parafianie wiedzieli, gdzie są owe dzwony, o czym powiadomili biskupa w liście. Z ich relacji wynika, że były cztery dzwony, które
przez długi czas znajdowały się we wsi, po czym jeden wzięto do kościoła
w Tomaszowie, dwa zabrano w czasie powstania 1831 r. do Warszawy,
a czwarty znalazł się cerkwi w Zamchu w następujący sposób:
[…] były tu w folwarku w Rybnicy, zaraz koło wsi Suścu położonego dawniejszymi czasy
Kuźnice, które dzierżawca niejaki Sokołowski trzymał w dzierżawie. Ten pan Sokołowski wziął
jeden z tych dzwonów, aby w czasie południa na robotników przy kuźnicach pracujących
dzwonić. Następnie tenże Pan Sokołowski wyprowadził się do wsi Zamchu i dzwon ten ze
sobą zabrał. Jakim zaś sposobem dzwon ten dostał się do cerkwi unickiej w Zamchu, gdzie
się obecnie znajduje, jest nam niewiadome, dosyć że dzwon ten znajduje się w Zamchu, czego
parafianie tamtejsi zupełnie niezapierają38.

Udział księdza Kwiatkowskiego w budowaniu kościoła był znaczący39.
Kapłan ten, będący proboszczem kościoła Zwiastowania Najświętszej Maryi
Panny w Tomaszowie od 1817 r., aż do swojej śmierci w 1872 r.40 znał
doskonale zmagania mieszkańców Suśca, Skwarków, Paarów, Rybnicy
i Grabowicy o wybudowanie kościoła w Suścu. Ponadto sam od początku wspierał te działania zarówno udzielając swego poparcia dla sprawy
przed Zarządem Ordynacji41, jak i udzielając wsparcia finansowego. Za
bezpodstawne należy uważać zarzuty czynione przez parafian, dotyczące
przywłaszczenia sprzętów z kościoła na Zamczysku, ponieważ kapłan ten
znany był z gospodarności i skrupulatności. Był również obdarzony temperamentem niepozwalającym mu na przyjmowanie zarzutów, z którymi się
nie zgadzał, i tolerowanie niewdzięczności. Ta nieugiętość skłaniała go do
licznych zatargów i sporów rozstrzygających się na drodze sądowej42. Także
w sporze z mieszkańcami Suśca i okolicznych wsi jego temperament, mimo
podeszłego wieku, dał o sobie znać, gdy ks. Kwiatkowski powiedział do
nich: „płynęliście, płynęli, a na brzegu utoniecie”43, co szczególnie uraziło
dumnych parafian. W zbiorze akt dotyczących kościoła, przechowywanych
w Archiwum Archidiecezjalnym Lubelskim, odnotowana jest data 1870,
jako rok poświęcenia kościoła, która pojawia się tam tylko raz44.
38
AAL, Rep. 60 IV b, 208, Do Jego Ekscelencji Biskupa Lubelskiego, parafianie, dnia
24 października 1868 r.
39
Tamże.
40
APL, AOZ, sygn. 3561, Ks. F. Kwiatkowski do Administracji Dóbr, 24 września 1817,
k. 17; cyt. za: S. W i ś n i e w s k i, W Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim 1809–1865, [w:]
Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł, Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 291.
41
„To było powodem jak mnie tak i wspomnionych wsiów mieszkańców: zanieść prośbę,
najprzód do ś.p. JW. Ordynata Stanisława Zamojskiego, a potem do Wysokiego Rządu, aby
[…] był wystawiony kościół Filjalny […] we wsi Suścu ile środkowem okolicznych włości”.
Zob. ks. F. K w i a t k o w s k i, dz. cyt., s. 27–28.
42
Zob. m.in.: APL, AOZ, sygn. 3865.
43
AAL, Rep. 60 IV b, 208, korespondencja parafian z biskupem lubelskim, b.p.
44
AAL, Rep. 60 IV b, 208, Inwentarz kościoła parafialnego we wsi Suścu, 30 listopada
1922 r.
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Projekt kościoła w Suścu, przekrój. Źródło: Archiwum Państwowe w Lublinie, Archiwum Ordynacji Zamojskiej, sygn. 4222.

Koszt wybudowania kościoła, według protokołu odbiorczego z 1874 r.,
wynosił 1256 rubli 63½ kopiejki. Była to kwota niższa od przekazanych
w 1861 r. przez ordynata 1099 rubli i 29 kopiejek jako wartość materiałów
i 1564 rubli i 4½ kopiejki gotowizny na wybudowanie kościoła i domu dla
plebana. Nie wiadomo, w jakim stopniu wyliczenie to było prawdziwe,
gdyż sam rządca klucza księżpolskiego zaznaczał, że prace budowlane
prowadzone były przez klucz aleksandrowski, józefowsko-szczebrzeski i księżpolski i nie dysponuje on dowodami poczynionych wypłat45.
Dodatkowo żaden z budowniczych, ani Brodziszewski, ani Bażan, nie
poczuwali się do obowiązku przedstawienia kosztorysów, tłumacząc się
rzadkim przebywaniem na terenie budowy bądź brakiem kompetencji,
zrzucając ten obowiązek na siebie nawzajem46.
45
APL, AOZ, sygn. 4222, k. 151, Do W-go Plenipotenta Jeneralnego Ordynacyi Zamojskiej,
Rządca Klucza Księżpolskiego, Majdan, dnia 14 czerwca 1874 r.
46
APL, AOZ, sygn. 4222, k. 117, L. Bażan, do Rządcy Klucza Księżpolskiego, 11 czerwca
1870; tamże, k. 122, Do Rządcy Klucza Księżpolskiego, Budowniczy DOZ, 18 grudnia 1870 r.
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Kościół w Suścu był budowany od roku 1862 do 1868. Najwcześniejszy
jego opis pochodzi z inwentarza z 1922 r. Według tego opisu kościół był
nieduży, jednonawowy, murowany i kryty gontem, bezstylowy. Zbudowany
bez prezbiterium, zakrystii, wieży i dzwonnicy. Posadzka była ułożona
w mozaikę z płytek terakotowych. Ściany wewnątrz i na zewnątrz były
tynkowane i pobielane. W roku 1917 ks. Stefan Orzeł przybudował do
niego, z lewej strony, tymczasową drewnianą zakrystię. Wejście do kościoła poprzedzała niższa kruchta. Drewniany chór rozciągał się przez
całą szerokość kościoła. Schody, chór i galeria pomalowane były na kolor
ciemnożółty. W kruchcie znajdowały się dwa okna, po trzy w kościele
i jedno za ołtarzem wielkim. We frontowej ścianie kościoła znajdowała
się nisza, zbudowana powyżej szczytu dachu, a w tej niszy mieściła się
sygnaturka – jedyny dzwon w kościele47. Sygnaturkę tę „ofiarowała pewna
pobożna Osoba” na ręce księdza Kwiatkowskiego z przeznaczeniem, by
zawisła w tym kościele48.
Opis zawarty w inwentarzu odpowiada rysunkom przedstawiającym
fasadę, elewację boczną i plan kościoła, skopiowanym w 1862 r. przez
Majewskiego. Nie wiadomo jednak czyjego autorstwa były oryginały, możliwe, że H. Dąbrowskiego, Budowniczego Powiatu Zamojskiego, którego
podpis, wraz z datą 1854, znajduje się na oryginałach rysunków domu
dla wikariusza49. Obecnie fasada kościoła różni się nieznacznie, zwłaszcza
w części frontonu wieńczącego fasadę. Przede wszystkim ma on inną,
mniej subtelną linię, której wygięcie kieruje się do środka i zamyka łukiem
odcinkowym od góry, oraz nie posiada niszy z sygnaturką i krzyżem, lecz
okrągły otwór, w którym niegdyś była sygnaturka. Pierwotny fronton
miał falistą linię i trójkątny szczyt zwieńczony krzyżem oraz prostokątną,
półokrągło zamkniętą niszę z zawieszoną sygnaturką w okrągłym otworze. Jedynym elementem wspólnym są ostrosłupowe sterczyny po bokach
frontonu. Nie wiadomo, kiedy nastąpiła przebudowa frontonu, na pewno
w roku 1922 kościół miał wciąż niszę z sygnaturką.
W pozostałych częściach, prócz dobudowanej (pierwotnie drewnianej,
a od 1983 r. murowanej) zakrystii i dostawionej naprzeciwko niej, od północy, murowanej kaplicy Matki Bożej z Lourdes, bryła kościoła nie różni
się od rysunków z 1862 r. Jest to budowla na planie prostokątnym od
wschodu zamknięta trójbocznie, z małą, prostokątną kruchtą od wschodu.
Przykryta jest dwuspadowym dachem, od wschodniej części trójpołaciowym,
47

1922 r.

AAL, Rep. 60 IV b, 208, Inwentarz kościoła parafialnego we wsi Suścu, 30 listopada

48
APL, AOZ sygn. 4222, List ks. Kwiatkowskiego do Rządcy Klucza Aleksandrowskiego,
27 marca 1869, k. 98v.
49
APL, AOZ, sygn. 4222, k. 161–170, Rysunek Kościoła Filialnego Obrządku Łacińskiego
we Wsi Suścu.
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Kościół w Suścu (stan aktualny). Źródło: Zbiory prywatne autorki.

od roku 1929 z blachy stalowej50. Od strony północnej kościoła znajduje
się drewniana dzwonnica postawiona prawdopodobnie w trzeciej ćwierci
XIX w., niedługo po wybudowaniu kościoła. Jest to trójpoziomowa wieża
pokryta namiotowym dachem, służyła do roku 1974, kiedy wybudowano
nową metalową konstrukcję przykrytą blaszanym dachem, mieszczącą dwa
dzwony. Stara dzwonnica mieściła dzwon z 1840 r. C. Vossa ze Szczecina51.
Mogła to być sygnaturka ofiarowana księdzu Kwiatkowskiemu.
Kościół w Suścu pozostał filią kościoła tomaszowskiego aż do roku
1906, kiedy biskup lubelski Franciszek Jaczewski (1832–1914) erygował
w Suścu parafię pw. Świętego Jana Nepomucena. Obejmowała ona Susiec,
Skwarki, Rybnicę, Grabowicę i Paary. W pełni usamodzielniła się dopiero
w 1910 r. Utrzymanie kapłana spoczywało na parafianach, którzy płacili
po 300 rubli rocznej pensji, ponieważ kościół nie posiadał żadnego gruntu
własnego, a nawet plac, na którym się znajdował, oraz grunt pod cmentarz
50
E. P u j s z o, tzw. Karta Biała, nr 2297, Kościół parafialny pw. św. Jana Nepomucena,
Susiec Tomaszowski, WSOZ w Lublinie, Delegatura w Zamościu.
51
Tamże.
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były dzierżawione od Ordynacji za opłatę roczną 1 rubla i 90 kopiejek52.
Konsekracja świątyni nastąpiła wiele lat później – 4 czerwca 1964 r., a dokonał jej biskup Henryk Strąkowski (1910–1965)53.
ABSTRACT
Anna Bartko-Malinowska
SAINT JOHN NEPOMUCENE CHURCH IN SUSIEC
– THE HISTORY OF ITS CONSTRUCTION AND CONSECRATION
St John Nepomucene Catholic church in Susiec erected in the years 1862–1868 dates
back much earlier, it can boast of the history more colorful than its 150 years it has been in
service since, as it is the proof of sheer determination of the generations of parishioners who
endeavored to have the church constructed. The history begins from the post-Basilian small
church funded by the Zamoyskis Estate Steward Tomasz Józef Zamoyski on the site called Castle
after the Basilian monks had left the place and which was handed over to Catholic inhabitants
as a branch church. In 1796 this wooden church was closed due to its bad condition and then
pulled down. The inhabitants of Susiec and its vicinity were promised a new church within
two years on a new site in Susiec as it was troublesome for them to attend their parish church
in Tomaszów. However, the plan never materialized and they still had to trudge to Tomaszów.
Their first request submitted to the Zamoyskis Estate Stewardship to aid them to erect a new
church was addressed in 1817, but despite a few year-long discussion it did not come to fruition
as the inhabitants did not manage to collect enough capital. Subsequent requests appeared
in 1840s and 50s but not until 1862 did the construction of a new brick church begin for the
most part funded by the Zamoyskis Estate Stewardship and parishioners. The construction
of the church was very well documented with the names of foramen and the progress of
work reported. Furthermore, the correspondence and the construction reports may help us
understand the reality of procuring materials and foremen. The construction was finished in
1868, however, the church was not consecrated due to the conflict between the parishioners and
Fr. Kwiatkowski, the parish priest. The dispute centered around liturgical vessels and church
bells taken from the wooden church that had been dismantled and transferred to the parish
church in Tomaszów. The parish priest refuted the allegations by adducing the inventory in
his support, which reported that there were very few vessels and that he retrieved the money
for stolen bells which was then transferred to the Church Authorities. The allegations caused
great offence to the parish priest, who had always been a strong advocate and a supporter of
the parishioners, so he procrastinated setting up the consecration date. The church in Susiec
became a parish church in 1906 and was consecrated in 1964.

52
AAL, Rep. 60 IV b, 208, Inwentarz kościoła parafialnego we wsi Suścu, 30 listopada
1922 r.; APL, AOZ, sygn. 4333, list do Administracji Jeneralnej ks. S. Orzeł, 1918 r, b.p.
53
M. Z a h a j k i e w i c z, Diecezja lubelska. Informator historyczny i administracyjny, Lublin
1985, s. 330.
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Katarzyna Warmińska-Mazurek
Muzeum Kresów w Lubaczowie
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

WIELOWYMIAROWA WARTOŚĆ ZABYTKU
NA PRZYKŁADZIE CERKWI PRAWOSŁAWNEJ
PW. ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA CUDOTWÓRCY
W TOMASZOWIE LUBELSKIM
Opracowanie przedstawia zarys historii powstania cerkwi murowanej pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim, jak również jej walory artystyczne i znaczenie
historyczne. Układ wywodu oparty jest na koncepcji zabytkoznawczej analizy wartościującej
autorstwa Waltera Frodla. Głównym jej punktem jest wartość historyczna, czyli historia cerkwi,
z podkreśleniem ważniejszych aspektów historii Kościołów wschodnich na terenie Tomaszowa
i okolic. W części poświęconej wartości artystycznej przedstawiony został opis architektoniczny
cerkwi oraz ważniejszych elementów jej wyposażenia. W podsumowaniu zwrócona została
uwaga na wartość użytkową tomaszowskiej cerkwi.
Bogata historia związana ze świątynią stanowi ważne, ale i niełatwe zagadnienie. Autorka
miała na celu zwrócenie uwagi na wyjątkowy charakter zabytku oraz na jego zakorzenienie
w wielowiekowej tradycji Kościołów wschodnich na terenie miasta i w okolicach Tomaszowa.
Słowa kluczowe: cerkiew, sztuka cerkiewna, prawosławie, wartościowanie zabytku

Niniejsze opracowanie będzie próbą przedstawienia historii oraz walorów artystycznych zabytku, którym jest murowana cerkiew prawosławna
w Tomaszowie Lubelskim. Rozważania zostaną oparte na schemacie zabytkoznawczej analizy wartościującej sformułowanej przez Waltera Frodla.
Koncepcja autorstwa austriackiego historyka sztuki i konserwatora, wieloletniego prezydenta austriackiego Federalnego Urzędu Ochrony Zabytków,
w europejskiej teorii konserwatorskiej obecna jest od lat 60. XX w. Stale
aktualna teoria wykorzystywana jest z powodzeniem w praktyce konserwatorskiej przy analizie wartości zabytku. Zasadniczy podział na trzy
podstawowe części: wartość historyczną, artystyczną i użytkową, będzie
podstawą niniejszych rozważań. Dlaczego uciekać się do tak wyszukanych
koncepcji, aby mówić o zabytku, którego wartość wydaje się oczywista?
Warto przyjrzeć się bliżej temu, co wartość takową buduje.
W niniejszych rozważaniach nie będzie chodziło o typową analizę
wartościującą, raczej o zwrócenie uwagi na ważne aspekty bytności zabytku tak „wielorakiego znaczeniowo”, jakim jest tomaszowska cerkiew
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prawosławna. Schemat przywołanej koncepcji wydaje się autorce bardzo
trafny w odniesieniu do omawianej świątyni. Porządkuje zagadnienia wartości, co pozwala zwrócić uwagę na kwestie, które w klasycznym układzie
artykułu nie zajęłyby należytego miejsca. Celem niniejszego opracowania
jest przedstawienie szerokiego wachlarza zagadnień związanych zarówno
z samą cerkwią, jak i bytnością Kościołów wschodnich w Tomaszowie.
Główne miejsce zajmie także historia powstania świątyni oraz jej pierwotny
wygląd i charakter.
W dostępnej literaturze historia parafii najszerzej została przedstawiona przez G. J. Pelicę1 i S. Dmitruka2, publikacje te od wielu lat stanowią
podstawę wiedzy o tomaszowskiej cerkwi. Interesujący jest także artykuł
W. Dziedzica o pomnikach cerkiewnych3. Najszerszego opracowania doczekała się pierwsza w Tomaszowie parafia pw. Świętego Mikołaja z cerkwią
drewnianą w opracowaniu autorstwa J. Frykowskiego4. Interesującym
źródłem informacji, choć w wielu miejscach potrzebującym zweryfikowania, okazały się informatory warszawsko-chełmskiej eparchii („ХолмскоВаршавскiй Епархiалный Вѣcтникь”). Wykorzystano także archiwalia,
które jednak nie pozwoliły w pełni zilustrować historii powstania nowej,
murowanej cerkwi w Tomaszowie.
WARTOŚĆ HISTORYCZNA
Wartość historyczna jest pierwszym z punktów koncepcji W. Frodla.
Mieści ona w sobie wartość naukową zabytku, która może stanowić
przedmiot badań dyscyplin historycznych, oraz wartość emocjonalną, czyli
oddziaływanie zabytku nie tylko na naukowców, ale na zwykłych widzów,
odbiorców, w omawianym wypadku przede wszystkim na mieszkańców
miasta i turystów oraz wiernych Kościoła prawosławnego.
Murowana cerkiew prawosławna jest dokumentem części dziejów miasta, związanych z czasami zaborów, które odcisnęły się na historii świątyni
swoistym piętnem. Jak będzie chciała wykazać autorka w dalszej części
tekstu – niezupełnie słusznie. Kwestia ta łączy się ściśle z emocjonalnym
oddziaływaniem omawianego zabytku.
Historia cerkwi pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie
Lubelskim zaczyna się najpewniej w 1888 r. Odnalezione informacje poG. J. P e l i c a, Historia parafii św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim, „Wiadomości Polskiego
Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego” 2007, nr 11 (216), s. 16–17.
2
S. D m i t r u k, O tomaszowskiej parafii, „Przegląd Prawosławny” 2010, nr 2 (296).
3
W. D z i e d z i c, Ślady przeszłości, „ReWizje Tomaszowskie” 1997, nr 3 (158), s. 1, 6.
4
J. F r y k o w s k i, Dzieje parafii unickiej pw. św. Mikołaja w Tomaszowie Lubelskim w świetle
osiemnastowiecznych wizytacji kościelnych, „Rocznik Historyczny”, t. 40, 2014.
1
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zwalają określić wydarzenia z lata tego roku. Kamień węgielny wkopany
został 14 sierpnia 1888 r.5. Koszt budowy, sfinansowanej niemal w całości
z funduszu Generalnego Gubernatorstwa, wyniósł wraz z ikonostasem
48 940 rubli6. Umowa na zakup 250 tys. cegieł w cenie 9 rubli za 1000
sztuk, podpisana pomiędzy warszawskim przedsiębiorcą budowlanym
Józefem Ettingerem i cegielnią w Sabaudii, opatrzona była datą 18 lipca
1888 r.7, co potwierdza, że przygotowania do tego przedsięwzięcia rozpoczęto wcześniej.
Cerkiew wzniesiona została na placu należącym do adwokata
Kulczyńskiego8. Prace budowlane trwały kilka lat. Świątynia zaplanowana
została na 800 osób, a jej wysokość na 16 sążni, czyli blisko 28 m. Przy jej
budowie posłużono się typowym projektem cerkwi przeznaczonej na 700
osób. Został on zmodyfikowany stosownie do potrzeb prawdopodobnie
przez Ksawerego D. Drozdowskiego, architekta powiatu tomaszowskiego
w latach 1887–1893, który nadzorował budowę świątyni. Drozdowski łączony jest również z budową koszar dla straży granicznej w Tomaszowie,
miał też być autorem dwóch innych, bliżej nieznanych cerkwi w powiecie9. Pracami budowlanymi kierował majster Gabriel Arbuzow z guberni
włodzimierskiej10.
Cerkiew poświęcona została 21 października 1891 r. przez ówczesnego biskupa lubelskiego Flawiana. W uroczystości brali udział urzędnicy
carscy, warszawski gubernator generalny Józef Władimirowicz Hurko
oraz lubelski gubernator Włodzimierz Filipowicz Tchorzewski11. Wśród
ważnych gości znalazł się także dowódca 1. Dywizji Kozaków Dońskich
generał lejtnant Andijanow oraz dowodzący, a także „dowodzący budową
cerkwi” pułkownik N. D. Sojcew12.
Wyposażenie świątyni było zamawiane w Moskwie. Największą inwestycją były trzy dzwony, które wyprodukowane zostały w słynnej moskiewskiej – jednej z największych w carskiej Rosji – odlewni Finlandskiego.
Największy ważył około 1 t i 140 kg (69 pudów i 23 funty), drugi blisko
„Холмско-Варшавскiй Епархiалный Вѣcтникь” (dalej: XBEB) 1890, nr 24, s. 444.
Tamże.
7
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Archiwum Ordynacji Zamojskiej ze
Zwierzyńca (dalej: AOZ), sygn. 10187, k. 164–166.
8
J. M a z u r e k, Kronika miasta Tomaszowa, rkps, Muzeum Regionalne w Tomaszowie
Lubelskim.
9
J. Ż y w i c k i, Urzędnicy: architekci, budowniczowie, inżynierowie cywilni… Ludzie architektury i budownictwa w województwie lubelskim oraz guberni lubelskiej w Królestwie Polskim w latach
1815–1915, Lublin 2010, s. 286–289, 436.
10
XBEB 1890, nr 24, s. 444.
11
APL, Chełmski Konsystorz Prawosławny (dalej: ChKP), W sprawie budowy cerkwi w Tomaszowie Lubelskim i zburzenia starej, sygn. 2026, k. 7–8.
12
Chodzi najpewniej o sprawującego pieczę nad pomagającymi, zatrudnionymi przy
budowie cerkwi, żołnierzami ze stacjonującej dywizji.
5
6
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83 kg (5 pudów i 25 funtów) oraz trzeci 50 kg (3 pudy)13. Koszt tego zamówienia wyniósł 1186 rubli i 80 kopiejek, z czego 596 rubli i 80 kopiejek
uzbierali parafianie. W prezencie od wytwórcy cerkiew zaopatrzona została
dodatkowo w dwa małe dzwony o wadze 17 i 13 kg.
Naczynia liturgiczne także zamówione zostały w Moskwie, prawdopodobnie w pracowni Pawła Owicznikowa, znanego złotnika działającego
w latach 1853–1916. W relacji z poświęcenia cerkwi drukowanej w eparchialnym informatorze z 1890 r. podane jest nazwisko Olowjanisznikowa14,
zapewne błędnie, gdyż wytwórnia prowadzona przez rodzinę o tym nazwisku była, obok Finlandskiego i Samginsa, jedną z największych odlewni
dzwonów w carskiej Rosji15.
Stroje liturgiczne zamówione zostały u Sacożnikowa16. Natomiast
ikonostas miał powstać w moskiewskiej pracowni Morozowa. Trudno
jest określić, kim był ów Morozow, było to popularne nazwisko. Wasyl
Slobodian17 identyfikuje go z Kuźmą Morozowem, moskiewskim kupcem,
który niewykluczone, że mógł być właścicielem pracowni malarskiej.
Polichromie w cerkwi wykonane zostały prawdopodobnie przez malarza
Iwaszka z Tomaszowa, którego podpis znaleziono w kopule. W latach 30.
XX w. zostały przez niego odnowione.
*
Pisząc o cerkwi murowanej, nie można pominąć faktu, że nie była to
pierwsza i jedyna cerkiew w mieście. W czasie jej budowy istniała jeszcze
cerkiew drewniana pw. Świętego Jerzego, powstała przed 1638 r.18. Pierwszą
wzmiankowaną w 1609 r. cerkwią w mieście była, umiejscowiona na Przedmieściu Lwowskim, świątynia pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Pod
koniec XVII w. w mieście wymieniane są trzy cerkwie drewniane, oprócz
wspomnianych wcześniej istniała świątynia pw. Zaśnięcia Bogurodzicy
(zwana Uspieńską), powstała zapewne przed 1623 r.19.
Czas powstania tych świątyń to także czas przemian w strukturach
cerkiewnych. W roku 1596 podpisano akt unii kościelnej zakładający połączenie Cerkwi prawosławnej i Kościoła rzymskokatolickiego na terenie
Rzeczypospolitej oraz zrównanie w prawach duchowieństwa obu wyznań.
XBEB 1890, nr 24, s. 444.
Tamże.
15
History of Technology, t. 22, 2016, s. 60.
16
Autorce nie udało się odnaleźć bliższych informacji o tym rzemieślniku.
17
W. S l o b o d i a n, Церкови Холмської Епархiї, Lwiw 2005, s. 412.
18
R. S z c z y g i e ł, Powstanie miasta Jelitowa (Tomaszowa) i jego dzieje w czasach rządów w Ordynacji kanclerskiej linii Zamoyskich, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł,
Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 121.
19
Tamże.
13
14
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W efekcie doszło w zasadzie do likwidacji prawosławia, a jego struktura
administracyjna posłużyła za podstawę podziałów terytorialnych Kościoła
unickiego. Recepcja unii była bardzo długim procesem i nierzadko kończyła się miejscowymi konfliktami. W Tomaszowie nie odnotowano zajść
z tym związanych, ale w niektórych nieodległych miejscowościach, m.in.
w Sokalu, Bełzie, Tyszowcach, takowe wybuchały, podsycane interesami
tamtejszych możnych20.
W połowie XVIII w. trzy tomaszowskie cerkwie należały już do struktur unickiej diecezji chełmskiej. W ciągu wieku były też systematycznie
wizytowane: w latach 1722, 1743, 1761, 1780 i w 1795 r. cerkiew pw.
Świętego Mikołaja21, od 1743 r. wizytowana była świątynia pw. Zaśnięcia
Bogurodzicy, zaś od 1761 pw. Świętego Jerzego22. Swoistą ciekawostką jest
prośba członków tomaszowskiego bractwa cerkiewnego, którzy nie chcieli
przystąpić do unii, do Tomasza Zamoyskiego o możliwość pozostania
przy ich obrządku23. Nie wiadomo, jak długo parafia św. Jerzego opierała
się przyjęciu unii. W roku 1655 Jan II Zamoyski prosił biskupa unickiego
Jakuba Suszę o przysłanie do parafii kapłana24, co może wskazywać na
przyłączenie się parafii pod jurysdykcję unicką.
Parafialna cerkiew św. Jerzego, którą stała się z czasem, została zamknięta w 1890 r.25 po wzniesieniu cerkwi murowanej pw. Świętego Mikołaja.
W archiwaliach można znaleźć też wzmiankę o tym, że cerkwie filialne
w Tomaszowie zostały po 1810 r. przez rząd świecki zamienione na magazyn wojskowy, zaś sprzęty i ołtarze za pozwoleniem władz duchownych przeniesione do cerkwi parafialnej26. Odnajdujemy też wzmiankę, że
w 1796 r. drewniana cerkiew pw. Świętego Mikołaja miała być sprzedana
na rozbiórkę27, być może nie doszło to do skutku. Do roku 1875 cerkiew
pw. Świętego Jerzego należała do parafii unickiej. Po tej dacie – ostatecznej
likwidacji unii na terenie Królestwa Polskiego, obszar już prawosławnej
diecezji chełmskiej został podzielony na nowe okręgi28. Cerkiew pw. Świętego
Jerzego stała przy dzisiejszej ulicy Świętojurskiej, niedaleko obecnego
Urzędu Gminy Tomaszów Lubelski, na którego miejscu znajdowała się
A. G i l, Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005, s. 73.
APL, ChKGK, Wizyty dekanatu Tomaszowskiego In A[nn]o 1744, sygn. 107; Drevni
dokumenty o funduszach Tomaszowskoj cerkwi (wizyty), sygn. 880.
22
APL, ChKGK, Drevni dokumenty o funduszach Tomaszowskoj cerkwi (wizyty),
sygn. 880.
23
R. S z c z y g i e ł, dz. cyt., s. 121.
24
Tamże.
25
XBEB 1894, nr 14, s. 230–232.
26
APL, ChKGK, Akta dotyczące kościołów grekokatolickich. Stan i reparacja, sygn. 234,
k. 14.
27
XBEB 1894, nr 14, s. 231.
28
XBEB 1879, nr 18, s. 304.
20
21
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plebania. Cerkiew została rozebrana, a z uzyskanego materiału w 1906 r.
wzniesiono kaplicę cmentarną29.
*
W momencie wznoszenia nowej, murowanej cerkwi tomaszowska parafia
należała do I Okręgu Tomaszowskiego prawosławnej diecezji chełmsko-warszawskiej. W roku 1899 tomaszowska parafia liczyła 2761 wiernych,
nie wliczając w to pułku Kozaków i brygady pogranicznej kwaterujących
w Tomaszowie30.
Od roku 1947 cerkiew była nieczynna. Ostatnie nabożeństwo odprawiono w czerwcu 1947 r.31. Jak zanotował tomaszowski kronikarz Jan
Mazurek, 27 grudnia 1947 r. wywieziono wyposażenie cerkwi, m.in. obrazy
i sprzęty liturgiczne32. Po wojnie wnętrze zostało sprofanowane, cerkiew
służyła jako magazyn, a nawet jako szalet. W latach 80. XX w. odzyskano
świątynię i przeprowadzono pierwszy remont. Cerkiew na powrót stała się
świątynią parafialną obsługiwaną przez proboszcza początkowo dojeżdżającego, z czasem mieszkającego w mieście na stałe. Nie jest to bynajmniej
koniec historii cerkwi pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Od kilku lat
trwają prace remontowe. Zostało już zmienione pokrycie dachowe, odnowiono elewacje, trwają prace we wnętrzu, planowane jest odnowienie
polichromii.
*
Obok wartości historycznej istnieje wartość emocjonalna zabytku,
bardzo istotna dla niniejszych rozważań. Wartość wielowymiarowa, bardzo niejednoznaczna, a czasem budząca skrajne emocje. Jedno jest w niej
stałe – ludzie, którzy mieszkając tu od wieków, krążyli w „wirze historii”
nie zawsze z własnej woli. Wyznanie, które z czasem stało się wręcz wyznacznikiem narodowości, często było instrumentem działań politycznych,
a skutki polityki minionych wieków odczuwalne są do dziś.
Pierwszym istotnym elementem wartości emocjonalnych jest wieloaspektowość Kościoła wschodniego w Tomaszowie i okolicach. Po
wprowadzeniu unii kościelnej można przyjąć, że w mieście działały obok
siebie parafie rzymskokatolicka, unicka i prawosławna – przynajmniej do
połowy XVIII w.
APL, ChKP, W sprawie budowy cerkwi…
XBEB 1900, nr 6, s. 69–70.
31
G. J. P e l i c a, Rodzinny obrządek wschodni w Rzeczypospolitej. Opracowania archiwalne
i studia z dziejów diecezji chełmsko-lubelskiej, Lublin 2015–2016, s. 646.
32
J. M a z u r e k, dz. cyt.
29
30
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Wojsko austriackie stacjonujące pod cerkwią w Tomaszowie Lubelskim w 1914 r.
Źródło: C. K l e m m e r, Kaiser, Krieg und Kamera, Berndorf 2010, s. 43.

Od lat 60. XVIII w. wszystkie istniejące w Tomaszowie cerkwie były
greckokatolickie. Stan taki trwał do 1875 r., do momentu likwidacji unii,
choć polityka caratu już wcześniej była negatywnie ustosunkowana do
unitów, w których widziano żywioł polski33.
Jak dowiadujemy się z raportu z 1907 r. proboszcza prawosławnej parafii w Tomaszowie Jana Chruściewicza, obecni na uroczystości poświęcenia
cerkwi murowanej w Tomaszowie urzędnicy postanowili nie poprawiać
drewnianej cerkwi św. Jerzego, aby ludność zapomniała o unii:
[…] i zaczną przyzwyczajać się i oswajać obrzędowość i nauki Prawosławnej wiary, a tym
samym utwierdzać się w sumieniu przynależności swojej nie do unickiej, a do pokrewnego
jednomiernego ruskiego narodu34.

We wspomnianym raporcie można odczuć także silne wpływy polityczne w codziennym życiu Cerkwi prawosławnej, która nie z własnej
woli stała się narzędziem w rękach polityki carskiej wobec ziem polskich
zagarniętych w trakcie rozbiorów.
33
Więcej na temat stosunków wyznaniowych w Królestwie Polskim: A. S z a b a c i u k,
„Rosyjski Ulster”. Kwestia chełmska w polityce imperialnej Rosji w latach 1863–1915, Lublin 2013.
34
APL, ChKP, W sprawie budowy cerkwi…
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Sam dokument, o którym wspomniano wyżej, jest ciekawy także pod
innymi względami. Przedstawia stan bieżący parafii, a także jest próbą
(sądząc po wielu latach skuteczną) zaprzestania żądań podnoszonych przez
pomocnika w parafii księdza Pawła Bukitkina, który wysłał kilka pism do
chełmskiego konsystorza prawosławnego w sprawie chęci wzniesienia czy
odbudowania na dawnym miejscu cerkwi pw. Świętego Jerzego. Po tonie
raportu można stwierdzić, że proboszcz tłumaczy się z wcześniejszych
pism pomocnika.
Z relacji proboszcza Chruściewicza można wywnioskować, iż tomaszowscy parafianie byli podzieleni w swoich poglądach co do potrzeb
parafii lub przynajmniej nie zgadzali się ze zdaniem swego proboszcza,
a orędownika swych pragnień wzniesienia nowego budynku znaleźli w wikarym. Parafianie uzbierali nawet kwotę 336 rubli na ten cel. Proboszcz
argumentuje i nieco gani pomocnika, że ten mało wie o trudach i kosztach
wznoszenia nowej świątyni. Poza tym miejsce, gdzie kiedyś znajdowała się
cerkiew pw. Świętego Jerzego, jest na chwilę obecną miejscem niegodnym,
wokół znajdowały się zabudowania mieszkalne i gospodarcze.
Ksiądz Chruściewicz sugeruje, że za pieniądze uzbierane przez parafian można upamiętnić miejsca, gdzie stały dawniej cerkwie pw. Świętego
Mikołaja i Świętego Jerzego. Miał też pomysł wzniesienia kaplicy na miejscu
cerkwi pw. Zaśnięcia Bogurodzicy, gdzie można by przenieść ikonę Matki
Bożej pochodzącą ze starej Uspieńskiej cerkwi. Proponuje wzniesienie
pamiątkowych, kamiennych krzyży. Choć te, wierząc inskrypcjom, już
istniały, a przynajmniej jeden, na rogu ulic Kopernika i Łokietka, obecnie
na prywatnej posesji. Znajduje się na nim napis mówiący o tym, że powstał
na miejscu istnienia cerkwi pw. Świętego Mikołaja skasowanej w 1794 r.,
a pomnik miał być wzniesiony w 1886 r. za czasów ojca Gierasimowicza
i staraniem Prawosławnego Bractwa św. Jerzego miasta Tomaszowa35.
Przywołana wyżej sytuacja mogła wynikać z podobnych, mających
miejsce 300 lat wcześniej, wydarzeń po wprowadzeniu unii kościelnej.
Teraz unia, która zdążyła się ugruntować, stała się pod koniec wieku XIX
w Królestwie Polskim nielegalna. Raport z 1907 r. powstał 30 lat po tym
fakcie, ale czy tyle wystarczy, aby zmienić ludzkie przekonania i przyzwyczajenia? Sądząc po wydanym w 1905 r. ukazie carskim, pozwalającym dobrowolnie dawnym unitom wybrać, czy chcą należeć do Kościoła
prawosławnego czy katolickiego, problem nie zniknął.
Jeszcze przed wybuchem I wojny światowej władze gubernialne podjęły
w latach 1909–1912 przygotowania do ewakuacji struktur Kościoła prawosławnego, co na szerszą skalę doprowadziło do tzw. bieżeństwa36 w 1915 r.
W. D z i e d z i c, dz. cyt.
Temat bieżeństwa ciągle wymaga dalszych opracowań i badań. Więcej na temat bieżeństwa:
A. P r y m a k - O n i s z k, Bieżeństwo 1915. Zapomniani uchodźcy, Wołowiec 2016.
35
36
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Była to wielka emigracja, w głąb Rosji, ludności prawosławnej zamieszkałej
na terenach dawnej Rzeczypospolitej. Z Tomaszowa na liście ewakuacyjnej
duchowieństwa znalazł się proboszcz Korneliusz Fiodor Gierasimowicz,
wikariusz Borys Tichonow Kwaśniecki z żoną, ks. Joan Markow z żoną,
a także psalmista z rodziną oraz diakon z rodziną37. Przewidziani byli do
transportu w kierunku Kijowa. Można przypuszczać, że również parafianie
mogli zostać wysłani w tym samym kierunku. Części bieżeńców po wojnie
udało się wrócić.
I tu zaczyna się kolejny rozdział historii parafii, której świadkiem nadal
była tomaszowska cerkiew. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości
władza odrodzonego państwa w prawosławiu upatrywała spuściznę po
zaborcy. Można to chyba uznać – sarkastycznie – za sukces polityki caratu,
choć po niewczasie. Kulminacją polityki państwa polskiego wobec swoich
obywateli wyznania prawosławnego była bez wątpienia tzw. akcja rewindykacyjna w 1938 r., zwana też „akcją burzenia cerkwi”, w myśl której
traktowano „prawosławnych jak »schizmatyków«, a mieszkańców wschodniej Lubelszczyzny i Wołynia jak zruszczonych Polaków”38. W wyniku
tej akcji zniszczono ponad 100 świątyń, które uznano za zrujnowane lub
niepotrzebne (nie zawsze było to zgodne z prawdą), jak również zmuszano ludność do konwersji na katolicyzm. Wprawdzie akcja ta nie dotknęła
samej cerkwi tomaszowskiej, ale tutejszych wiernych – już tak. Dewastacji
moralnej dopełniła Akcja „Wisła” i deportacja ludności prawosławnej za
wschodnią granicę.
Oddziaływanie emocjonalne tych wydarzeń miało wpływ nie tylko na
wiernych Kościoła prawosławnego, których dotknęły ogromne dramaty
na przestrzeni zaledwie kilkunastu lat. Wydarzenia te nie pozostają bez
wpływu na postrzeganie Kościoła prawosławnego jako „elementu” obcego. Tym samym zabytkowa świątynia prawosławna stojąca w centrum
miasta wydaje się czymś obcym, a tak nie jest. Właśnie przytoczone wyżej
wydarzenia wpłynęły na sposób jej postrzegania. Pomimo to, że zabytek
związany był z polityką i powstał z funduszy zaborcy, wyrósł jednak na
bazie wielowiekowej tradycji Kościoła wschodniego na tych terenach. I nie
można o tym zapominać. Tomaszowska cerkiew jest dokumentem historii
tego miasta i okolicy, należy jej się właściwy szacunek oraz troska.

37
38

G. J. P e l i c a, Rodzinny obrządek…, s. 381.
Powtórzone za: tamże, s. 478.
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WARTOŚĆ ARTYSTYCZNA
Wartość artystyczna to wartość odmienna od historycznej. Ta ostatnia
potrzebuje procesu poszukiwania wiedzy, badań historycznych i ich analizy,
wartość artystyczna jest wytwarzana przez sam zabytek – dzieło sztuki.
Nie potrzeba żadnych narzędzi, aby ją poznać. Jest to wartość, która dokumentuje przemiany stylistyczne, działalność artysty w danej dziedzinie.
Częściami składowymi wartości artystycznej jest jakość artystyczna, czyli
zespół czynników estetycznych nietracących swych walorów na przestrzeni minionego czasu. Następnym punktem rozważań i składową wartości
artystycznej jest oddziaływanie artystyczne, czyli jak zabytek wpływa na
otoczenie przez samo swoje istnienie. Ważny jest także stan pierwotny
zabytku i jego oryginalna substancja, której obecność może ma większe
znaczenie przy starszych zabytkach, jednak w odniesieniu do tomaszowskiej
cerkwi zwraca uwagę i jest niewątpliwą zaletą fakt nielicznych remontów
i brak przebudów. Pierwotna substancja zabytku jest niemal nienaruszona.
Dotyczy to jednak tylko architektury, z pierwotnego wyposażenia tomaszowskiej cerkwi niestety nie zachowało się wiele.
*
Cerkiew murowana pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie
jest świątynią wzniesioną z cegły, orientowaną, czyli skierowaną prezbiterium
na wschód, na planie zbliżonym do kwadratu, którego podstawą jest krzyż
równoramienny. Od wschodu absyda ujęta jest dwoma pomieszczeniami
na rzucie zbliżonym do kwadratu, zaś od zachodu kruchta zbudowana jest
na rzucie prostokąta. Bryła świątyni jest zwarta. Budowlę wieńczy kopuła
wraz z czterema wieżyczkami w narożach w formie latarni, krytych podobnie jak centralna wieżyczka ostrosłupowym hełmem. Absyda, niższa
od korpusu, ujęta jest dwiema mniejszymi przybudówkami.
Elewacje zdobione są nieskomplikowanym detalem. Ściany nawy
trójosiowe z nieznacznym, centralnym ryzalitem. Podziały między kondygnacjami zaznaczają wydatne, wielouskokowe gzymsy. Podziały pionowe
podkreślają płyciny ujęte pojedynczymi lub zdwojonymi półkolumnami
o stylizowanych głowicach romańskich. Na osi centralnej znajduje się
wydatny portal sięgający od dolnej kondygnacji cokołu do połowy górnej.
Zwieńczony jest naczółkiem w postaci pary dwóch płycin w formie łuków półkolistych oraz trójkątnym naczółkiem. Ponad portalem, odsunięte
od centrum, znajdują się dwa okna zakończone łukiem odcinkowym,
ujęte półkolumnami z analogicznym jak nad portalem naczółkiem. Okna
szprosowe, wielopodziałowe, dekorowane obramieniem i półkolumnami,
zwieńczone są podwójnymi łukami półkolistymi i ostrymi. Drzwi cerkwi
są ramowo-płycinowe, dwuskrzydłowe.
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Widok cerkwi po remoncie elewacji i dachu. Źródło: Archiwum Parafii Prawosławnej
pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie Lubelskim, 2016.

Wnętrze świątyni jest jednoprzestrzenne, na skrzyżowaniu nawy
z transeptem kryte kopułą na tamburze wspartym na szerokich, czterech
filarach z lizenami. Prezbiterium podniesione jest o stopień. Po północnej
stronie znajduje się „zakrystia”, otwarta na nawę wnęką, po północnej
stronie zamknięta. Boczne ramiona transeptu kryte są sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Od zachodu usytuowane jest wejście na chór. Wnętrze
doświetlają okna. Do wnętrza prowadzą trzy pary drzwi: od zachodu,
północy i południa.
Tomaszowska cerkiew murowana zaliczana jest do nurtu architektury nowo wznoszonych cerkwi prawosławnych w II połowie XIX w. i na
początku XX w. w Królestwie Polskim. Pierwsze plany zorganizowanego
budownictwa cerkiewnego, oparte na kilku wzorcowych projektach, powstały na terenie zaboru rosyjskiego jeszcze w latach 60. XIX w. Po upadku
powstania styczniowego i pozbawieniu Królestwa autonomii miało ono na
celu unifikację z Cesarstwem Rosyjskim. Sprawy budownictwa cerkiewnego
znalazły się w gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Petersburgu.
W czasach Aleksandra II, tak jak i wcześniej, świątynia postrzegana była
jako odzwierciedlenie idei narodowości i ku temu zmierzały poszukiwania
architektów tworzących w stylu tzw. rosyjsko-bizantyjskim. Scentralizo-
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wanie decyzji związanych z budownictwem cerkiewnym uczyniło z niego
narzędzie polityczne. W wytycznych namiestnika Królestwa Berga znalazło
się zalecenie, aby nowo wznoszone lub przebudowywane cerkwie zachowywały styl moskiewski lub bizantyjski i sytuowane były w najważniejszych
punktach urbanistycznych39.
Procedury budowlane zatwierdzane w Petersburgu narzucały wzorce
wypracowane w Rosji, wśród nich najpopularniejsze były zaproponowane
przez Konstantina N. Thona. Architekt ów chciał stworzyć styl architektury ruskiej przez połączenie stylu bizantyjskiego z rosyjskim. Wzorując
się między innymi na jego projektach, stosowano gotowe, nieznacznie
modyfikowane schematy. Od lat 80. XIX w. powielano te schematy i stosowanie stylu „staroruskiego”, „starorosyjskiego” stało się powszechne40.
Wzorzec ów łączył ze sobą „starorosyjską” trzyczęściową bryłę i wnętrze
z detalem bizantyjskim. Tomaszowska cerkiew powstała w nurcie thonowskich realizacji o klasycznej bryle połączonej z „bizantyjskim” i „moskiewskim” detalem.
*
Wystrój malarski cerkwi ściśle związany jest z architekturą i znaczeniem
w liturgii poszczególnych części świątyni. Klasyczny wystrój malarski, dominujący w swych głównych cechach od XI do końca XVII w., występuje
także w młodszych realizacjach41. Tradycyjnie, w rozbudowanej dekoracji
świątyni, w prezbiterium często umieszczone były, od dołu ściany, przedstawienia Ojców Kościoła, twórców liturgii oraz Apostołów bądź Ostatniej
Wieczerzy, bezpośrednio za ołtarzem wizerunek Matki Bożej, wyżej obraz
Zbawiciela42, a w sklepieniu Zesłanie Ducha Świętego. Nawa – symbol
przemienionego stworzenia – to nowa ziemia. W kopule umieszczany
był nierzadko Chrystus Pantokrator, tuż poniżej Apostołowie, a na pendentywach Ewangeliści głoszący na cztery strony świata Dobrą Nowinę.
Kolumny pokryte były często wyobrażeniami „filarów” Cerkwi – męczenników, hierarchów, ascetów. Na ścianach umieszczane były sceny z historii
sakralnej, a na zachodniej ścianie nawy – najczęściej Sąd Ostateczny43.
W tomaszowskiej cerkwi układ i treść malowideł są odrobinę skromniejsze. Ze względu na jej niewłaściwe użytkowanie po wojnie znaczna część
wystroju malarskiego uległa zniszczeniu. Oprócz widocznych w górnych
partiach wnętrza malowideł ślady polichromii odnaleziono w nawie, były
P. C y n a l e w s k a - K u c z m a, Architektura cerkiewna Królestwa Polskiego narzędziem
integracji z Imperium Rosyjskim, Poznań 2004, s. 92.
40
Tamże, s. 92–99.
41
L. U s p i e ń s k i, Symbolika cerkwi, Białystok 2004, s. 26–28.
42
Słynna mozaika w absydzie katedry w Cefalù przedstawiająca Chrystusa Pantokratora.
43
L. U s p i e ń s k i, dz. cyt.
39
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to dekoracje ornamentalne. Najciekawsze malowidła znajdują się w tamburze kopuły nad nawą. Na północnej zaś i południowej ścianie transeptu,
powyżej drzwi, umieszczone zostały przedstawienia Świętych – Piotra
i Pawła oraz Cyryla i Metodego.
Najbogatszą dekorację ma tambur. Na jego wschodniej płaszczyźnie umieszczone zostało przedstawienie cudu objawienia Matki Bożej
Poczajowskiej44 na kamieniu, na którym widać odcisk stopy, który miał
pozostać po cudzie. Przed gorejącą postacią Bogurodzicy klęczą pasterz
i mnich Hiob. Na północnej części tambura scena Drogi Krzyżowej z upadającym pod krzyżem Jezusem, na zachodniej Ukrzyżowanie, a na południowej złożenie do Grobu. Na łuku tęczowym, pomiędzy prezbiterium
i nawą, Chrystus Tronujący w otoczeniu Apostołów.
Cerkiew malowana jest także na zewnątrz: w płycinach nad portalami
od zachodniej i południowej strony; nad głównym wejściem, w zwieńczeniu
Chrystus Pantokrator, poniżej św. Mikołaj i św. Jan Chrzciciel, powyżej,
w prostokątnym polu, Matka Boża Znaku; nad południowym portalem
Matka Boża Turkowicka i poniżej dwa cherubiny.
*
Najbardziej przykuwającym uwagę i jednocześnie najbardziej charakterystycznym elementem wystroju cerkiewnego jest ikonostas. Jest to rodzaj
przegrody w formie najczęściej drewnianej, wysokiej ściany zawieszonej
ikonami. Umieszczony na podwyższeniu, oddzielający prezbiterium od
nawy przeznaczonej dla wiernych. Przegroda jest całkowicie zamknięta,
posiada troje drzwi. Charakterystyczny układ ikonostasu to struktura
budowanych na sobie rzędów.
Pierwowzorem dla ikonostasu w dzisiejszym rozumieniu był templon,
czyli kamienna przegroda ołtarzowa, która w kościołach wczesnochrześcijańskich (od IV w.), a później bizantyjskich (X–XII w.) oddzielała sanktuarium (prezbiterium) od nawy45. Na terenach Rusi wraz z przyjęciem
chrześcijaństwa także pojawiły się niewysokie templony. Przez cały ten czas
przegroda ołtarzowa ewoluowała, aby uzyskać w XVII w. wysoką formę
i całkowicie zasłonić prezbiterium. Od tego czasu rozwija się też dekoracja
architektoniczno-rzeźbiarska. Najokazalszą formę oraz rozbudowany program ikonograficzny ikonostas osiągnął w środowisku moskiewskim i tu
ustalił się podział na pięć rzędów, struktura tzw. wysokiego ikonostasu46.
44
Poczajów – miejsce objawienia Matki Bożej, był w XIX w. jednym z głównych ośrodków
kultu prawosławnego.
45
W kościołach zachodnich pozostałością templonu były, stosowane do czasu Soboru Watykańskiego II, tzw. balaski, przy których, między prezbiterium i nawą, rozdawano komunię.
46
E. P o k o r z y n a, Słownik terminologiczny wyposażenia świątyń obrządku wschodniego
z przydatkiem ikon maryjnych, Biblioteka Muzealnictwa i Ochrony Zabytków, Seria B, t. 103,
Warszawa 2001, s. 16–18.
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Schematyczny układ ikonostasu opierał się na najniższym rzędzie zwanym namiestnym, z centralnie umieszczonymi carskimi wrotami47, na których
znajdowały się: scena Zwiastowania oraz postacie czterech Ewangelistów.
W carskich wrotach zawiesza się zasłonę – zawiesę, odsuwaną i zasuwaną
w odpowiednich momentach liturgii. Po obu stronach carskich wrót lokowane były ikony tzw. miejscowe (namiestnyje). Zazwyczaj po prawej stronie
znajdowała się ikona Chrystusa Pantokratora (Wszechwładnego), zaś na
lewo ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem. Dalej symetrycznie umieszczane
były jednoskrzydłowe wrota diakońskie z przedstawieniami archaniołów
Michała i Gabriela lub pierwszych męczenników – diakonów Świętych
Stefana (Szczepana) i Wawrzyńca. Na krańcach rzędu umieszczone były
ikony wezwania cerkwi (po prawej), zaś po lewej świętego lub świętej
najbardziej czczonych w regionie. Nad carskimi wrotami umieszczany był
często wizerunek Chrystusa – Mandylion oraz Ostatnia Wieczerza.
W tomaszowskiej cerkwi mamy podobny układ, choć znacznie skromniejszy. Wrota carskie wypełnione są ażurową wicią roślinną z owalnymi
medalionami z przedstawieniem sceny Zwiastowania oraz postaci Ewangelistów. Po obu stronach wrót umieszczono ikony – Chrystus i Matka
Boża z Dzieciątkiem. Na wrotach diakońskich znajdują się przedstawienia
Świętych – Stefan i Wawrzyniec. Na lewo od wrót Wniebowstąpienie Pańskie i św. Paraskewa (lub św. Maria Magdalena), na prawo Przemienienie
Pańskie i św. Mikołaj Cudotwórca.
Typowy układ głównego rzędu to przedstawienie Chrystusa Tronującego
w otoczeniu Matki Bożej i Świętego Jana Chrzciciela oraz Apostołów, Archaniołów i Ojców Kościoła. Czasem rząd ten znajdował się ponad ikonami
świątecznymi (ikony priazdniczeskije), potocznie zwanymi prazdnikami, czyli
dwanaście przedstawień najważniejszych świąt w roku liturgicznym. W zwieńczeniu ikonostasu umieszczana jest scena Ukrzyżowania lub sam krzyż.
W tomaszowskim ikonostasie brak jest ikon świątecznych48. Powyżej
carskich wrót miejsce centralnej ikony zajmuje Ostatnia Wieczerza, po
prawej i lewej stronie po cztery ikony „apostolskie”, od lewej Święci: Cyryl
i Metody, dwie pary Apostołów oraz Marek i Filip. Po prawej stronie, od
prawej Święci: Aleksander Newski i Włodzimierz (?), Łukasz i Bartłomiej,
para Apostołów oraz Szymon i Juda. Powyżej przedstawienia Ostatniej
Wieczerzy umieszczona jest ikona nowotestamentowej Trójcy Świętej49.
47
Nazwa „wrota carskie” pochodzi z tradycji, gdy dawniej car w dniu swojej koronacji
mógł przez nie przejść. W czasie liturgii jedynie biskup, kapłan i diakon mógł z nich korzystać
w ściśle określonych momentach.
48
Wydaje się wielce prawdopodobne, że ikony świąteczne zostały wykonane do tomaszowskiego ikonostasu i prawdopodobnie zaginęły, mimo to nie można wykluczyć, że ikonostas
był wykonany w moskiewskiej pracowni bez ikon świątecznych.
49
Chociaż antropomorficzne przedstawienie Boga Ojca jako brodatego starca uznano za
niekanoniczne decyzją Wielkiego Soboru Moskiewskiego (1666–1667), dosyć często w następnych wiekach pojawiało się w ikonostasach.
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Fragment ikonostasu. Źródło: Archiwum autorki, 2011.

Po lewej ikony proroka Dawida i wizerunek Jana Chrzciciela. Po prawej
prorok Mojżesz i Symeon. W zwieńczeniu niewielki krzyż.
Ikonostasowi z cerkwi pw. Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Tomaszowie na pewno należy się głębsza analiza formalna ikon, która pozwoli
określić ich proweniencję. Z przekazów ustnych wiadomo, że elementy
ikonostasu były po wojnie do lat 80. XX w. przechowywane poza świątynią. Elementy te uległy znaczącemu uszkodzeniu i całość była uzupełniana
w latach 80.–90. XX w. Nie można jednoznacznie określić, jak wyglądał
pierwotny układ powstałego w Moskwie ikonostasu. Można przypuszczać,
sądząc po formie i sposobie malowania, że ikony w obecnym ikonostasie
pochodzą z dwóch, jeśli nie trzech etapów. Do pierwotnych zaliczyć można przedstawienia na wrotach carskich, Ostatnią Wieczerzę, wizerunek
Chrystusa Pantokratora i Matki Bożej, Wniebowzięcie Pańskie oraz ikony
prorockie z najwyższego rzędu. Z tego czasu pochodzą też przedstawienia
apostolskie Świętych Marka i Filipa oraz być może Łukasza i Bartłomieja,
Szymona i Judy oraz Cyryla i Metodego. Sama budowa i układ obecnego
ikonostasu łudząco przypominają projekt z 1844 r. ikonostasu przygotowanego do drewnianej cerkwi pw. Świętego Jerzego, do którego ikony
malował Franciszek Lutnicki z Tomaszowa50. Czy możliwe, że część ikon
50
APL, AOZ, Akta tyczące się probostw obrządku greckokatolickiego. Rysunek i plan
ikonostasu, sygn. 4166, k. 287.
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pochodzi z tamtej cerkwi? Nie można na to jednoznacznie odpowiedzieć.
Zapewne z lat 80.–90. XX w. pochodzi ikona Trójcy Świętej i trzy pary
apostolskie, prawdopodobnie w tym czasie powstała także ikona Matki
Bożej Znaku, znajdująca się na wschodniej ścianie prezbiterium, oraz pozostałe ikony z rzędu namiestnego.
WARTOŚĆ UŻYTKOWA
Wartość użytkowa oznacza typowo praktyczną wartość obiektu. Jeżeli
zabytek spełnia funkcje, dla których został wzniesiony, jest to stan idealny.
Kiedy nie jest możliwe użytkowanie według pierwotnego przeznaczenia,
wówczas należy znaleźć nową funkcję odpowiednią dla zabytku. Jeśli
chodzi o świątynie, jest to wybór trudny, który nie powinien naruszać
godności miejsca. Wydaje się, że najwłaściwszym przeznaczeniem w takim
wypadku jest funkcja muzealna, która pozwala tak zaaranżować przestrzeń,
aby korzystanie z niej nie było niestosowne51.
W przypadku tomaszowskiej cerkwi nie ma tego problemu, budowla
jest używana zgodnie z przeznaczeniem. Zabytek jest żywy, czyli stale
użytkowany. Oczywiście jest to przede wszystkim świątynia, ale jej zabytkowy charakter bez wątpienia stanowi atut i jest ważną składową jej
funkcjonowania.
*
W niniejszym opracowaniu chciano zwrócić uwagę na aspekt historyczny i artystyczny tomaszowskiej cerkwi prawosławnej jako zabytku
będącego ważnym elementem przestrzeni urbanistycznej Tomaszowa.
Zauważa się duży niedobór literatury omawiającej zagadnienia historii
Kościołów wschodnich na ziemi tomaszowskiej. Sama zaś cerkiew zasługuje na szerszą monografię.
Zabytek, którym jest tomaszowska cerkiew, posiada liczne walory, które
starano się zaznaczyć w niniejszym opracowaniu. Jest to zabytek wyrosły
z wielowiekowej tradycji tego miasta i okolicy. Pomimo odrębnych i obcych cech stanowi spójny i niezaprzeczalnie cenny element architektury
i historii miasta. Sakralny charakter zabytku może być cenny i służyć nie
tylko wiernym Kościoła prawosławnego, ale także chrześcijanom innych
obrządków poszukującym własnej drogi ubogacenia duchowego.

51
K. W a r m i ń s k a - M a z u r e k, J. M a z u r, Muzealna funkcja obiektu sakralnego na
przykładzie Zespołu Cerkiewnego w Radrużu, [w:] Materiały z międzynarodowej konferencji z okazji
100-lecia Muzeum Narodowego im. A. Szeptyckiego we Lwowie, Lwów 2013.
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ABSTRACT
Katarzyna Warmińska-Mazurek
MULTIDIMENSIONAL VALUE OF HISTORICAL MONUMENTS
PATTERNED ON THE EASTERN ORTHODOX CHURCH OF ST. NICHOLAS
THE MIRACLE-MAKER IN TOMASZÓW LUBELSKI
Not only does this paper present the outline of the history of the establishment of a brick
Eastern Orthodox church of St. Nicholas the Miracle Maker in Tomaszów Lubelski, but also it
delineates its artistic value as well as its historical significance. The presentation of this case is
based on the concept of the application of the analysis evaluating a historic object introduced
by Walter Frodl. The most important being historic value, as it determines the character of
the object, which, in this case, is the history of an Orthodox church altogether with important
aspects of the history of the Eastern Church in the region of Tomaszow Lubelski. Another
value is its artistic quality, so architectural descriptions of the church and important fittings
and fixtures have been inserted. The summary draws readers’ attention to another important
quality which is its utilitarian values.
The rich history of the church constitutes a challenge that is both important and difficult.
The auhor’s purpose is to rivet our attention to the exceptional character of the church and
its firm implantation in the centuries-old tradition of the Eastern church in the region of
Tomaszów Lubelski.
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Marek Bielecki
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ZRZESZENIA KATOLICKIE W TOMASZOWIE
LUBELSKIM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH
REGULACJI PRAWNYCH. ZARYS PROBLEMATYKI
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone funkcjonującym na terenie Tomaszowa Lubelskiego zrzeszeniom katolickim, bardzo aktywnie rozwijającym życie religijne wśród swoich
członków. Niezależnie od formy prawnej, którą przyjmuje dana organizacja, ich wspólny cel
skupia się wokół dwóch zasadniczych aspektów. Pierwszym z nich jest niewątpliwie osobisty
rozwój duchowy, któremu służą różnorodne formy wsparcia zapewniane przez aktywnych duszpasterzy. Ale nie mniej pożyteczna jest wymierna pomoc świadczona dla drugiego człowieka.
Kolektywna współpraca osób odpowiedzialnych za animację życia religijnego jest niezmiernie
ważna dla życia całego Kościoła nie tylko w Tomaszowie Lubelskim, ale również w Polsce
i na całym świecie. Dlatego też z wielkim uznaniem należy zauważyć inicjatywę polegającą na
konsolidacji działań wszystkich ruchów religijnych z terenu Tomaszowa Lubelskiego i okolic.
Inicjujące spotkanie odbyło się w „Domu Pielgrzyma” przy parafii ZNMP w Tomaszowie
Lubelskim 7 marca 2017 r. Wypada mieć nadzieję, że zapoczątkowana współpraca przynosić
będzie efekty zarówno dla Kościoła, jak i całej społeczności lokalnej.
Słowa kluczowe: Tomaszów Lubelski, zrzeszenia katolickie, parafia rzymskokatolicka

UWAGI WSTĘPNE
Możliwość zrzeszania się jest integralnym uprawnieniem przysługującym
osobie ludzkiej. Człowiek jako istota społeczna w pełni może urzeczywistniać swoje prawa jedynie w korelacji z innymi. Swoista synergia, która
powstaje w wyniku wspólnotowych działań, dostrzegana jest zarówno
przez prawodawcę świeckiego, jak i kościelnego. Członkowie Kościoła,
będąc jednocześnie obywatelami państwa, winni stanowić punkt odniesienia we wspólnych działaniach obu zbiorowości. Podkreślana przez Sobór
Watykański II potrzeba współdziałania znalazła swe odzwierciedlenie
w prawie polskim. Zarówno w tekście konstytucji w art. 25 ust. 31, jak
1
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., „Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej” (dalej: DzURP) 1997, nr 78, poz. 483.
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i w konkordacie podpisanym w 1993 r.2 stwierdza się, że państwo i Kościół
mają ze sobą współdziałać w celu realizacji dobra wspólnego oraz dobra
jednostki. Prawo do zrzeszania się jest niewątpliwie płaszczyzną, na której
te dwie przesłanki winny znaleźć swoje odbicie.
Warto już na wstępie pokusić się o dookreślenie terminu „zrzeszenie
katolickie”, który występuje w tytule artykułu. Na potrzeby niniejszego
opracowania przyjmiemy, że będą to organizacje powołane przez kompetentną władzę kościelną bądź założone za jej aprobatą, jak również zrzeszające katolików, w których powołaniu uczestniczyły bądź nie czynniki
kościelne. Prezentowany zakres obejmuje organizacje kościelne, organizacje
katolickie, a także stowarzyszenia katolików (patrz dalsze uwagi), których
status uregulowany został w ustawie o stosunku państwa do Kościoła
Katolickiego (uoKK) i w Kodeksie Prawa Kanonicznego3.
Przedmiotem artykułu jest omówienie sytuacji różnorodnych organizacji
zrzeszających katolików w Tomaszowie Lubelskim na tle obowiązujących
norm prawnych. Uwaga zostanie skupiona na prawie kanonicznym i prawie
świeckim, gdyż koegzystencja tych dwóch systemów prawnych wpływa
ściśle na sytuację prawną istniejących grup. Status stowarzyszeń opiera się
na różnorodnych rozwiązaniach prawnych. Nie wchodząc w szczegółową
charakterystykę, już na wstępie można stwierdzić, że da się wyróżnić trzy
podstawowe typy organizacji w zależności od kryterium formalnoprawnej
regulacji ich statusu prawnego. Pierwszą z nich stanowią te, które swój
status prawny opierają na prawie kanonicznym. Druga grupa to stowarzyszenia podlegające wyłącznie normom prawa świeckiego, chociaż wyraźnie
proklamujące swój katolicki charakter. I wreszcie trzecia, najliczniejsza
grupa to zrzeszenia funkcjonujące w obrębie obydwu systemów prawnych.
Artykuł zostanie podzielony na dwie zasadnicze części. W pierwszej zostaną omówione podstawowe normy kanoniczne i świeckie. Nie będą to
wszystkie istniejące regulacje, a jedynie te, które, zdaniem autora, mają
decydujące znaczenie dla charakteryzowanej problematyki. W drugiej części
przyjrzymy się grupom występującym na terenie Tomaszowa Lubelskiego.
OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE
Prawo kanoniczne i regulacje konkordatowe
Kościół katolicki zaczął zwracać uwagę na rolę, jaką w formacji chrześcijańskiej odgrywają stowarzyszenia już w XI w. W Polsce zainteresowa2
Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28 lipca 1993 r., DzURP 1998,
nr 51, poz. 318.
3
Ustawa z 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła katolickiego w Rzeczypospolitej
Polskiej, DzURP 2013, poz. 1169 t.j. ze zm.
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nie tą formą ewangelizacji wzrasta po wydaniu 15 maja 1891 r. encykliki
Rerum novarum Leona XIII4. Również następcy tego papieża konsekwentnie
podkreślają, że prawo do stowarzyszania się jest jednym z podstawowych
praw człowieka. Czyni tak m.in. Jan XXIII w encyklice Pacem in terris, gdzie
podkreśla, że ze społecznej natury człowieka wynika, iż ludzie mają prawo
zbierania się i zrzeszania w takiej formie, w jakiej uważają za najwłaściwszą
dla osiągnięcia zamierzonego celu (pkt 23)5. Ponadto jest rzeczą pożądaną,
aby powstawały liczne organizacje dla osiągania celów, których człowiek
samotnie nie jest w stanie zrealizować (pkt 24).
Sobór Watykański II, odbywający się w latach 1962–1965, zapoczątkował
nowy rozdział w dziejach Kościoła, który bardziej miał otworzyć się na
otaczającą go rzeczywistość. Znaczącą rolę mieli odegrać w tym katolicy
świeccy. Ich posłannictwu został poświęcony m.in. dekret o apostolstwie
świeckich – Apostolicam actuositatem6. Czytamy w nim m.in., że świeccy mogą
prowadzić działalność apostolską bądź to indywidualnie, bądź zrzeszeni
w różnych wspólnotach lub stowarzyszeniach (pkt 15). Ponadto powinni
oni podjąć trud odnowy porządku doczesnego jako własne zadanie i spełniać je bezpośrednio i zdecydowanie, kierując się nakazami Ewangelii oraz
duchem Kościoła. Jako obywatele powinni współpracować ze współobywatelami, działając z właściwą kompetencją i na własną odpowiedzialność
szukając wszędzie i we wszystkim sprawiedliwości Królestwa Bożego
(pkt 7). Dla ojców soboru apostolstwo zbiorowe posiada ogromną doniosłość. Stowarzyszenia zaś, założone dla celów apostolstwa zespołowego,
niosą pomoc swym członkom i przysposabiają ich do apostolstwa (pkt 18).
Stowarzyszenia i ruchy religijne od Soboru Watykańskiego II stanowią
trwały element posłannictwa Kościoła. Jan Paweł II wielokrotnie wypowiadał
się na temat ich roli. W adhortacji apostolskiej Christifideles laici podkreśla, że świeccy są współodpowiedzialni wraz z kapłanami i zakonnikami
za misję Kościoła (pkt 15)7. Dla papieża Polaka sprawą pierwszej wagi
było uznanie wolności zrzeszania się świeckich w Kościele. Wolność ta
jest autentycznym prawem, jej źródło tkwi w Chrzcie św., który wzywa
świeckich do aktywnego udziału w misji Kościoła. Jan Paweł II dostrzega
wyjątkową rolę stowarzyszeń świeckich w zsekularyzowanym świecie,
które mają stanowić wyjątkową pomoc dla wielu ludzi w prowadzeniu
chrześcijańskiego życia zgodnego z wymaganiami ewangelii oraz w zaangażowaniu misyjnym i apostolskim.
4
M. W r ó b e l, Stowarzyszenia katolickie działające w Polsce według obowiązującego prawa
kościelnego, „Prawo Kanoniczne” 2006, 49, 3–4, s. 133.
5
Encyklika Ojca świętego Jana XXIII Pacem in terris, [w:] www.nonpossumus.pl/encykliki
[dostęp: 17 III 2017].
6
Dekret o apostolstwie świeckich: Apostolicam actuositatem, [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań 1968, s. 379–404.
7
J a n P a w e ł I I, Adhortacja Apostolska, Christifideles Laici. O powołaniu i misji świeckich
w Kościele i w świecie dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II, Wrocław 1995.
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Za pontyfikatu Jana Pawła II, w 1983 r., został promulgowany nowy
Kodeks Prawa Kanonicznego8, który wymienia trzy grypy stowarzyszeń.
Są to m.in. stowarzyszenia publiczne (kan. 313–320), stowarzyszenia prywatne (kan. 321–326) i stowarzyszenia świeckie. W ramach stowarzyszeń
publicznych wyodrębnia się stowarzyszenia powszechne i międzynarodowe,
które erygowane są przez Stolicę Apostolską. Do tej kategorii zaliczane są
również stowarzyszenia krajowe, powoływane przez Konferencję Episkopatu
Polski, oraz diecezjalne, erygowane przez biskupa diecezjalnego (kan. 312).
Organy, które powołują do istnienia ww. stowarzyszenia, są również
uprawnione do aprobowania treści ich statutów (kan. 314). Stowarzyszenia
prywatne zakładane są z inicjatywy wiernych, ale do tego, aby uzyskać
przymiot osobowości prawnej, wymagają formalnego dekretu kompetentnej
władzy kościelnej (kan. 322). Władza ta sprawuje również stały nadzór nad
wszelkimi zmianami, jakie dokonywane są w statutach stowarzyszeń (kan.
323). Stowarzyszenia świeckich powołuje się z inicjatywy samych wiernych
i w zasadzie nie wchodzą one w kompetencyjne relacje z władzą kościelną.
Mogą być jednakże wśród nich takie, które erygowane zostały na mocy
przywileju apostolskiego (kan. 328). Cele realizowane przez stowarzyszenia
świeckie opierają się na doktrynie Kościoła i dążą do urzeczywistniania
celów duchowych (kan. 327).
Organizacje tworzone na mocy prawa kanonicznego cieszą się pewnym
zakresem autonomii, uznawanej również przez prawodawcę świeckiego.
Jest to możliwe dzięki ratyfikowaniu przez Polskę konkordatu podpisanego w 1993 r. Autonomiczność ta ogranicza się w zasadzie do kwestii
uzyskiwania osobowości prawnej tego typu zbiorowości9. Pomimo to, że
konkordat jest umową międzynarodową i regulacje w nim zawarte należą zarówno do kościelnej materii wewnętrznej, jak i do systemu prawa
świeckiego, wypada w tym miejscu poświęcić uwagę tym rozwiązaniom,
które odnoszą się do trybu uznawania osobowości prawnej przez podmioty
uzyskujące ten przymiot na mocy prawa kanonicznego. Umowa konkor8
Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu,
Poznań 1984. Tekst oryginalny Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP promulgatus die
XXV Ianuarii MCMLXXXIII anni, Acta Apostolicae Sedis 75/1983 pars II.
9
Zasada autonomii i niezależności Kościoła względem Państwa proklamowana jest zarówno w tekście konkordatu art. 1, jak i w Konstytucji RP z 1997 r. (art. 25 ust. 3). Prawodawca
w obu dokumentach zestawia ze sobą dwa terminy, które zdają się wzajemnie wykluczać.
Dzieje się tak z tego względu, że w relacjach Państwo–Kościół podmiotem zachowującym
pełną niezależność jest strona państwowa. Niezależność jest pojęciem szerszym, odnoszącym
się zarówno do swobody tworzenia wewnętrznych regulacji prawnych, jak i do możliwości
kształtowania swoich relacji do podmiotów zewnętrznych. Natomiast sama autonomia odnosi
się wyłącznie do zakresu wewnętrznego i jest domeną Kościoła. W interesującym nas przypadku
pojęcie autonomiczności należy zestawić ze skutecznością norm wewnętrznych tworzonych
przez związki wyznaniowe w świeckim porządku prawnym i należy podkreślić, że takowa
możliwość istnieje jedynie w sytuacji, gdy prawodawca świecki wyraźnie ją przewidzi.

222

Rocznik Tomaszowski 6

Zrzeszenia katolickie w Tomaszowie Lubelskim...

datowa reguluje zakres spraw interesujących obie strony, a określonych
w doktrynie prawa jako res mixtae (sprawy mieszane). Dlatego też zagadnienia, które są w nim regulowane, podlegają pod oba systemy prawne.
Zostaje to potwierdzone w konkordacie, kiedy uznaje się prawo wiernych
do zrzeszania się zgodnie z prawem kanonicznym i w celach określonych
w tym prawie, podkreślając jednakże, że w sytuacjach kiedy zrzeszenia te
wkraczają w sferę uregulowaną w prawie polskim, podlegają także temu
prawu (art. 19). Norma ta bezpośrednio odnosi się do regulacji zawartych
w art. 4 konkordatu dotyczącym trybu nabywania osobowości prawnej
przez instytucje kościelne. Aby móc zinterpretować w odpowiedni sposób
jej treść, nie wystarczy dokonanie wykładni gramatycznej, gdyż mogłaby ona doprowadzić do mylnych wniosków. Sięgnąć należy do dwóch
instrukcji wydanych przez Komisję Konkordatową z 200010 i 2014 r.11.
Instrukcja z 1 listopada 2014 r. zastąpiła wcześniejszą z 13 marca 2000 r.
i dotyczy sposobu powiadamiania organów państwowych o uzyskaniu
osobowości prawnej przez instytucje kościelne terytorialne i personalne
(art. 4 ust. 2). Natomiast instrukcja z 15 czerwca 2000 r. dotyczy zakresu
i sposobu uzyskiwania osobowości prawnej przez instytucje kościelne
na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3). Z tekstu konkordatu nie
wynika, do jakiej grupy miałyby być zaliczone stowarzyszenia, a różnica
w ich sytuacji jest znacząca. Otóż podmioty, które podlegają pod art. 4
ust. 2, nabywają osobowość prawną w momencie utworzenia zgodnie
z prawem kanonicznym. Zatem data powiadomienia odpowiedniego
organu nie jest tożsama z momentem nabycia tego przymiotu. Jeżeli zaś
chodzi o procedurę określoną w art. 4 ust. 3, tutaj jest nią data wpisu
do odpowiedniego rejestru przez kompetentną władzę, po dokonanym
powiadomieniu. Dopiero analiza treści obu dokumentów pozwala stwierdzić, że kościelne stowarzyszenia publiczne podlegają pod unormowania
art. 4 ust. 3. W treści wyodrębnia się podmioty, które mogą powoływać je
do istnienia. Katalog ów jest tożsamy z Kodeksem Prawa Kanonicznego.
Najistotniejsze jest jednakże wskazanie podstawy normatywnej, w oparciu
o którą tworzone zbiorowości uzyskują przymiot osobowości prawnej.
Instrukcja powołuje się bowiem na art. 10 uoKK, przewidujący wydanie
przez ministra spraw wewnętrznych i administracji stosownego rozporządzenia (pkt 6). Instrukcja wyodrębnia kilka grup stowarzyszeń publicznych,
m.in.: oddział krajowy publicznego stowarzyszenia międzynarodowego,
Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości prawnej przez instytucje kościelne
na podstawie prawa polskiego, [w:] https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszości [dostęp:
17 III 2017].
11
Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości prawnej przez instytucje kościelne
na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu), [w:] https://mswia.gov.pl/pl/wyznania-i-mniejszości [dostęp: 17 III 2017].
10
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oddział diecezjalny publicznego stowarzyszenia międzynarodowego, publiczne stowarzyszenie krajowe, publiczne stowarzyszenie diecezjalne oraz
publiczne stowarzyszenie założone na podstawie upoważnienia Stolicy
Apostolskiej. W zależności od typu zrzeszenia przewiduje się różny tryb
powiadamiania kompetentnych władz.
Prawodawstwo państwowe
Większość organizacji powoływanych przez władze kościelne podlega
jednocześnie pod unormowania tworzone przez prawodawcę świeckiego.
Dlatego też konieczne jest przedstawienie podstawowych rozwiązań, przyjętych zarówno w prawie krajowym, jak i międzynarodowym. Niezbędne
wydaje się również sięgnięcie do uwarunkowań historyczno-prawnych,
które doprowadziły do aktualnej sytuacji.
Bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej istniały liczne stowarzyszenia katolickie skupiające około pół miliona osób. Największymi
spośród nich były m.in.: Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej, Sodalicje Mariańskie, Milicja
Niepokalanej, Żywy Różaniec, kółka ministrantów, krucjaty eucharystyczne, trzecie zakony, bractwa różańcowe i chóry kościelne. Władza ludowa
pragnęła wprowadzić laicką koncepcję kraju. W tym celu posłużono się
także rozporządzeniem prezydenta RP z 27 października 1932 – Prawo
o stowarzyszeniach12. Ów dokument stał się podstawą wydania wielu restrykcyjnych decyzji skierowanych wobec organizacji katolickich, szczególnie tych zajmujących się młodymi ludźmi. Na mocy okólnika z 16 marca
1945 r. nakazano, aby wszystkie stowarzyszenia, które po wojnie zamierzają
wznowić swoją działalność, zgodnie z prawem o stowarzyszeniach starały
się o zezwolenie na wznowienie swojej działalności13.
Decydującym faktem przesądzającym o likwidacji stowarzyszeń katolickich okazało się wejście w życie dekretu z 5 sierpnia 1949 r. o zmianie
niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach14. Do 3 listopada 1949 r. stowarzyszenia miały zalegalizować swoje istnienie. Jeżeli nie wniosły stosownych dokumentów, ulegały likwidacji z mocy prawa. O legalizacji miały
decydować urzędy wojewódzkie na podstawie wiążących opinii urzędów
bezpieczeństwa publicznego. Legalizacja wiązała się z dostarczaniem danych osobowych ludzi zaangażowanych w działalność Kościoła, co mogło
stanowić doskonały materiał operacyjny dla odpowiednich służb. Aby nie
narażać ludzi na niebezpieczeństwo, Episkopat Polski wydał polecenie, by
DzURP 1931, nr 94, poz. 808 ze zm.
M. O r d o n, Prawo o stowarzyszeniach jako instrument antykościelnej polityki władz komunistycznych w okresie Polski Ludowej – zarys problemu, „Studia z Prawa Wyznaniowego” 2002,
nr 4, s. 91–96.
14
DzURP 1949, nr 45, poz. 335.
12
13
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stowarzyszenia kościelne nie zwracały się do władz w sprawie rejestracji.
Z dniem 3 listopada 1949 r. została zawieszona ich działalność. Tylko
niektóre z nich przetrwały na wyraźne polecenie Episkopatu15.
W wyniku „odwilży politycznych” w latach 1956, 1970, 1980 i 1981
powstawały stowarzyszenia zrzeszające katolików, uzyskujące przymiot
osobowości prawnej na podstawie prawa o stowarzyszeniach z 1932 r. Nie
miały one jednakże statusu „stowarzyszeń katolickich” z uwagi na to,
że były zależne od organów ówczesnej władzy i nie uzyskiwały uznania
przez władze kościelne16.
Podstawę do rozwiązań, jakie zostały przyjęte po 1989 r., stworzyła
m.in. ratyfikacja umów międzynarodowych. Warto jednakże zauważyć, że
prawo do zrzeszania się zostało uznane przez społeczność międzynarodową stosunkowo późno. W dobie tworzenia pierwszych deklaracji i kart
praw akcentowano pozycję narodu jako suwerena i nie dopuszczano do
tworzenia warunków sprzyjających partykularnym interesom17. Interesujące
nas prawo zostało uregulowane dopiero w Deklaracji praw człowieka
i obywatela z 10 grudnia 1948 r. (art. 20 ust. 1)18. Dokument ten jednak
z uwagi na swą formę nie stał się częścią polskiego systemu prawnego,
a zawierał jedynie wolę poczynienia stosownych rozwiązań w przyszłości. Przykładem może być Międzynarodowy pakt praw obywatelskich
i politycznych z 16 grudnia 1966 r.19. Zgodnie z art. 22 każdy ma prawo
do stowarzyszania się z innymi, włącznie z prawem do tworzenia i przystępowania do związków zawodowych w celu ochrony swych interesów.
Podobne gwarancje zawiera również Konwencja o ochronie praw człowieka
i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r. (art. 11), ratyfikowana przez
Polskę dopiero w 1993 r.20.
Polski prawodawca, ratyfikując ww. dokumenty, zobowiązał się do
tego, że podobne rozwiązania winny znaleźć się również w tworzonych
przez niego aktach prawnych. Po wejściu w życie Konstytucji z 2 kwietnia
1997 r. wolność zrzeszenia stała się prawem rangi ustrojowej. Gwarancje
znalazły się m.in. w art. 12, gdzie stwierdza się, że Rzeczpospolita Polska
zapewnia na przykład wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, ruchów obywatelskich oraz innych dobrowolnych zrzeszeń. O ile powyższe
gwarancje należy rozpatrywać w kategorii uprawnień kolektywnych,
M. O r d o n, dz. cyt., s. 98–99.
M. W r ó b e l, dz. cyt., s. 140.
17
W. B a r, Wolność zrzeszania się osób wierzących, [w:] Prawo wyznaniowe, red. H. Misztal,
Lublin 2000, s. 416.
18
http://www.unesco.pl/fileadmin/user_upload/pdf/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf [dostęp: 18 III 2017].
19
DzURP 1997, nr 38, poz. 167 ze zm.
20
Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z 4 listopada 1950 r., DzURP
1993, nr 61, poz. 284 ze zm.
15
16
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przysługujących określonej grupie osób, o tyle art. 58 zapewnia to prawo
każdemu, zastrzegając jednakże, że legalność będzie oceniania przez sąd
w oparciu o obowiązujące prawo. Już w samym tekście konstytucji możemy
odnaleźć ograniczenia, które należy uwzględnić zarówno przy tworzeniu
stowarzyszeń, jak i w trakcie ich funkcjonowania. Art. 13 zakazuje bowiem
[…] istnienia partii politycznych i innych organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu, a także
tych, których program lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę państwa albo
przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Z kolei art. 31 ust. 3 zawiera ograniczenia odnoszące się do wszystkich
praw i wolności zagwarantowanych w konstytucji. Stwierdza się tam:
[…] ograniczenia […] mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są
konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw21.

Poza omawianymi już regulacjami zawartymi w konkordacie status
prawny zrzeszeń funkcjonujących w strukturach Kościoła katolickiego regulowany jest na mocy uoKK z 17 maja 1989 r., będącej lex specialis (ustawą
szczegółową), zarówno w stosunku do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach22,
jak i ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania23. Oznacza to, że
w pierwszej kolejności stosowane są reguły wynikające z jej treści.
Zapewniając osobom należącym do Kościoła swobodę zrzeszania się
w celu realizacji zadań wynikających z jego misji (art. 33 ust. 1 uoKK),
ustawodawca wyodrębnił trzy formy zrzeszeń, którymi są: organizacje
kościelne, organizacje katolickie i stowarzyszenia katolików24.
Do organizacji kościelnych należą te, które zostały erygowane przez
biskupa diecezjalnego lub w ramach statutów zakonnych przez wyższego
przełożonego zakonnego, a w odniesieniu do organizacji o zasięgu ponaddiecezjalnym – przez Konferencję Episkopatu Polski (art. 34 ust. 1 pkt 1
uoKK). Organizacje katolickie zakładane są przez wiernych z udziałem
proboszcza, rektora kościoła lub przełożonego zakonnego za zezwoleniem
władzy kościelnej (art. 34 ust. 1 pkt 2 uoKK). Ustawa wyraźnie wyłącza
możliwość stosowania do organizacji kościelnych ustawy prawo o stowarzyszeniach, a więc nie podlegają one procedurze rejestracji i wpisowi do KRS
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Ustawa z 7 kwietnia 1989 r., Prawo o stowarzyszeniach, DzURP 2017, poz. 210 t.j.
23
Ustawa z 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, DzURP 2005, nr 213,
poz. 1965 t.j. ze zm.
24
B. R a k o c z y, Komentarz do art. 34 ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, http://lex.online.wolterskluwer.pl/ [dostęp: 17 III 2017].
21
22
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(art. 34 ust. 1 pkt 5). Kwestia osobowości prawnej tych zrzeszeń rozwiązywana jest w dwojaki sposób. Mogą one działać w ramach tych kościelnych
osób prawnych, przez które zostały powołane, bądź uzyskać osobowość
prawną w trybie art. 10 uoKK, a więc w drodze rozporządzenia. Jeżeli
działają w ramach kościelnych jednostek organizacyjnych, nie legitymują się
przymiotem osobowości prawnej. Wszelkie czynności prawne dokonywane
są przez reprezentanta jednostki kościelnej powołującej daną organizację do
istnienia. Niezależnie od tego, jaki wariant wybiorą założyciele, Konferencja
Episkopatu Polski ma obowiązek zawiadomić MSWiA, w sytuacji gdy
organizacja ma charakter ponaddiecezjalny (art. 34 ust. 1 pkt 3 uoKK). Jak
podkreśla autor komentarza do uoKK, w ramach organizacji kościelnych
mogą funkcjonować zarówno stowarzyszenia publiczne, jak i prywatne,
przewidziane przez prawodawcę kościelnego25. Drugą formą przewidzianą
przez uoKK są organizacje katolickie. Ustawodawca nie określa wprost,
kto może je erygować, stwierdzając jedynie, że są zakładane za aprobatą
władzy kościelnej, która zatwierdza im kapelana lub asystenta, i działają
w łączności z hierarchią kościelną (art. 35 ust. 1 uoKK). W odróżnieniu
od organizacji kościelnych do ich działalności mają zastosowanie przepisy
ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, z pewnymi wyłączeniami. Po pierwsze
władzy kościelnej przysługuje prawo do cofnięcia aprobaty co do zakresu
i form prowadzonej działalności. Może zostać to uczynione w każdym
czasie, co nie oznacza jednakże, że dane stowarzyszenie traci status osoby prawnej, niemniej jednak nie może wówczas używać w swojej nazwie
przymiotnika „katolicki”. Ponadto wystąpienie do sądu z wnioskiem
o rozwiązanie stowarzyszenia wymaga uzgodnienia w Komisji Wspólnej.
W przypadku likwidacji do majątku organizacji katolickich stosuje się odpowiednio przepisy o majątku zlikwidowanych kościelnych osób prawnych,
chyba że ich statut stanowi inaczej (art. 35 ust. 3 uoKK).
Ustawodawca przewidział również możliwość tworzenia organizacji
zrzeszających katolików, które nie funkcjonują w łączności z hierarchią
kościelną, niemniej jednak realizują ideały chrześcijańskie. Ich działalność
opiera się na podstawie obowiązujących przepisów oraz własnych statutów
(art. 37 uoKK). Powyższe organizacje są odpowiednikami „stowarzyszeń
świeckich”, których status reguluje Kodeks Prawa Kanonicznego.
Wiele ze zrzeszeń katolickich funkcjonuje również w formie fundacji
kościelnych, do funkcjonowania których odnoszą się zarówno przepisy
uoKK, jak i ustawa o fundacjach26.

25
26

Tamże.
Ustawa z 6 kwietnia 1984 r., o fundacjach, DzURP 2016, poz. 40 t.j.
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ZRZESZENIA KATOLICKIE W TOMASZOWIE LUBELSKIM27
Tomaszów Lubelski jest siedzibą czterech parafii rzymskokatolickich, do
których, według danych zamieszczonych na stronie internetowej diecezji
zamojsko-lubaczowskiej i najnowszego schematyzmu diecezji zamojsko-lubaczowskiej, przynależy około 26 tys. wiernych28. Aktywność duszpasterzy
oraz samych wiernych sprawia, że istnieją w nich liczne stowarzyszenia
i ruchy religijne realizujące w swej działalności nauczanie Kościoła katolickiego. Aby przyporządkować organizację do konkretnej parafii, każda
z nich zostanie scharakteryzowana odrębnie. Jeżeli w poszczególnych
jednostkach występują tożsame zrzeszenia wiernych, ich pełniejsza
charakterystyka zostanie zaprezentowana przy okazji pierwszego opisu.
Parafia Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny
Erygowana staraniem Tomasza Zamoyskiego, wojewody kijowskiego
w 1627 r. Budowę istniejącej do dnia dzisiejszego świątyni ukończono
w 1629 r.29. W obrębie Tomaszowa Lubelskiego obejmuje następujące
ulice: Andersa, Armii Krajowej, Bracką, Chopina, Chrobrego, Długosza,
Gałczyńskiego, Głowackiego, Fornalską, Kilińskiego, Korczaka, Kościelną,
Królewską, Legionów Polskich, 29 Listopada, Lwowską (numery parzyste
od 2 do 24 oraz nieparzyste od 1 do 29), Łaszczowiecką, Mydlarską, Ofiar
Bełżca, Ogrodową, Orzeszkowej, Osterwy, Piłsudskiego (numery parzyste
i bloki nr 2, 3, 4, 5, 7), Piskora, Polną, Reja, Rogózieńską, Rymarską, Rynek,
Rynek Solny, Sikorskiego, Sobieskiego, Starocerkiewną, Starozamojską,
Staszica, Stawisko, Sybiraków, Szczepankiewicza Wilhelma „Drugaka”,
Szymanowskiego, Świętojurską, Traugutta, Wasilewskiego, Witosa, Wojska
Polskiego, Zamojską, Zarzecze, Zieloną, Żeleńskiego-Boya. Ponadto w jej
skład wchodzą miejscowości: Chorążanka, Dąbrowa Tarnawacka, Dąbrowa
Tomaszowska, Górno, Lipka, Majdan Górny, Majdanek Kol., Polesie, Sabaudia,
Sabaudia Cegielnia, Wieprzowe Jezioro Kol., Wieprzów, Wieprzów Kol. 30.
Zrzeszenia katolickie
– Akcja Katolicka – Stowarzyszenie powołane przez papieża Piusa XI
w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio
27
Informacje do opracowania niniejszego podrozdziału uzyskałem dzięki uprzejmości
ks. Mariusza Skakuja – wikariusza w parafii Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim, ks. Piotra Antonika – wikariusza parafii NSJ w Tomaszowie Lubelskim
oraz pana Jacka Sikory – prezesa PPHU „Jacker” w Tomaszowie Lubelskim.
28
http://www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl [dostęp: 21 III 2017]; Schematyzm diecezji
zamojsko-lubaczowskiej (Jubileuszowy) 1992–2017, Zamość 2017, s. 548 – podaje 1621 r. jako datę
erygowania parafii.
29
http://www.diecezja.zamojskolubaczowska.pl/parafia,174 [dostęp: 21 III 2017].
30
http://www.tomaszow-sanktuarium.pl/terytorium/ [dostęp: 21 III 2017].
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Piusa X z roku 1903. W Polsce rozpoczęła swe funkcjonowanie w 1930 r.31
– Statut Akcji Katolickiej został przyjęty i zatwierdzony podczas 282.
Konferencji Episkopatu Polski, która odbyła się w Warszawie w dniach
od 30 kwietnia do 2 maja 1996 r. na mocy dekretu z 2 maja 1996 r., był
on kilkakrotnie nowelizowany. Jak czytamy we wstępie statutu: „Akcja
Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji
ogólnego celu apostolskiego Kościoła”32. Akcja Katolicka jest publicznym
stowarzyszeniem wiernych, erygowanym przez KEP bądź biskupa diecezjalnego. Posiada osobowość prawną, nadaną w trybie przewidzianym
przez art. 10 uoKK33. Parafialny oddział AK w Tomaszowie Lubelskim
został powołany 14 stycznia 1998 r. dekretem bp. Jana Śrutwy.
– Legion Maryi – Uznany przez Stolicę Apostolską za międzynarodowe stowarzyszenie kościelne w 2014 r., po 93 latach od założenia. Jego
twórcą w 1921 r. był sługa Boży Frank Duff, który powołał go do istnienia
w Dublinie34. Do Polski trafił w 1948 r. za sprawą Anatola Kaszczuka –
żołnierza Armii Andersa35. W roku 1949 zawieszono oficjalną działalność
stowarzyszenia, by na nowo wznowić ją na początku lat 80. XX w. Według
informacji zamieszczonych na oficjalnej stronie Legionu Maryi obecnie
funkcjonuje on w 27 diecezjach36.
– III Franciszkański Zakon Świeckich – Początki Franciszkańskiego
Zakonu Świeckich sięgają 1221 r. W Polsce pierwsze wspólnoty powstały
we Wrocławiu w 1236 r. i w Krakowie w 1237 r.37. Zmiana charakteru
prawnego nastąpiła po Soborze Watykańskim II. Zakon z bractwa pobożnościowego stał się stowarzyszeniem kościelnym ludzi świeckich,
posiadającym własne struktury organizacyjne. Franciszkański Zakon
Świeckich rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własną Regułą,
Konstytucjami Generalnymi, Rytuałem i Statutami partykularnymi (KG
4,1)38. Status prawny opiera się na kan. 303 KPK. Wspólnota przy parafii
ZNMP została powołana aktem erekcyjnym z dnia 22 lutego 1997 r. i liczy
23 osoby w tym 21 sióstr i 2 braci39.
http://ak.org.pl/ [dostęp: 21 III 2017].
Tamże.
33
Rozporządzenie Ministra – Szefa Urzędu Rady Ministrów z 19 sierpnia 1996 roku, DzURP
1997, nr 107, poz. 512.
34
http://www.pch24.pl/ [dostęp: 17 III 2017]
35
Różaniec uratuje ciebie i świat. Świadectwo Apostoła Różańca Świętego Anatola Kaszczuka,
red. E. Hanter, Szczecinek 2007.
36
http://www.legionmaryi.pl [dostęp: 17 III 2017].
37
http://www.fzs.info.pl/ [dostęp: 17 III 2017].
38
http://suwalki.franciszkanie-warszawa.pl/ – KG – Konstytucje Generalne Franciszkańskiego Zakonu Świeckich – tł. z j. włoskiego o. W. Michalczyk OFM, http://www.fzs.kapucyni.
krakow.pl/ [dostęp: 17 III 2017].
39
http://www.tomaszow-sanktuarium.pl/ [dostęp: 17 III 2017].
31
32
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– Wspólnota Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea – Katolicka wspólnota modlitewno-ewangelizacyjna. Jej początki sięgają 1992 r., kiedy to powołano ją do istnienia we wsi Stryszawa-Siwcówka koło Suchej Beskidzkiej.
Jak wynika z informacji na stronach parafii w Tomaszowie Lubelskim,
wspólnota spotyka się w 6 Domach Zmartwychwstania40. Od roku 1994
włączyła się w program Kerygmatycznych Szkół Nowej Ewangelizacji. Jest
też członkiem Stowarzyszenia Katolickich Szkół Ewangelizacyjnych przy
Watykanie – ACCE 203341.
– Grupa Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym – Przy parafii
Zwiastowania NMP w Tomaszowie Lubelskim powstała w 2005 r. Grupa
funkcjonuje jako organizacja kościelna zatwierdzona przez biskupa diecezjalnego.
– Ruch „Światło-Życie” – Jego początki sięgają 1954 r. Rozwinął
się z oaz – rekolekcji zamkniętych, prowadzonych metodą przeżyciową.
Przed rokiem 1976 Ruch był znany pod nazwami „Ruch oazowy”, „Ruch
Żywego Kościoła”. Twórcą oazy, założycielem Ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki42. W roku 2000 Konferencja
Episkopatu Polski powołała do istnienia stowarzyszenie „Diakonia Ruchu
Światło-Życie”43. W statucie czytamy m.in., że „Stowarzyszenie »Diakonia
Ruchu Światło-Życie«, zwane dalej Diakonią, erygowane przez Konferencję
Episkopatu Polski na mocy kan. 312 § 1 nr 2 KPK, jest publicznym stowarzyszeniem wiernych (duchownych i świeckich)” – w rozumieniu
Kodeksu Prawa Kanonicznego (kan. 298–320), i jest organizacją kościelną
w rozumieniu art. 34 ust. 1 pkt 1 uoKK.
– Domowy Kościół – Gałąź rodzinna Ruchu „Światło-Życie”. Jak
wynika z „Zasad Domowego Kościoła”, zwraca się w nim szczególną
uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze
współmałżonkiem (pkt 10)44. Formalne zatwierdzenie Domowego Kościoła
dokonało się na 335. Zebraniu plenarnym KEP w dniach 8–9 marca 2006 r.,
na mocy dekretu podpisanego przez ówczesnego przewodniczącego KEP,
metropolitę przemyskiego – Józefa Michalika.
Przy parafii ZNMP w Tomaszowie Lubelskim spotykają się również
grupy wsparcia dla alkoholików i ich najbliższych w formach zebrań AA
oraz AL-Anon (wspólnot krewnych i przyjaciół osób uzależnionych od
alkoholu), istnieje Rada parafialna, liturgiczna służba ołtarza oraz różańcowa grupa modlitewna „Perełki Maryi” powołana w 2017 r.
40
41
42
43
44

http://www.tomaszow-sanktuarium.pl/galilea/ [dostęp: 17 III 2017].
http://www.galilea.pl/ [dostęp: 17 III 2017].
http://www.tomaszow-sanktuarium.pl/ruch-swiatlo-zycie/ [dostęp: 17 III 2017].
http://www.oaza.pl/o-stowarzyszeniu/ [dostęp: 17 III 2017].
Zasady Domowego Kościoła zatwierdzone w 2006 r., na czas nieokreślony, Kraków 2015.
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Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Zanim 1 listopada 1987 r. ordynariusz lubelski dokonał erygowania parafii, kościół wybudowany w latach 1935–1949 stanowił filię parafii ZNMP
w Tomaszowie Lubelskim45. Konsekracji świątyni dokonał bp Piotr Kałwa
19 maja 1952 r.46, chociaż w rękopisie kroniki Jana Mazurka pojawia się
data 15 października 1950 r.47, natomiast na stronach internetowych parafii
jako data konsekracji widnieje 15 sierpnia 1950 r.48. Parafia obejmuje swym
zasięgiem granice administracyjne miasta Tomaszów Lubelski, a w jej skład
wchodzą następujące ulice: Aleja Sportowa, Asnyka, Brygady, Chocimska,
Jagiełły, Jana Pawła II, Klasztorna, Kopernika (numery parzyste), Kościuszki,
Króla Zygmunta, Królewska (od nr. 13), Królowej Jadwigi, Ligowskiego,
Lipowa, Literacka, Lwowska (od nr. 42 do 84 parzyste i nieparzyste do
nr 91), Łokietka, Łukasińskiego, Malca, Matejki, Maziarnia, Minora, Obrońców
Westerplatte, Ordynacka, Petera, Piekarska, Piłsudskiego (nr. nieparzyste),
Rejtana, Rybickiego, Struga, Wesoła, Tomasza Zamoyskiego, Żeromskiego,
Hetmana Żółkiewskiego, Żwirki i Wigury, Słowackiego, Mickiewicza,
Wyspiańskiego, Aleje Grunwaldzkie, Bartłomowicza, Sienkiewicza, Leśna
(od Sienkiewicza–Siwa Dolina), Siwa Dolina, Ks. Ściegiennego (od Petera
– do Bartłomowicza), Pogodna, Tęczowa49.
Zrzeszenia katolickie
– Koła Żywego Różańca – Na terenie parafii istnieje 12 kół różańcowych, pw. Matki Dobrej Rady, Matki Bożej Fatimskiej, św. Siostry Faustyny,
św. Anny, Niepokalanego Poczęcia NMP, Matki Bożej Tomaszowskiej,
Arki Przymierza, Zwiastowania NMP, Matki Bożej Róży Duchownej, św.
Maksymiliana Kolbego, św. Wojciecha i św. Józefa. Do każdego koła należy
20 osób50.
– Arcybractwo Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa – Zostało
założone 13 marca 1863 r. przez siostrę Marię od Najświętszego Serca
Jezusa w klasztorze Nawiedzenia w Bourgen-Bresse we Francji. Jako bractwo zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym, a następnie stało się
Zaświadczenie Kurii diecezji zamojsko-lubaczowskiej z 28 sierpnia 2014 r. (l.dz. 423/Gł/14),
[w:] Schematyzm diecezji zamojsko-lubaczowskiej…, s. 524 – jako datę erygowania parafii podaje
25 października 1987 r.
46
Schematyzm diecezji zamojsko-lubaczowskiej…, s. 524.
47
Kroniki Jana Mazurka, t. 1, s. 17 – rkps w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim
48
http://www.nsjtomaszowlub.pl/informacje-dotyczace-parafii/historia-parafii [dostęp:
23 III 2017].
49
http://www.nsjtomaszowlub.pl/informacje-dotyczace-parafii/terytorium-parafii [dostęp:
23 III 2017].
50
http://www.nsjtomaszowlub.pl/grupy-modlitewne/kolka-rozancowe [dostęp: 23 III
2017].
45
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Arcybractwem na mocy papieskiego Breve z 26 listpada 1879 r. Obecnie
znajduje się w Europie, Afryce, Ameryce oraz w Azji. W Polsce Bractwo
Straży Honorowej NSPJ istnieje już od 1869 r.51. Arcybractwo działa
w oparciu o statut z 2009 r., zatwierdzony przez Papieską Radę do spraw
Świeckich52.
– Stowarzyszenie Matki Boskiej Patronki Dobrej Śmierci – Apostolstwo
Dobrej Śmierci zostaje oficjalnie zatwierdzone przez papieża Piusa X
w 1908 r., w tym też czasie pierwsze informacje na temat jego działalności
docierają do Polski. Po likwidacji stowarzyszeń katolickich w 1949 r. na
nowo wznawia swoją działalność na początku lat 80. XX w. Według informacji zamieszczonych na stronach internetowych Stowarzyszenia w Polsce
przynależy do niego ponad 400 tys. członków oraz 1100 zelatorów53.
– Caritas – Koło parafialne zrzeszające, według danych, 6 osób, jest
organizacją kościelną, działającą w ramach „Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej” posiadającej kanoniczną osobowość prawną54 oraz osobowość
cywilną na podstawie uoKK i konkordatu. Do jej podstawowych zadań
należy m.in. „prowadzenie działalności charytatywnej i opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu
potrzebujących, a w szczególności: rodziny, dzieci, młodzieży, samotnych
matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych,
bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, emigrantów i uchodźców, ofiar
klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów”55.
– Rycerze Kolumba – Organizacja katolicka działająca za aprobatą
władzy kościelnej, która przydziela im opiekę duszpasterską. Zrzeszająca
wyłącznie mężczyzn, została założona w 1881 r. z inicjatywy ks. Michaela
McGivneya. W Polsce jej działalność rozpoczęła się 2006 r.56. Z informacji, jakie można uzyskać na temat charakteru jej działalności, wynika, że
Rycerze są katolicką, bratnią organizacją wzajemnej pomocy mężczyzn,
która powstała, aby udzielać pomocy parafianom i rodzinom potrzebującym wsparcia57.
51
http://www.nsjtomaszowlub.pl/grupy-modlitewne/straz-honorowa-najswietszego-serca-jezusa-nsj [dostęp: 23 III 2017].
52
Statut zatwierdzony przez Papieską Radę do spraw Świeckich 21 stycznia 2009 r.
69/09/s-61/B-1.
53
http://www.apostolstwo.pl/?p=main&what=28 [dostęp: 23 III 2017].
54
Statut „Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej” z 31 stycznia 2005 r., [w:] http://zamosc.
caritas.pl/index.php/o-nas/statut/120-statut-caritas-diecezji-zamojsko-lubaczowskiej [dostęp:
23 III 2017].
55
§ 6, pkt 1 Statutu „Caritas diecezji zamojsko-lubaczowskiej”.
56
http://www.rycerzekolumba.com/polska/index.php/rycerzewpolsce.html [dostęp: 23 III
2017].
57
http://www.nsjtomaszowlub.pl/grupy-modlitewne/rycerze-kolumba [dostęp: 23 III
2017].
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– Rodzina Radia Maryja – Organizacja kościelna ze statutem nadanym
przez KEP w maju 2006 r. Koło w Tomaszowie Lubelskim powstało 8 maja
1997 r. Podstawowe formy działalności dotyczą propagowania nauki katolickiej, kolportażu prasy katolickiej oraz wspierania Radia Maryja, a także
dzieł powstających przy rozgłośni58.
W parafii NSJ istnieje ponadto Legion Maryi, III Franciszkański Zakon
Świeckich – powołany do istnienia na mocy aktu erekcyjnego z 16 lutego
2004 r., liczący 28 osób (26 sióstr i 2 braci), dwie schole: dziecięca i młodzieżowa, rada parafialna, ministranci oraz oddział Akcji Katolickiej. Przy
parafii funkcjonuje również grupa Al.-Anon oraz grupa AA-„Nowa” WPK59.
Parafia św. Józefa
Historia powstania parafii sięga końca lat 80. XX w. Pierwszym krokiem
do jej utworzenia było wyodrębnienie 20 listopada 1987 r. Samodzielnego
Ośrodka Duszpasterskiego pw. Świętego Józefa. Natomiast jej formalne erygowanie dokonało się 5 maja 1989 r.60. Obecnie w skład parafii wchodzą: wieś
Pasieki (kościół filialny), wieś Rabinówka oraz Tomaszów Lubelski (część
od strony Bełżca) z ulicami: Aborowicza, Aleja Południowa, Baczyńskiego,
Batalionów Chłopskich, Gen. „Bora” Komorowskiego, Konopnickiej,
Dąbrowskiej, Dąbrowszczaków, Gen. Hallera, Iwaszkiewicza, Jachymka
„Wiktora”, Karpińskiego, Kraszewskiego, Kusocińskiego, Leśna, Lwowska,
Moniuszki, Na Skarpie, Niepodległości, Norwida, Gen. Okulickiego,
Paderewskiego, Partyzantów, Emilii Plater, Płońskiego, Podleśna, Pogodna,
Poniatowskiego, Promienna, Prusa, Radosna, Rataja, Reymonta, Rolnicza,
Roztocze, Rzemieślnicza, Sanitariuszek Polskich, Sienkiewicza, SkłodowskiejCurie, Słoneczna, Słowicza, Sowińskiego, Staffa, Szarych Szeregów, Szkoci
Dół, Ściegiennego, Tuwima, Konrada Wallenroda, Wańkowicza, Wilcza,
Wojtkowiaka, Wyzwolenia, Zawadzkiego61.
Zrzeszenia katolickie
– Duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców „Talent” – Obejmuje wsparciem osoby odpowiedzialne za kształt życia gospodarczego
w Polsce. Celem działalności jest promowanie modelu „moralnego menedżera” poprzez pogłębianie różnorodnych form życia chrześcijańskiego.
Przy parafii funkcjonuje ponadto Legion Maryi, dziecięca grupa modlitewna „Owieczka”, ministranci, rada parafialna oraz schola.
58
http://www.nsjtomaszowlub.pl/grupy-modlitewne/kolo-rodziny-radia-maryja [dostęp:
23 III 2017].
59
http://www.nsjtomaszowlub.pl/grupy-modlitewne [dostęp: 23 III 2017].
60
Schematyzm diecezji zamojsko-lubaczowskiej…, s. 521.
61
http://parafiajozefa.pl/historia-parafii [dostęp: 23 III 2017].
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Parafia św. Ojca Pio
Najmłodsza z tomaszowskich parafii, erygowana 28 czerwca 2011 r.
przez bp. Wacława Depo62. Do parafii należą ulice: Gen. Sikorskiego (numery nieparzyste), Piłsudskiego – numery parzyste (od 66 do końca) oraz
numery nieparzyste (od 77 do końca), Żwirki i Wigury – numery nieparzyste
(od 31 do końca), Kościuszki – numery parzyste (od 76 do końca) oraz:
Mjr. Hubala Dobrzańskiego, Mjr. Sucharskiego, Kombatantów II Wojny
Światowej, Lipowa, Broniewskiego, Grottgera, III Dywizji Piechoty, Żołnierzy
Września, Obrońców Pokoju, Ks. Ignacego Skorupki, Józefowska, Wojska
Polskiego, Sybiraków, Chrobrego, Ogrodowa, Osterwy, Zielona, Spokojna,
Wiśniowa, Agrestowa, Sadowa, Malinowa, Wyzwolenia, Folwarczna (od
krzyżówki z ulicą Wyzwolenia), a także miejscowości: Rogoźno i Kolonia
Rogoźno63.
Zrzeszenia katolickie
Przy parafii funkcjonuje grupa modlitwy św. Ojca Pio, Koła Żywego
Różańca, Armia różańcowa, ministranci, rada parafialna oraz Legion
Maryi. Ponadto księża pracujący w parafii sprawują opiekę duszpasterską
na harcerzami64.
ABSTRACT
Marek Bielecki
CATHOLIC ASSOCIATIONS IN TOMASZOW LUBELSKI IN THE LIGHT
OF EXISTING LEGAL AND REGULATORY FRAMEWORK.
THE OUTLINE OF THE ISSUE
The following article presents various catholic associations in Tomaszów Lubelski actively
functioning, serving and promoting authentic religious life. Regardless of the legal form they
adopt, each association focuses on two essential aspects, the most important being personal
spiritual growth and development, which might be aided by various forms of support carried
out by active priests. By no mean less useful is measurable help rendered to other less fortunate
people. Collective cooperation of people responsible for the animation of religious life is highly
important not only for the Church in Tomaszów Lubelski, but also for Poland and the whole
world. Therefore, the initiative consolidating the activities of all religious associations in the
region of Tomaszów Lubelski is worth being mentioned and praised. The initial meeting took
place in “Dom Pielgrzyma” (”Pilgrim House”) at the Annunciation of the Most Blessed Virgin
Mary church in Tomaszów Lubelski on 7th March, 2017. We can only hope that the cooperation
will flourish and bear fruit for the Church and the local society.
62
63
64

Schematyzm diecezji zamojsko-lubaczowskiej…, s. 546.
http://www.pio.tl24.pl/index.php?id=13 [dostęp: 23 III 2017].
http://www.pio.tl24.pl/index.php?id=9 [dostęp: 23 III 2017].
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Ź R Ó D Ł OAkcja
W„Burza”
E

Jerzy Lewczyński ps. Marian*
Tomaszów – Gliwice

AKCJA „BURZA”**

PRZED „BURZĄ”
Wróg tracił siły i mimo narastającego terroru sylwetki dawnych zdobywców świata dla Trzeciej Rzeszy wydawały się chwilami komediowe.
W styczniu 1944 r. pojawiły się w Tomaszowie Lubelskim oddziały cofającej się armii niemieckiej. Nie miały już nic ze swojej wrześniowej buty.
Bardzo często można było zobaczyć w odkrytych samochodach oficerów
* Jerzy Lewczyński (ur. 14 marca 1924 r. w Tomaszowie Lubelskim, zm. 2 lipca 2014 r.
w Gliwicach) – artysta fotograf, krytyk i publicysta. W okresie okupacji hitlerowskiej żołnierz
Armii Krajowej ps. Marian. Członek Gliwickiego Towarzystwa Fotograficznego (od 1951) i ZPAF
(od 1956). Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej przyznała Jerzemu Lewczyńskiemu
honorowy tytuł ARTYSTA FIAP – AFIAP (1963). Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
W latach 50. jego prace – próbujące uchwycić wzajemne relacje starannie komponowanych,
symbolicznych przedmiotów i w ten sposób stworzyć komentarz do codzienności – nazywano
mianem „antyfotografii”, on sam jednak skłania się nazywać je „teatrem fotografii”. Z czasem
skoncentrował się na działaniach nazywanych „archeologią fotografii”. Zaczął wykorzystywać
w swych dziełach prace innych autorów, reprodukcje – zapomniane, zniszczone, odnajdując
w nich symbol sponiewieranej przeszłości, ślady dotyku ludzkich dłoni czy oczu. Starał się
odkrywać, badać, komentować zdarzenia i fakty dziejące się w przeszłości fotograficznej – bo
dzięki temu przeszłość, dawne warstwy kulturowe mogą oddziaływać na dzisiejsze, tworzy się
swoista ciągłość. W latach 1957–1960 był członkiem nieformalnej grupy fotograficznej wraz ze
Zdzisławem Beksińskim i Bronisławem Schlabsem. Prezentował swą twórczość m.in. na wystawach „Fotografia subiektywna” (1968) i „Fotografowie poszukujący” (1971), „Stany graniczne
fotografii” (1977). W latach 1988–1993 był wykładowcą Wyższego Studium Fotografii ZPAF
w Warszawie. Badania nad historią fotografii doprowadziły go do wydania Antologii fotografii
polskiej 1839–1989 (1999). Było to pierwsze w Polsce wydawnictwo opisujące tak kompleksowo
to zjawisko. W roku 2007 otrzymał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a także
Nagrodę im. Katarzyny Kobro. Wpływy Lewczyńskiego są obecne w fotografiach u innych
twórców, m.in. Wojciecha Prażmowskiego, Krzysztofa Pijarskiego czy Georgii Krawiec. Źródło:
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jerzy_Lewczy%C5%84ski [dostęp: 20 IV 2017].
** Na podstawie materiałów przekazanych przez Zygmunta Wiśniarskiego ps. Anglik, na
kilka miesięcy przed jego śmiercią, Tomaszowskiemu Towarzystwu Regionalnemu im. dra
Janusza Petera, do druku przygotował Janusz Brodowski.
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Wehrmachtu w cienkich płaszczach opatrzonych w futrzane kołnierze, siedzących wśród waliz, koszy, kufrów i innych tobołków. Widocznie jakieś
oddziały, pod pozorem konieczności wyprzedzenia frontu, lokowały się
na spokojniejszych tyłach. W pociągach na stacjach w Bełżcu i w Zamościu
widać było rannych żołnierzy, jęczących z bólu i zostawiających po sobie zakrwawione bandaże. Byłem wówczas żołnierzem Armii Krajowej,
w stopniu szeregowca w tomaszowskim VI Rejonie, pod dowództwem
por. „Skały” (Mieczysław Szejn). Miałem pseudonim Marian, a w mojej
grupie byli koledzy ze szkoły, jak bracia Pławińscy (Janusz i Włodek),
Kazik Sługocki i inni. Mieszkaliśmy obok siebie, a znaliśmy się jeszcze
z tomaszowskiego gimnazjum. Oficjalnie pracowałem na niemieckiej poczcie
na etacie listonosza i codziennie musiałem chodzić do pracy. Mieszkałem
u pp. Krotkich, przyjaciół rodziców, których dwaj synowie znani byli
z brawury (Julian, lotnik, zginął tragicznie przed wojną podczas ćwiczeń
wojskowych z granatami, drugi, Tadeusz, został zamordowany przez gestapo
w Zamościu), budzili mój podziw i niemal uwielbienie. Warunki okupacyjne
były trudne. O godzinie 21 elektrownia wyłączała prąd i trzeba było kłaść
się spać do zimnej pościeli, w nigdy nieogrzewanym pokoju. W styczniu
1943 r. w Rachaniach został zamordowany przez Schutzpolizei mój ojciec
i matka, w trosce o moje bezpieczeństwo, ulokowała mnie w Tomaszowie.
Moje obowiązki konspiracyjne ograniczały się do kontaktów w swojej grupie, do kolportowania prasy podziemnej, obserwowania funkcjonowania
poczty oraz uczestniczenia w ćwiczeniach z bronią. Ćwiczenia te odbywały się w starej rzeźni, gdzie na strychu uczono nas posługiwania się
różnego typu bronią, poznawaliśmy zasady musztry wojskowej i taktykę
walki. Pamiętam, jak bez zgody pani Krotkowej dostarczyłem swojemu
drużynowemu podręczniki taktyki wojskowej pozostałe po śp. Julianie,
zawodowym oficerze. W ogóle obieg książek, broszurek i rozmaitych
pisemek był jedną z form podziemnej edukacji. Poza biuletynami (tajne
wydawnictwo) czytałem wiele pięknych książek, między innymi Na tropach
Smętka Wańkowicza, Ziemia gromadzi prochy i wiele innych. Zbliżanie się
frontu poprzedzały okrutne, ale prawdziwe wieści o mordach dokonywanych przez ukraińskich nacjonalistów na polskiej ludności we wschodniej
części powiatu. Niemal codziennie do miejskiego szpitala w Tomaszowie
przywożono ciężko poranionych ludzi, rany te zadawane były prostymi
narzędziami: siekierami, nożami, widłami. Ilu ludzi zabito na miejscu –
tego nikt dokładnie nie policzył. Komenda Obwodu przeprowadziła serię
przeciwdziałań w takich akcjach, jak Sahryń czy Rzeczyca.
Pracując na poczcie, śledziłem zachowanie Niemców oraz nasłuchiwałem wieści z powiatu. Sieć telefoniczna była w zasadzie dostępna
polskiej obsłudze pocztowej i wielu dzielnych poczciarzy (Tarnoszyn,
Dołhobyczów, Krynice, Tarnawatka) porozumiewało się ze sobą skróto-
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wym językiem, przekazując sobie wiadomości. Komunikaty z frontów
podawane przez Niemców komentowaliśmy po swojemu, posługując
się mapkami i szkicami wyciętymi z gazet. Pamiętam do dzisiaj wielka
mapę Anglii na okładce jakiejś gazety, gdzie dodatkowo umieszczono rysunek rozpartego Anglika z pejczem w ręku i niesionego przez czarnych
tubylców, a na dole był napis „Anglio, to twoje dzieło”. Mimo bliskości
frontu na wschodzie nie bardzo wiedzieliśmy, co może nas spotkać ze
strony „czerwonych sojuszników”. Byliśmy przekonani o wartości sojuszy.
Pamiętam „Biuletyn Polski Walczącej”, w którym na pytanie, jak zachować
się w sytuacji, gdy walczącemu obok żołnierzowi „radzieckiemu” zabraknie
amunicji, odpowiedziano, że należy podzielić się z nim swoim zapasem
(!?). Wiedzieliśmy już o odkryciu grobów w Katyniu. Było to przerażające
i niewiarygodne! Przeświadczenie o dokonaniu tej zbrodni przez Sowietów
było powszechne i nikt w to nie wątpił. Mimo to zdawało się, że teraz
idą inni ludzie, bo przecież sojusznicy. Zwycięstwo wydawało się bliskie.
Pamiętam, jak kiedyś w „Biuletynie Informacyjnym” czytałem wiersz
o końcu wojny i wyimaginowanym zjeździe akowców w dalekim polskim
już Królewcu. Te marzenia na pewno były bardzo odległe od rzeczywistości. Część powiatu po wysiedleniu w 1943 r. pełna była nasiedlonych
Niemców z Rumunii, Besarabii i krajów bałtyckich. Byli to dziwni Niemcy,
bez niemieckiej dokładności, ale z niemiecką służbistością i butą. Często
poprzedni właściciele gospodarstw byli u nich zatrudnieni jako parobcy,
a przy wódce ci Niemcy zapewniali o swoim przyjaznym zachowaniu,
a to z powodu przewidzianej ewakuacji. Władzę po wsiach sprawowali
Dorf- i Hauptdorfführerzy, przeważnie inwalidzi wojenni, ale okrutni dla
Polaków. W tych nasiedlonych wsiach była zorganizowana „samoobrona”,
popularnie zwana przez miejscową ludność „czarnuchami” (z powodu
czarnych mundurów, które nosili).
W naszej akowskiej grupie stale marzyliśmy o zdobyciu broni.
Podziwialiśmy tych, którym się to udało. Nasz kolega, Ignaś Łambucki,
w biały dzień „świsnął” Niemcowi automat, a nawet kiedyś motocykl.
Wiosną 1944 r. coraz częściej pojawiały się sowieckie samoloty, a na
Wielkanoc, gdy bombardowano Lwów, odległy od Tomaszowa zaledwie
o 90 kilometrów, słychać było wybuchy bomb.
Krąg moich znajomych to koledzy z tomaszowskiego gimnazjum: Kazik
Guzowski, Staszek Minor, Tolek Biernacki, Janusz, Włodek, Lalka i Danka
Pławińscy oraz wielu innych. Janusz Michocki i Hanka Sobolewska to przyjaciele jeszcze z Rachań. Po przeniesieniu się do Tomaszowa stworzyli bazę
spotkań konspiracyjnych w swoim domu. Większość tych kolegów należała
do tzw. Drużyny Wschodniej1 pod dowództwem Janusza Michockiego,
1
„Drużyna Wschodnia” – wydzielona jednostka Oddziałów Dywersji Bojowej Obwodu
Tomaszów, Armii Krajowej pod ogólnym dowództwem „Wiktora” (Zenona Jachymka).
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w Rejonie „Wiktora” (Zenon Jachymek z Komarowa). Swoimi bojowymi
akcjami zastraszali Niemców i Ukraińców, ratując w ten sposób wielu
Polaków. Ogrom cierpień i zbrodni w powiecie jest dokładnie znany i nie
chcę ich tutaj wyliczać. Z radością obserwowałem, jak rwał się transport
pocztowy, a na skutek wysadzania torów kolejowych nasz pocztowy
samochód jeździł po pocztę aż do Zawady lub do Lublina. Wszystkie te
przeszkody Niemcy uważali za czasowe (zur Zeit), pewni, że po kolejnej
ofensywie nastąpi spokój. Oczywiście uważaliśmy odwrotnie i robiliśmy
wszystko, aby tylko nie wpaść i nie dać się złapać. Czasami przynoszono
mi do okienka na poczcie torbę z cukrem, a wewnątrz była schowana
amunicja do przekazania dalej. Mogło to skończyć się tragicznie wobec
niemieckiej podejrzliwości.
Narastała częstotliwość naszych konspiracyjnych spotkań oraz intensywność dyskusji, jak zachować się w chwili nadejścia Sowietów. Armię
Czerwoną widzieliśmy przez dwa tygodnie w 1939 r. Parciane buty,
karabiny na sznurkach oraz skłonność do rozboju. Jak wygląda ta armia
dzisiaj – nie wiemy, ale przecież biją zdrowo Niemców. Kiedyś, podczas
dyżuru na poczcie, rozmawiałem z p. Płochowem (przedwojenny naczelnik
poczty), pytając go, co sądzi o perspektywie zmiany władzy w naszym
urzędzie po wejściu Sowietów. Pan Płochow, uciekinier z sowieckiej Rosji,
znał ich dobrze i na pytanie, kto może być naczelnikiem poczty, wskazał
na zamiatacza podwórka. „Jak to? Przecież on nie potrafi nawet dobrze
pisać – odparłem. Nic nie szkodzi – odpowiedział pan Płochow. Komunizm
go wychowa i będzie komisarzem”. Nic wówczas z tego nie rozumiałem,
ale dzisiaj przyznaję rację p. Płochowowi.
Czasami w niedzielę jeździłem rowerem do rodziny w Rachaniach, gdzie
moja matka pracowała na poczcie, a po wysiedleniu mieszkała w wiejskiej
chałupce, w której zamiast podłogi była gliniana polepa.
Na początku czerwca lokalna gazeta-szmatławiec podawała wiadomości
o skutecznej niemieckiej obronie w Normandii oraz o „cudownej” broni
Führera. Niemieccy poczciarze mieli miny coraz bardziej skwaszone, wyładowując na nas swoje nastroje. Z byle powodu krzyczeli, grożąc karami.
Na naszą pocztę przyjeżdżały często osobliwe typy okupantów. Potwornie
pokiereszowany odłamkami granatu Dorfführer z Jarczowa samym swoim
wejściem wywoływał sensację. Przyjeżdżali też likwidatorzy obozu zagłady
Żydów z Bełżca, mający wszystkie palce oblepione pierścieniami ze złota.
Nasze akowskie oddziały dokonywały wielu efektownych, a często brawurowych działań. Likwidowano agentów niemieckich i donosicieli, rozbijano
magazyny, wywieszano ulotki i ostrzeżenia dla szpicli i polakożerców. Na
wschodzie powiatu oddziały AK broniły polskiej ludności przed napadami
ukraińskich nacjonalistów. Coraz częściej ktoś ze znajomych znikał, idąc
do partyzantki w lesie. Czekaliśmy wszyscy na nowe rozwiązania stra-
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tegiczne sprzymierzonych. Przez miasto przejeżdżały niemieckie tabory
i różne, nawet azjatyckie oddziały w służbie niemieckiej. Pewnego dnia
w mieszkaniu pp. Krotkich zostali zakwaterowani niemieccy żołnierze,
jak się okazało, byli to Rosjanie w służbie taborowej. Mieli jednak broń.
Od razu rozpoczęli biesiadowanie, oczywiście z wódką. Nie można było
odmówić zaproszeniu. Rozumieliśmy ich dobrze. Byli przygotowani na
klęskę niemiecką, ale bardziej bali się powrotu do Rosji sowieckiej. Po
kilku wódkach zaczęli śpiewać jakieś „czastuszki”, nam każąc robić to
samo. Ciągle bacznie ich obserwowałem, kombinując, czy nie udałoby
się wytargować od nich broni, podczas gdy pan Krotki towarzyszył im
w piciu. Wreszcie zapytałem, czy nie chcieliby na pamiątkę zrobić sobie
fotografii. Trochę się ociągali, ale w końcu dali się namówić i kilka razy
pstryknąłem im zdjęcie. Do dzisiaj mam ten osobliwy dokument z ostatnich dni okupacji. Po kilku jeszcze kieliszkach nasz młodszy towarzysz
powiedział, że teraz byłoby dobrze nas po prostu zarżnąć (zarezać). Nie
zdawaliśmy sobie sprawy z subtelności dowcipu, ale gdy chwycił za
bagnet i przyłożył go p. Krotkowej do szyi, powstał rwetes. Pan Krotki
zaczął krzyczeć „ratunku”, a ja chwyciłem panią Krotkową i odciągnąłem
ją od żołdaków. W końcu opór gospodarzy pewnie zniechęcił Iwana, bo
oświadczył, że to był tylko taki żart.
Na początku czerwca 1944 r. na ulicach Tomaszowa pojawiło się dużo
niemieckich żołnierzy i niemieckiej policji, bo rozpoczęła się wielka obława na polską i sowiecką partyzantkę, czyli „Sturmwind 2”. Byli wściekli
i odpowiednio podbudowani przez propagandę. Idąc z kolegą do pracy
na pocztę, zostaliśmy zatrzymani rozkazem „ręce do góry” i pytaniem,
dlaczego trzymamy ręce w kieszeniach. Podobno był taki rozkaz obowiązujący ludność na terenach objętych akcją pacyfikacyjną. Niedaleki
urząd pocztowy uwiarygodnił nasze tłumaczenia. Nadchodził front.
Z początkiem lipca poczta praktycznie przestała funkcjonować. Coraz
więcej listów wracało z adnotacją „czasowo niedoręczalne”. Ta biurokratyczna dokładność zawsze nas zadziwiała. Taki porządek do samego
końca. Zaczęto mówić o ewakuacji naszego urzędu, oczywiście razem
z pracownikami nomen omen do Tomaszowa Mazowieckiego. Oczywiście
nie zamierzaliśmy nigdzie wyjeżdżać. W tym czasie zmieniono mi przydział mobilizacyjny z dotychczasowej drużyny zwiadowczej do dowódcy
plutonu por. „Lipy” (Feliks Dmochowski) celem pomocy w prowadzeniu
ewidencji i roznoszeniu rozkazów. Rychło stwierdziłem, że nasza konspiracyjna biurokracja kwitnie w najlepsze: arkusze ewidencyjne, zestawienia
pseudonimów, broni, amunicji, stanu wyszkolenia itp. wykazy, starannie
spisywane. Później zastanawiałem się, czy to komuś nie zaszkodziło, bo
wojna u nas nie zakończyła się z chwilą odejścia Niemców. Przestałem
chodzić do pracy, całkowicie zaangażowany w konspirację. Rozpoczęły
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się gorączkowe przygotowania do wystąpienia zbrojnego. Jeszcze jakieś
ćwiczenia, sprawdzanie systemów alarmowych i omawianie taktyki. Na
noc nie wracałem do domu, spałem u znajomych. Pewnego ranka Niemcy
z poczty odjechali samochodami na zachód. Oczywiście nikt nie podążył za
nimi, pomimo natrętnej propagandy o wspólnym zagrożeniu „czerwonym
niebezpieczeństwem”. Wtedy, w czerwcu 1944 r., nie wiedzieliśmy o postępkach Sowietów na dawnych kresach wschodnich i ich przewrotności
w stosunku do żołnierzy z AK. Szykując się do mobilizacji, wszelkie działania skupiłem na zdobyciu odpowiedniego ubrania i sprzętu przydatnego
w walce. A więc długie buty, możliwie zielone ubranie, nóż, latarka, ale
broni palnej niestety nie miałem.
„BURZA”
Około 19 lipca przybiegł do mnie spocony łącznik z rozkazem mobilizacyjnym. W rozkazie tym było podane, że o świcie należy stawić się na
miejscu alarmowym – w lesie, obok maziarni2. Mimo trwającej ewakuacji
urzędów niemieckich w mieście było jeszcze dużo wojska i policji niemieckiej
oraz jakiś wędrujący oddział frontowy. Mimo godziny policyjnej zacząłem
szykować się do drogi. Była wilgotna lipcowa noc. Droga, znana niemal na
pamięć, teraz zamieniła się w jakieś wertepy. Rozlegające się co jakiś czas
strzały nakazywały czujność. W pewnej chwili usłyszałem dalekie „halt”
i krzyk kobiety. Czatowałem tak pewnie z godzinę, zanim poczołgałem
się dalej. Jeszcze przed miejscem zbiórki spotkałem znajomych chłopaków,
a między innymi Jurka Lekana. Zaczęło świtać. Na miejscu okazało się, że
prawie wszyscy dobrze się znamy. Pozdrowieniom i uściskom nie było
końca, a każdy chwalił się swoim ekwipunkiem. Ja miałem tylko piękny
wojskowy pas (mam go do dzisiaj). Na pytania, gdzie są Niemcy, nikt nie
potrafił odpowiedzieć. Tyle lat nadziei i wreszcie spełniły się marzenia.
Jesteśmy sami bez okupanta. Uformowani w luźne grupy rozpoczęliśmy
marsz w nieznanym kierunku, ale już pod dowództwem znanych nam ludzi.
Porucznik Turski, Jastrzębski, Rokowski i inni znani byli w mieście. Z ust
do ust podawano rozkazy o zachowaniu ostrożności i ciszy, bo możemy
natknąć się na niemiecką zasadzkę. Przemieszczając się cały czas lasami,
doszliśmy w okolice wsi Pasieki, gdzie zarządzono postój, a koło południa,
po posiłku z własnych zasobów, odbyła się zbiórka całego oddziału. Było
nas około 150 osób. Por. Turski mówił o nadchodzącej wolności oraz podał
parę komunikatów z frontów. Przypomniał też, że jesteśmy wojskiem polskim podlegającym rządowi w Londynie. Wspominając nasze tomaszowskie
losy, podziękował za służbę i podkreślił naszą odwagę. Ponadto zwrócił
2

Maziarnia – prymitywna wytwórnia dziegciu i smoły.
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uwagę, że między nami są bracia Łambuccy, których niesłusznie posądzano
o przyjęcie „volkslisty”, a ich męstwo i odwaga od dawna zasługują na
uznanie. Na zakończenie zaśpiewaliśmy hymn państwowy i Rotę. Teraz
nastąpił najważniejszy moment, czyli rozdanie broni. Otworzono leśne
bunkry i każdy meldował się po przydział. Byłem słaby i szczupły i dlatego
zawsze marzyłem o lekkim, kawaleryjskim karabinku, które widziałem we
wrześniu 1939 r. Teraz, stojąc przed wyborem, wyjawiłem kapralowi swoją
prośbę. Kapral uśmiechnął się i podał mi krótki, francuski karabinek z 10
sztukami amunicji. Niestety, był to karabin nietypowy i brakowało do niego
amunicji, ale i tak w ten sposób zostałem żołnierzem. Mimo że żyliśmy
w małym miasteczku i znaliśmy się przynajmniej z widzenia, to teraz ta
leśna grupa była dowodem naszej narodowej jedności i karności, gotowi
byliśmy stanąć w potrzebie bez względu na zapatrywania i poglądy. Iluż
tutaj było ludzi znanych w mieście z powagi, rozsądku i spokoju, nigdy
nieposądzanych o jakieś wojskowe zamiłowania. Sporo też było naszych
koleżanek szkolnych, których też nikt nie podejrzewał o podobne ciągoty.
Zaraz sobie pomyślałem: czy jest ktoś w Tomaszowie, kto nie należy do
Armii Krajowej? Podzieleni na plutony i drużyny rozpoczęliśmy marsz na
koncentrację naszych oddziałów w nieznane na razie miejsce. Po drodze
dołączały do naszych szeregów nowe oddziały. Przybywało nas coraz
więcej. Co rusz rozpoznawałem kolegów z tomaszowskiego gimnazjum.
Za nami jechały wozy taborowe, pełne jakiegoś sprzętu. Nasza kolumna
z daleka wyglądała imponująco, bo nie widać było pstrokacizny ubiorów.
Jeszcze przed wymarszem rozdano nam oprócz broni opaski biało-czerwone z literami WP i pieczątką. Z rozmów dowiedziałem się, że teraz
podlegamy konwencji międzynarodowej, jako wojska sojusznicze. Ale
gdzie ci sojusznicy? Alianci? Z regularnych już komunikatów radiowych
dowiedzieliśmy się o przerwaniu frontu i szybkim posuwaniu się Rosjan.
Spaliśmy w wiejskich stodołach, a chłopi częstowali nas obficie pierogami
i podobnymi specjałami. Rano była kąpiel w rzece i dalszy marsz lasami,
podobno pod Zamość. Poznawaliśmy naszych dowódców. Szeregi objeżdżał
bryczką komendant Obwodu major „Drugak”, w zawadiacko nałożonym
kaszkiecie. Gdzieś tam był sztab i radiostacja. Na razie szliśmy cały dzień bez
spotkania wroga. W czasie postojów zgrupowanie obstawione było wartami.
Z dumą zatrzymałem wyrostka, który wracał do domu. Od razu oświadczył,
że zaraz tu wróci z kolegami z AK. Z naszej trasy widać było, że zbliżamy
się do Tomaszowa, a od dowódców dowiedzieliśmy się, że mamy wystąpić
wobec Sowietów jako gospodarze miasta. Wzmagająca się strzelanina oraz
nisko lecące samoloty sowieckie zapowiadały początek jakiejś akcji. Nasza
kompania była już na przedmieściach Tomaszowa i została skierowana na
piaszczyste wydmy za męską szkołą powszechną, przy ulicy Kościuszki.
Z otrzymanych informacji wynikało, że od strony stawów Bohlena jadą
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na nas niemieckie czołgi i że powinniśmy stawić opór temu zagrożeniu.
Leżąc w dołku, wypatrywałem aż do bólu oczu tych potworów, lecz na
szczęście bezskutecznie. Moi koledzy, wyposażeni w granaty, pocieszali
się, że wybuch granatu może unieszkodliwić nawet „Tygrysa”. Tymczasem
okazało się, że groźniejsze dla nas były koszące loty sowieckich samolotów
oraz serie z broni maszynowej. Zgrzany i ubłocony, czułem coraz bardziej
palący ból w nogach od źle dobranych butów. Jak na ironię leżałem około
jednego kilometra od domu. Po kilku skokach na coraz to nowe pozycje
przyszedł rozkaz zejścia ze stanowisk. Znowu znaleźliśmy się w lesie obok
maziarni. Było wczesne popołudnie 22 lipca 1944 r. Do naszego miejsca
postoju przybywało coraz więcej żołnierzy, znajomych i obcych, często
w niemieckich mundurach, lecz z opaskami biało-czerwonymi na rękawach.
Wtedy spotkałem kolegów gimnazjalnych z „Drużyny Wschodniej”, na
czele z Januszem Michockim („Kadet”), który pracując w leśnictwie, miał
ułatwione kontakty z partyzantką, Hankę Sobolewską, znaną mi niemal
od dziecka, a teraz będącą sanitariuszką, Staszka Minora z nieodłączną
„Retiną”, którą robił zdjęcia z różnych akcji (dzisiaj już historycznych),
roześmianego i zawsze dowcipnego Kazika Guzowskiego z erkaemem na
plecach, zabójczo przystojnego Tolka Biernackiego, Jurka Hłaskę, obwieszonego jak choinka rozmaitymi przyborami umożliwiającymi nawet zdobycie
Berlina, Jurka Hildebranta-Wilskiego, noszącego teraz dziwacznego nieco
„piata”3, tłumaczącego mi z satysfakcją, że przebija na wylot grubą sosnę,
Kazika Kudlickiego, smukłego jak topola, i wielu innych, których już sobie
nie przypominam. Obudziły się we mnie wspomnienia gimnazjalnych
czasów, kiedy to bywałem ofiarą niezaradności. Wydaje mi się, że zjawili
się też bracia Wiśniarscy i Dolek Lipowiec z Dzierążni, odważny egzekutor
szpicli i donosicieli. Nastąpiło wylewne powitanie i radość ze spotkania
w tej dziejowej chwili. Prawie wszyscy byli umundurowani, a na głowach
mieli polskie hełmy zachowane jeszcze z 1939 r.
Nasze rozmowy przerwały okrzyki, że już są Sowieci! Rzeczywiście!
Po oglądaniu przez 5 lat znienawidzonego koloru „feldgrau” zobaczyliśmy
coś zupełnie innego! Ci pierwsi żołnierze sowieckiego patrolu4 wyglądali
bardzo młodo, a nawet dziecinnie. Umundurowani byli w szare bluzy
(rubaszki), na głowach mieli hełmy innego kształtu niż nasze i furażerki
zawadiacko przesunięte do tyłu. Przypominali nieco znanych z fotografii
strzelców legionowych, a to ze względu na owijacze na nogach i kamasze.
Zdumienie budziły buty brezentowe o wielkiej ilości harmonijkowych załamań. Przypomniały mi się opowieści ojca o służbie w Legionach i leżących
w szafie właśnie takich owijaczach. Tak naprawdę to imponowała nam
jedynie ich broń, a przede wszystkim automaty, zwane „pepeszami”, z du3
4

Broń ppanc. ze zrzutów.
W tamtym czasie nie używano jeszcze wyrażenia „radziecki”, a tylko „sowiecki”.
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żymi magazynkami (około 70 naboi), bardzo łatwe w obsłudze. Pierwszym
moim słowem do ruskiego żołnierza było „daj potrzymać”. Ach, jak chętnie
zamieniłbym swój francuski karabinek, który pamiętał zapewne I wojnę
światową. Mieliśmy wspólnego wroga. To zbliżało i budziło przyjaźń.
Prawdopodobnie pod tymi szarymi bluzami kryły się młode, szczere serca,
podobne do naszych. Padały imiona: Wania, Kostia, Sasza i inne. Jednak
o wymianie adresów nikt nie pomyślał. Zaraz znalazły się jakieś bańki ze
spirytusem i tak zaczęliśmy świętować wyzwolenie naszego miasta. Nie
mogło obyć się bez wspólnej fotografii, którą zrobił Edek Kupka. Gwardziści
(nieznana mi wcześniej nazwa) wymieniali swoje odznaki wojskowe na
nasze orzełki w koronach, a nawet – jak słyszałem – „pepeszę” za pół
litra. Teraz znowu dały znać o sobie moje uwierające buty, a byłem tak
blisko domu. Zameldowałem kapralowi o potrzebie wymiany butów, a ten
tylko machnął ręką, dając mi pół godziny. Wpadłem do mieszkania jak
po ogień. Pani Krotkowa wydała okrzyk zdziwienia, widząc mnie w bluzie swojego syna. Moje nogi były całe w bąblach. Jakieś szmaty, grube
skarpety i maść. Zaraz poczułem się lepiej. Już nie eleganckie bryczesy
i wysokie cholewy, lecz zwykłe kamasze listonosza umożliwiły mi dalsze
maszerowanie. Tymczasem w oddziale huczało od nowych wieści. Podobno
pod Bełżcem rozbrojono nasz oddział, a tuż obok legitymowano któregoś
z naszych żołnierzy. To były pierwsze oznaki sowieckiej podejrzliwości,
tak inne od początkowych gestów przyjaźni. Podobno całe miasto było już
wyzwolone, a niemieckie oddziały wycofały się w kierunku Krasnobrodu.
Widocznie były to oddziały idące od strony Tarnawatki, tuż obok naszych
stanowisk za starym gimnazjum przy ulicy Kościuszki. Tej nocy spaliśmy
gdzieś w lesie. Na drugi dzień dochodziliśmy do Bondyrza. Długa wioska
z chałupami po obu stronach drogi. Witały nas tłumy dziewczyn, dzieci
i dorosłych. Rzucano żółte kwiaty i posyłano nam przyjazne uśmiechy.
Zatykaliśmy te kwiaty za pasy i okucia karabinów, a czuliśmy się dumni
jako wyzwoliciele. Nigdy już potem nie przeżyłem takiej euforii i satysfakcji. Noc spędziliśmy w stodołach. Było ciepło, a nawet upalnie. Jedzenie
obfite, często zakrapiane kieliszkiem samogonu. Moja drużyna rozbiegła się
po wsi, a ja w jakiejś chałupie, po poczęstunku, dostałem święty obrazek.
Nasze koleżanki w ciężkich buciorach uwijały się żwawo, przygotowując
kolację. Wśród tych koleżanek rozpoznałem Buńkę i Dzidkę Zwierzchowskie,
Gęborysównę i wiele innych o niezapamiętanych niestety nazwiskach. Pełni
nadziei na wolność, w tej zwartej, rodzinnej gromadzie, śpiewaliśmy piosenki
żołnierskie, tak niedawno zakazane. Jak daleko było wtedy do nieznanych
nam kulis wielkiej polityki i politycznych machlojek! Biwakując w lesie,
byliśmy odwiedzani przez patrole sowieckie poruszające się po terenie
„łazikami” amerykańskiej produkcji. Oficerowie w czapkach z jaskrawo
granatowymi otokami byli zapewne wywiadowcami wszechwładnego
NKWD. Niektórzy z nich mieli przy boku olbrzymie pistolety typu Mauzer
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w drewnianych kaburach. W okolicach Krasnobrodu znaleźliśmy się znowu
w strefie frontowej. Rozsypano nas w tyraliery, a obok, polną drogą, pędziły małe ruskie koniki, ciągnąc trochę dziwaczne wozy, bo inne niż u nas.
Nagły nalot samolotów niemieckich i ogień ich karabinów maszynowych
przygwoździł mnie do ziemi w jakiejś miedzy. Nagle wydało mi się, że
jestem zupełnie sam na tym polu. Nie słyszałem żadnych nawoływań ani
poleceń. Jednak bałem się cofnąć, aby nie wyglądało to na ucieczkę z linii
frontu. Jak z tego wynika, ambicja dodaje odwagi. Wystawiłem głowę
z żyta i ujrzałem z ulgą jakąś cywilną czapkę na głowie kolegi. Byliśmy
jednak razem i do tego dobrze zamaskowani. Ten nalot uświadomił mi,
że na froncie jest całkiem inaczej aniżeli na ćwiczeniach, że najważniejszy
jest własny instynkt, własny rozum i umiejętność przewidywania szybko
zmieniających się sytuacji. Pomału zebraliśmy się w grupy i teraz wspólnie podziwialiśmy naszych wyzwolicieli. Przypominało to trochę najazd
Tatarów z Sienkiewiczowskiej powieści. Wśród sowieckich żołnierzy
widzieliśmy niespotykane u nas typy południowoazjatyckie, o skośnych
oczach i kruczoczarnych włosach, w baranich czapach na głowach, ubranych jak do roboty w polu. Pędzili jak szaleni przed siebie. Gdzieś z oddali
słychać było szum motorów i wybuchy artyleryjskich pocisków. Znowu
znaleźliśmy się w lesie. Leżąc we wgłębieniu, usłyszałem świszczący szum
znanych z opowiadań „organów Stalina”, czyli katiusz, i zaraz serie wybuchów. Nie widziałem jednak, gdzie stoją katiusze ani gdzie padają pociski
(rakiety). I tym razem nocowaliśmy w stodole, a przed snem podano gorący posiłek z kuchni polowej.
Przechodząc obok rzeczki, prawie wszyscy rzuciliśmy się do wody – „jak
Pan Bóg stworzył”. Zaczęło się pranie skarpetek i gimnastyka. Ustawiano
„ludzkie piramidy”, urządzono zawody siłowe i inne pokazy sprawności
fizycznej. Teraz, gdy można było już mówić o wszystkim, wyjaśnialiśmy
sobie wiele zagadek okupacyjnych, na przykład: Kto zabił policjanta
Dziubę?5 Gdzie podziała się Irena Vanke?6 Czy złapano Linkiera?7 Na
polnej drodze znalazłem w koleinie wiązkę nalepek na paczki pocztowe
z napisem „Postamt Tomaszów Lub.”, co przypomniało mi czas służby na
5
Stanisław Dziuba – funkcjonariusz tzw. policji granatowej w służbie niemieckiej Kriminalpolizei w Tomaszowie, a potem w Rachaniach (przed wojną komendant policji polskiej
w Tyszowcach). Zginął w roku 1942 w nieznanych okolicznościach (jak dzisiaj wiadomo,
z wyroku sądu podziemnego).
6
Irena Vanke – folksdojczka, uczennica gimnazjum o nazwisku Wanke. Była sekretarką
landrata Panzera. Śledziła i donosiła o poczynaniach znanych jej osób. W maju 1944 r. otrzymała publiczne ostrzeżenie od AK w formie ulotek rozlepionych na słupach ogłoszeniowych.
7
Linkier – podoficer Sicherheitapolizei w Tomaszowie Lubelskim, później w Zamościu.
Z zaciekłością hitlerowca śledził i aresztował wielu członków Ruchu Oporu (i nie tylko)
w powiecie. Brał m.in. udział w aresztowaniu kierownika szkoły w Rachaniach Bronisława
Kulikowskiego, organisty z Wożuczyna Chojnackiego, braci Kaczorowskich z Józefówki. Podobno już przed wojną prowadził działalność szpiegowską, będąc domokrążcą ostrzącym noże.
Używał słuchawki ze względu na upośledzenie słuchu. Jego powojenne losy nie są mi znane.
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poczcie i było dowodem, że pewnie tędy uciekali nasi znajomi pocztowcy
niemieccy.
Pod wieczór doszliśmy do wioski Wólka Wieprzecka, około 15 km od
Zamościa, a było nas pewnie z 1000 osób. Okazało się, że tutaj było właściwe miejsce koncentracji. Znowu obozowe życie, odwiedziny znajomych
i rozmowy. Na skraju wsi stała chałupa, gdzie mieściło się dowództwo
zgrupowania. Było też tutaj radio, tak że wiadomości docierały szybko
do wszystkich. Wyzwolony był już Zamość, Krasnystaw i Lublin, a Akcja
„Burza” objęła swoim zasięgiem niemal całe województwo. Na wieczornym
apelu dokonano przeglądu uzbrojenia i umundurowania celem uformowania oddziału na defiladę w Zamościu. Jakoś mój francuski karabinek nie
wyglądał imponująco, tak że pominięto mnie w selekcji. W nocy pełno było
bieganiny i krzyków. Podobno odwołano wymarsz do Zamościa i defiladę.
Zdarzały się też pierwsze aresztowania przez Sowietów.
O świcie zebrano nas na obszernej polanie, ustawiono w czworobok.
Słońce wschodziło czerwoną kulą, rosa lśniła na liściach drzew i na trawie,
a dowódca zaczął wygłaszać przemówienie. Słyszałem tylko niektóre słowa,
ale zrozumiałem, jak wielka to chwila. Coś znowu się zaczynało. Usłyszałem
zdania: „Żołnierze! Teraz sami decydujecie o sobie. Obowiązkiem naszym
jest odesłać was do domów po zdaniu broni…”. Było to dla nas przejmujące
i straszne! Już nie będziemy wojskiem, a tylko gromadą chłopców, przemykających lasami i polami do domów. Prysły nasze nadzieje na walkę
z wrogiem. Gdzie podziały się obietnice sojusznicze uzbrojenia i pomocy?
W tym narastającym dramatycznie nastroju usłyszałem nagle daleko, ale
wyraźnie grającą orkiestrę wojskową, która jak na ironię, grała nasz hymn
narodowy „Jeszcze Polska nie zginęła”. Skąd tutaj w lasach ta orkiestra?
I to w takim momencie? Dzisiaj wiem, że byliśmy otoczeni przez oddziały sowieckie. Zapewne w tej chwili ćwiczyli granie hymnu. Rozpoczęło
się gorączkowe pakowanie, a potem zdawanie broni. Wiedziałem, że nie
mogę oddać wszystkiego. Mój francuski karabinek rzuciłem na stos, ale
przedtem złamałem kolbę. Podczas tego oddawania broni poczułem łzy
w oczach. Jednak dwu granatów angielskich nie oddałem, lecz ukryłem
je przy wrotach stodoły. Często myślałem, czy nie postąpiłem lekkomyślnie. Już bez broni, tylko z opaskami WP na rękawach, polnymi drogami
wracaliśmy do Tomaszowa. Za nami kilka wozów z ekwipunkiem, a na
jednym wozie Włodek Pławiński z przestrzeloną dłonią i nasze dziewczęta
z Wojskowej Służby Kobiet. Gdzieniegdzie rozlegały się śpiewy, ale już
nie tak radosne jak na biwakach, gdy jeszcze czuliśmy się żołnierzami.
Mówiono, że zawarto porozumienie z rządem londyńskim i dlatego mamy
zapewnione bezpieczeństwo. Jeszcze jeden nocleg w stodole i w południe
chyba 28 lipca 1944 r. znalazłem się w Tomaszowie. Nazajutrz, zmęczony
tą wojną, wracałem do rodzinnego domu w Rachaniach. Matka mieszkała
już w porządnym domu, który na krótko stał się również moim domem.
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PO „BURZY”
Pewnego dnia na słupie ogłoszeniowym (jeszcze sprzed wojny) pojawił się plakat pod tytułem: „Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia
Narodowego”. Inna czcionka, układ i farba wskazywały, że przyjechał
z daleka. Mimo drobnego druku czytałem zawzięcie treść, gdzie w pięknych słowach obiecywano wolność, demokrację i sprawiedliwość społeczną. Dziwiło mnie mocno, że członkowie PKWN-u, o swojsko brzmiących
nazwiskach widoczni na fotografiach, nikomu nie byli znani. Kim oni są
i kto ich zna? Jedyne nazwisko w ludowych Rachaniach było znane, a był
to Witos. Ale ten z manifestu wyglądał inaczej. Czyżby to był jakiś rosyjski Witos? Wątpliwości powoli ustępowały, gdy w ciągu najbliższych dni
pojawił się we wsi rosyjski komendant wojenny i rozpoczął urzędowanie.
Jego adiutant, Miszka, poprosił mnie o pożyczenie roweru, co niechętnie
uczyniłem. Jeździł jak dziecko, szeroko wyrzucając nogi z pedałów i warcząc
„wrrr…wrrrr…”, co miało pewnie przypominać motocykl. Gdy na drugi
dzień nie zwrócił mi roweru, poszedłem do komendanta i zapytałem, co
to ma znaczyć. Odpowiedział mi: „Eto nie twój rower, tylko germański”,
co oczywiście było nieprawdą. Wobec mojego oburzenia i gotowości
przedstawienia świadków zwrócił mi jednak moją własność. Komendant
mieszkał u nas, zajmując jeden z pokoi. Rano ze zdziwieniem patrzyłem,
jak nabiera wodę z kubka do ust, wypluwa ją na dłonie, myjąc w ten
przedziwny sposób twarz. Podawane miednice nie budziły jego zainteresowania. Pewnie o jakimś dokładniejszym myciu nie miał pojęcia ani
nie miał takiego zwyczaju. Już w 1939 r. stwierdziliśmy powszechnie, że
sowieckie wojsko po prostu śmierdzi.
A był to zapaszek charakterystyczny, jakby dziegieć8 i szmata od mycia podłogi. Nie mieliśmy radia, bo wszelkie radia pozabierali Niemcy,
a posiadanie go groziło wtedy śmiercią. Dlatego teraz po wszelkie wiadomości trzeba było jeździć do Tomaszowa. Dowiedziałem się wtedy,
że w Warszawie wybuchło powstanie. W Tomaszowie dowiedziałem się
dziwnych rzeczy. W sejmiku odbywał się wiec polityczny, na którym
przedstawiciele naszych konspiracyjnych władz toczyli debaty z przedstawicielami PKWN-u, kapitanem Dudą i porucznikiem Żurko (z naganem
przy boku i zwisającym łańcuszkowym wyciorem). Szczególnie pani Żurko
budziła zainteresowanie, gdyż nie byliśmy przyzwyczajeni do służby
kobiet w wojsku, oprócz służb sanitarnych i pomocniczych. Dysputa
dotyczyła tego, która konstytucja jest legalna: czy ta z 1935 r., za którą
opowiadali się nasi delegaci, czy też ta z 1921 r., uznawana przez PKWN.
Wiec skończył się na niczym, pokazał jednak, jak wyglądało przejmowanie
8
Substancja wytwarzana z karpiny sosnowej w tak zwanych maziarniach, a służąca do
konserwacji skór bydlęcych.
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władzy9. Miasto i powiat miały swoje władze legalne z konspiracji.
Przez miasto przejeżdżały samochody z wojskiem sowieckim i wojskiem
PKWN-u. Na ulicach pojawiły się nasze odezwy i wyszła gazetka „Ziemia
Tomaszowska”. Powstanie warszawskie przybijało swoim dramatem i brakiem reakcji sojuszników, tak zachodnich, jak i przede wszystkim wschodnich. Wielu z nas chciało iść na pomoc Warszawie. Mnie do tego namawiał
Piotr Woźnicki. Wydawało mi się to jednak za daleko (?). Pamiętam, że aby
wspomóc warszawską ludność, zbierano odzież, żywność, a nawet biżuterię. Nie wiadomo, co się z tym stało. Niepokój narastał. Pojawiło się dużo
wojska sowieckiego i pekawuenowskiego. Wkrótce aresztowano wszystkich przedstawicieli legalnego rządu londyńskiego i wywieziono w głąb
Rosji. Idąc kiedyś ulicą obok domu dr. Cybulskiego, zauważyłem tabliczkę
z napisem „Komórka PPR przy Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego”.
Wszystko to wydawało mi się dziwne i tajemnicze. Komórka! Co za komórka? Komórka to może być na węgiel albo na drewno. Albo Urząd
Bezpieczeństwa! Urząd może być pocztowy lub gminny! Bezpieczeństwo to
jest coś nie do urzędowania! Jednak w ciągu stosunkowo krótkiego czasu
wszystko stało się dla mnie jasne! Coraz rzadziej jeździłem do Tomaszowa,
a jeśli już, to do zaprzyjaźnionych z nami pp. Jaźwińskich, gdzie spotykałem słynnego „Wiktora” i kolegów ze szkoły. Na mieście ukazały się
plakaty nowej władzy o mobilizacji roczników 1920–1924. Pobór odbywał
się w kinie (dom p. Gieleckiego), przy udziale nowego, polskiego wojska.
Zagrożony aresztowaniem (za przynależność do AK) i pełen rozmaitych
wątpliwości oraz chęci walki z Niemcami zgłosiłem się do komisji jak
wielu innych moich kolegów i w ten sposób znalazłem się w Ludowym
Wojsku Polskim w Zamościu. Rozpoczął się nowy okres w moim życiu,
ale tylko pozornie, bo w 1945 r. znalazłem się znowu w lesie, nawiewając
z tego wojska. Ale to już całkiem inna historia!!!
Po 50 latach widzę, że w odczuciach młodego Polaka ważną rzeczą jest szlachetność intencji. Przekonany o słuszności walki na śmierć i życie z okupantem
hitlerowskim nie mogłem zrozumieć, że ktoś może to traktować jako zdradę, a nas
nazywać „zaplutymi karłami reakcji”! Ja i spotkani sowieccy żołnierze tego lipcowego dnia 1944 r. byliśmy przekonani o uczciwości postępowania i serdeczności
przyjaźni. Oczywiście było to strasznie naiwne pojmowanie świata w oczach
młodego chłopaka!

9
W rzeczywistości przejmowanie władzy odbyło się w ten sposób, że władze utworzone
w konspiracji po prostu aresztowano – na czele ze starostą p. Hordyjem, burmistrzem Hłaską,
radnym Podbornym, komendantem milicji Samulakiem i wielu innymi, których wywieziono
do Rosji.
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MONASTER UNICKI ZAMCZYSKO KOŁO SUŚCA

WPROWADZENIE
W głębi Puszczy Solskiej, zwanej w dawnych wiekach Puszczą
Rudziańską, u zbiegu rzek Tanwi i Jelenia (określanego w XVIII stuleciu
jako Wieleń), opodal słynnych szumów znajduje się interesujące miejsce.
We wczesnym średniowieczu istniało tu słowiańskie grodzisko. Według
niektórych przekazów w XVI stuleciu Zamoyscy wznieśli w tym miejscu
zameczek z kościołem, jednak jego istnienie było krótkotrwałe. Natomiast
tematem niniejszego tekstu jest stosunkowo krótki okres dziejów tego miejsca, w pierwszej połowie XVIII w., gdy funkcjonował tu niewielki męski
monaster unicki. W pochodzących z tego czasu źródłach nosi on nazwę
Zamczyska lub też Zamczysko.
Głównym, a w zasadzie jedynym źródłem szczegółowych informacji
o opisywanym obiekcie jest protokół z wizytacji, którą odbył unicki biskup
chełmski Felicjan Wołodkowicz 2 czerwca 1732 r. Do tego dokumentu dołączono dwa inne: odpis aktu nadania monasterowi funduszu ziemskiego
przez Michała Zamoyskiego, wydanego w styczniu roku 1733, a także
pochodzący z 1739 r. wykaz przedmiotów, które zostały nabyte na rzecz
monasteru po kolejnej wizytacji, mającej miejsce rok wcześniej. Omawiane
dokumenty znajdują się w Archiwum Państwowym w Lublinie, w zespole
akt noszącym tytuł Chełmski Konsystorz Greckokatolicki. Nie ma natomiast
w analizowanej jednostce archiwalnej protokołu z owej wzmiankowanej
drugiej wizytacji.
CERKIEW
Istniejąca w roku 1732 cerkiew monasterska została określona jako nowa.
Patronowali jej Święci Apostołowie Piotr i Paweł. Wzniesiono ją zapewne
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po wybudowaniu obiektów mieszkalnych i gospodarczych. Był to obiekt
drewniany, mający dwoje drzwi „na zawiasach żelaznych z zamkami
wnętrznemi z klamkami krenconemi ab extra”. Zewnętrzne ściany świątyni
okalały ganki z dwoma kryłosami (niewielkie dobudówki przy nawie, ale
w bliskości prezbiterium, przeznaczone dla duchowieństwa i śpiewaków).
Obiekt posiadał aż 18 okien, oprawionych w drewno i ołów. Cerkiew była
pokryta gontami, dach zwieńczały dwie kopułki z żelaznymi krzyżami.
Oprócz głównego obiektu sakralnego była też drewniana kaplica pokryta
słomą, nosząca również wezwanie Świętych Piotra i Pawła.
Centralnym elementem wyposażenia cerkwi był ołtarz wielki z cyborium (tabernakulum) snycerskiej roboty. Do naczyń liturgicznych należały:
dwie puszki do przechowywania Najświętszego Sakramentu (cynowa
i drewniana), kielich cynowy, patena, gwiazda (nakładana podczas liturgii
na patenę, przykrywana niewielką tkaniną) i łyżeczka do Komunii św.
O innej łyżeczce, mosiężnej, podano adnotację, że została ukradziona.
Ołtarz był wyposażony w malowane na płótnie antepedium, antymins,
trzy korporały, dwa puryfikaterze, parę lichtarzy cynowych i trzy pary
drewnianych, krzyżyk drewniany oraz trzy dzwonki.
Zasób szat liturgicznych nie był pokaźny: dwa jedwabne aparaty
(komplety składające się z ornatu, czyli ryzy, stuły, czyli epitrachilionu,
oraz narękawników), sześć alb (w tym dwie z koronkami), cztery paski
koloru czerwonego. Inne tkaniny to zasłonka harasowa, 16 „tuwalni i innych zawias”, dwie chorągwie procesyjne, a także 14 obrusów. Do ksiąg
liturgicznych należały egzemplarze drukowane: Oktoich, Triod Cwitna,
Połustaw, Trebnik, Apostoł i Psałterz, a także pisany ręcznie Irmologion.
Wewnątrz cerkwi znajdował się duży krzyż procesyjny, a także dwa
stoliki (anałoje). W bliskości świątyni była dzwonnica zaopatrzona w cztery
dzwony.
Wypada zaznaczyć, że w analizowanej jednostce archiwalnej znajdują
się dwie kopie protokołu z roku 1732. Nie są one identyczne. W jednej
z nich jest mowa o kilku przedmiotach ukradzionych. Oprócz wspomnianej
wyżej łyżeczki mosiężnej wymieniono tu dwa welony, trzy palki, bursę,
zielony ornat z materiału harasowego, jedwabną chustkę, srebrną pozłacaną tablicę i cynową tacę. Nie ma natomiast informacji o okolicznościach,
w jakich doszło do kradzieży1.
W ciągu następnych sześciu lat monasterska cerkiew ubogaciła się
o kolejne paramenty: łyżeczkę srebrną, łyżeczkę cynową, krzyż „z sedesem z korpusikiem cynowym”, lustro kryształowe, puszkę cynową bez
przykrycia, a także kielich srebrny pozłacany wewnątrz z pateną pozłacaną. Ten kielich – jak opisuje autor wykazu – stanowił własność cerkwi
1
Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej: APL), Chełmski Konsystorz Greckokatolicki
(dalej: ChKG), sygn. 100, Akta wizytacyjne cerkwi 1715–1759, k. 82, 82v, 85n.
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w Czerwonej Woli (okolice Sieniawy w dzisiejszym powiecie przeworskim),
jednak tamtejszy paroch zastawił go, na poczet długu wynoszącego 80
złotych, ks. Janowi Chmielnickiemu, wikariuszowi z Jarosławia. Z kolei
tenże, będąc winien tyle samo monasterowi zamczyskiemu, złożył na
ręce jego przełożonego ów kielich z pateną. Znacząco wzrosła też ilość
szat: korporał, 5 welonów (czerwony partyrowy w białe kwiatki, harasowy w niebieskie kwiatki, czerwony harasowy i dwa żałobne, również
harasowe), 12 „burs i palek rużnych”, 6 ornatów greckich z rekwizytami
(półpartyrowy w kwiatki białe i zielone, harasowy popielaty w kwiaty
niebieskie, niebieski tabinowy, zielony harasowy oraz dwa czarne), ornat
rzymski, dalmatyka póładamaszkowa niebieska z orarionen, antepedium
wyszywane włóczką, poduszka do Mszału „wyszywana włóczką w kostki”. Zasób ksiąg cerkiewnych powiększył się zaś o oprawioną w skórę
Ewangelię, Triod postną i dwa Mszały edycji lwowskiej. Były to pozycje
drukowane2.
INFRASTRUKTURA MIESZKALNA I GOSPODARCZA
Budynek, w którym mieszkali zakonnicy, został opisany w omawianym
protokole wizytacyjnym jako refektarz. Był to bardzo skromny obiekt. Jego
głównym pomieszczeniem był właściwy refektarz – pokój jadalny – zaopatrzony w cztery wielkie okna oraz ganek. W domu znajdowała się osobna
kaplica, o której wiemy jedynie, iż posiadała 3 okna i 7 płóciennych zasłon.
Wchodziło się do niej przez refektarz, a oba pomieszczenia były oddzielone
drzwiami stolarskiej roboty na żelaznych zawiasach. Po drugiej stronie izby
stołowej znajdowały się natomiast dwa pokoje „z przegrodami”. Każdy
z czterech zakonników dysponował więc połową izdebki3.
Obiekt gospodarczy posiadał dwa pomieszczenia: piekarnię, pełniącą funkcję kuchni, oraz oborę dla zwierząt. W roku 1732 zakonnicy
utrzymywali trzy krowy, jałówkę, dwa cielaki, cztery konie oraz 22 ule
z pszczołami. W ciągu kolejnych sześciu lat liczba tych ostatnich spadła
do 15. Natomiast w roku 1738 inwentarz żywy składał się z trzech koni,
pary wołów, czterech krów oraz 15 sztuk „bydła drobnego”. Osobnym
budynkiem była stodółka dla składania zboża, usytuowana w „dole pod
klasztorem”. Dokument z roku 1732 wymienia dokładnie nawet narzędzia
gospodarcze: pług z lemieszem i trzosłem, dwie żelazne brony, dwie motyki
również z żelaza, trzy siekiery, dwa wozy i jeden rydel4.
2
3
4

Tamże, k. 82v.
Tamże, k. 82v.
Tamże, k. 82n.
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POLA I ŁĄKI
Podstawowym źródłem utrzymania monasteru było gospodarstwo rolne
– grunty orne i łąki. W roku 1732 zakonnicy posiadali jedynie półłanek pola
„na sześć staj” w miejscu, które nazywano Bartnicze, ogród nad Szumem,
a także kilka łąk: jedną nad Tanwią „ku Młynarzowi, na pięciu kosiarzy”,
drugą pod samym klasztorem, trzecią za Tanwią oraz kilka kawałków za
Jeleniem. Było to zatem małe gospodarstwo.
Osiadłej w nadtanewskich lasach wspólnocie zakonnej w styczniu następnego roku przyszedł z pomocą ordynat Michał Zamoyski, do którego
należały opisywane tereny. Wyrażając swoją radość z pomnożenia chwały
Bożej, które dokonało się dzięki powstaniu cerkwi i klasztoru, ordynat
nadał mnichom nowe dobra, które zostały szczegółowo opisane w zachowanym dokumencie. Znajdowały się one w Rudzie Rybnickiej, a ściślej
w jej części zwanej Bartnicze. Obejmowały następujące grunty: „Czwierci
trzy Leńczukowskie zwane wedle siebie leżące, które przedtem Leńczuk
do młyna trzymywał, między miedzami z jednej strony Jana Kozery, na
której miedzy stoi drzewo gruszkowe, z drugiej strony Wojtka Kuleszy,
w którym Kulaszkowym polu zaraz przy miedzy stoi drzewo jabłonkowe,
niedaleko zaś tej jabłonki, w tych trzech czwierci polu jest pniak jodłowy”.
Granice nadanej ziemi wyznaczały dróżki: od „choinek blisko dróżek do
Skwarków, drugiej […], trzeciej od młynka na rzece Wieleniu będącego”.
Dróżki zbiegały się przy głębokim dole, którym przebiegała droga wiodąca
z Rudy do Ciotuszy. Kolejne pole to ćwierć zwana Jasieniową, położona
między miedzami Onuszka Daniłka, Maziarki Jakubuskiej oraz niwą
dworską, zwaną Łojkową. Fundusz zamykały łąki należące uprzednio
do Wawrzka Łapki, Jana Kozyry, Franka Kozyry, Jana Piątka i Wojtka
Matusa. Zaczynały się one przy mostku na rzece Wieleń przy jej ujściu
do Tanwi, na drodze prowadzącej do monasteru, a sąsiadowały z miedzami Tomka Zawolika, Franka Koczańskiego i Stacha Porpiaka. Cytowane
źródło zawiera nie tylko dokładną lokalizację nadanych ziem, ale także
podaje ich wymiary w sążniach. Fundator obliguje swoich sukcesorów,
aby w przyszłości nie uszczuplali opisanej darowizny. Z kolei obdarowani
bazylianie, „wdzięczni będąc mojej uczynności”, zostali zobowiązani do
nieustannej i codziennej modlitwy za przodków Zamoyskiego, a także
w intencji o pomyślność jego i jego domu5.

5

Tamże, k. 83v, 84.
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WSPÓLNOTA MONASTERSKA
Wykaz z roku 1738 podaje pełny spis zakonników omawianego monasteru. Było ich wówczas w zamczyskim klasztorku czterech. Funkcję ihumena
pełnił 48-letni Józef Lewkowicz. Pozostali ojcowie to Sofroniusz Lewkowicz,
mający lat 36 (może brat poprzedniego), 40-letni Justyn Maksymowicz oraz
Manczy Lisowski, liczący sobie 28 lat. Wszyscy oni posiadali święcenia
kapłańskie. Niewykluczone, że monaster w identycznym składzie personalnym funkcjonował przez cały okres swojego istnienia6. Według ustaleń
A. Gila jeszcze w roku 1764 monaster istniał, mając charakter rezydencji,
mimo to, że 19 lat wcześniej zapadła decyzja o jego likwidacji7. Wydaje się
jednak, że jeśli nawet informacja związana z rokiem 1764 jest prawdziwa,
egzystencja rezydencji była szczątkowa i sprowadzała się co najwyżej do
pobytu jednego zakonnika. Mógł on towarzyszyć kapłanowi obrządku
łacińskiego, którym był wikariusz parafii w Tomaszowie, rezydujący przy
utworzonej w Zamczysku 23 lipca 1748 r. filii tejże parafii.
LIKWIDACJA MONASTERU
I POWSTANIE KOŚCIOŁA ŁACIŃSKIEGO
Trudno ustalić, dlaczego w roku 1745, po kilkunastoletnim zaledwie
istnieniu, monaster unicki w Zamczysku został opuszczony przez dotychczasowych mieszkańców. Być może decyzja o jego likwidacji wpisywała się
w szerszy kontekst wynikający ze stanu monastycyzmu w unickiej diecezji
chełmskiej w XVIII stuleciu. Cechował się on z jednej strony powstawaniem nowych siedzib zakonnych, z drugiej zaś dochodziło do upadku
niektórych z nich. Do takich należał monaster w Turkowicach, którego
żywot, niewiele dłuższy od Zamczyska, również zamknął się w granicach
pierwszej połowy XVIII w. W tym samym czasie przeszedł do historii także
monaster w Kaniem, któremu przypisywano, raczej bezzasadnie, jeszcze
przedunicką metrykę. Regres przeżywał również monaster lubelski, który
jednak przetrwał niemal do uśmiercenia unii w roku 18758. O ile jednak
cerkwie w Turkowicach i Kaniem funkcjonowały w dalszym ciągu jako
świątynie parafialne, obsługiwane przez duchowieństwo diecezjalne, o tyle
świątynia w Zamczysku została przejęta przez duchowieństwo łacińskie
i stała się kościołem filialnym parafii w Tomaszowie Lubelskim. Jeśli
bowiem w owej epoce w okolicach Turkowic ludność ruska dominowała
nad polską, zaś w Kaniem i sąsiednich wioskach stanowiła istotny, chociaż
6
7
8

Tamże, k. 83.
A. G i l, Chełmska diecezja unicka 1596–1810. Dzieje i organizacja, Lublin 2005, s. 235.
Tamże, s. 210 nn, 217, 222, 232 nn, 236 nn.
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mniejszościowy odsetek, to w okolicach Suśca było jej bardzo niewiele.
Grabowicę, Skwarki i Susiec zamieszkiwali w wielkiej przewadze Polacy,
jedynie Rybnica odznaczała się dużą społecznością ruską. Miejscowość
ta była oddalona od najbliższych cerkwi w Łosińcu, Majdanie Sopockim
(Sopocie) i Ciotuszy (w niektórych źródłach cerkiew ta jest umiejscawiana
w sąsiednim Podrusowie) o około pięć kilometrów.
Warto, gwoli większej jasności rzeczy, ukazać stan unickiej sieci parafialnej w najbliższej okolicy. Protokoły z wizytacji przeprowadzonych
w roku 1743 i 1744 wymieniają następujące cerkwie: Sopot (liczyła ona
40 wiernych, skupiała wsie Sopot, Nowiny i Hamernię, jej parochem był
ks. Aleksy Wanczosowicz, mający lat 56), Podrusów (mająca zaledwie 24
dusze zamieszkujące Podrusów, Ciotuszę i Długi Kąt, parochem był czterdziestoletni Siemion Suprunowicz) oraz Łosiniec. Ta ostatnia parafia miała
100 wiernych w Łosińcu, Wólce Łosinieckiej, Kunkach, Ulowie, Rybnicy,
Suścu i Hucie Grabowickiej, czyli Grabowicy. Na jej czele stał ks. Jan Rawski,
liczący sobie lat 40. Wizytacja dekanatu tomaszowskiego, o której mowa, nie
objęła już monasteru zamczyskiego9. W ciągu kolejnych kilkunastu lat, do
roku 1761, liczba wiernych obrządku unickiego przynależnych do cerkwi
łosinieckiej wzrosła do 200, przy czym obejmuje ona jedynie osoby, które
osiągnęły wiek przystępowania do sakramentu spowiedzi. Nastąpiła też
niewielka zmiana terytorium parafii; wioska Grabowica została włączona
do parafii w Sopocie10.
O ile zatem likwidacja unickiego punktu duszpasterskiego, jakim był
opisywany monaster, nie utrudniła dostępu do posług religijnych miejscowym
unitom, o tyle należy nadmienić, że erygowanie placówki obrządku łacińskiego miało znaczący walor praktyczny, ponieważ okoliczne miejscowości
dzielił od najbliższych kościołów w Józefowie, Tomaszowie i Krasnobrodzie
znaczny, kilkunastokilometrowy dystans. Jak wiemy, 23 lipca 1748 r. nastąpiła erekcja kościoła filialnego w Zamczysku. Zatwierdził ją 7 czerwca
1750 r. Józef Eustachy Szembek, biskup chełmski obrządku łacińskiego.
Nadano kościołowi temu wieś Skwarki z włościanami, gruntami, łąkami,
powinnościami i przywilejami, a także dwie beczki piwa, cztery garnce
wódki, z opłatą roczną 200 złotych dla wikariusza, a w miejsce prawa
propinacji złotych 10011.
Dokładne dane o samym kościele filialnym w Zamczysku pochodzą
z 1796 r. 23 czerwca miała miejsce wizyta biskupa przemyskiego Antoniego
Gołaszewskiego, pod którego jurysdykcję przeszły omawiane tereny po
pierwszym rozbiorze Rzeczypospolitej. Sporządzony wówczas dokument
APL, ChKG, sygn. 107, Wizyta Dekanatu Tomaszowskiego in A[nn]o 1744, s. 85 nn.
APL, ChKG, sygn. 110, Acta Episcopatus Chełmensis 1759-1762, s. 484 nn.
11
Archiwum Archidiecezjalne Lubelskie (dalej: AAL), Rep 60 IVb 220, Akta parafii w Tomaszowie, s. 2 nn.
9

10
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zawiera informacje o historii tego miejsca, o krótkiej egzystencji monasteru
i jego opuszczeniu przez bazylianów. Wymieniono wyposażenie kościoła, wśród którego znajdowały się małe organy przeniesione z kościoła
w Tomaszowie, a także dokładnie opisano beneficjum rolne z wykazem
poddanych i liczbą odrabianej przez nich pańszczyzny. Placówka duszpasterska obejmowała następujące wsie: Zamczysko (trzech wiernych
zdolnych do spowiedzi), Rybnica i Skwarki (75 zdolnych do spowiedzi,
29 niezdolnych), Grabowica (odpowiednio 96 i 44), Sigły (4 i 12), Kozyry
(4 i 7), a także Susiec, zwany także Huciskiem (259 i 110). Przy świątyni
posługiwał wikariusz, ks. Sylwester Stankiewicz, augustianin z klasztoru w Krasnymstawie. Był to jednak bodaj ostatni rok istnienia kościoła.
Znajdujący się w stanie daleko posuniętej destrukcji obiekt został na
polecenie biskupa rozebrany. Hierarcha postulował wzniesienie nowego
kościoła, w samym Suścu, a nie w Zamczysku, aby kapłan nie musiał rezydować w głębi lasu12. To samo życzenie wyraził biskup lubelski Wojciech
Skarszewski, wizytujący parafię tomaszowską w roku 181713. Jednak na
realizację zaleceń obu hierarchów społeczność katolicka Suśca i okolic
musiała czekać aż do roku 1870.
ZAKOŃCZENIE
Rozbiórka zdezelowanej świątyni miała wiązać się z rychłym wzniesieniem nowego obiektu sakralnego. W roku 1873 mieszkańcy Suśca
wspominali, że były już nawet przygotowane odpowiednie materiały
budowlane14. Zostały one jednak – z niewiadomych powodów – użyte na
inny cel. Z kolei w latach 1829–1835 parafia pozbyła się należących do
susieckiej filii gruntów i zabudowań w Skwarkach. Informacja z roku 1817
mówi, że owe zabudowania odznaczały się bardzo złym stanem. Zostały
zamienione na ziemię w bliskości Tomaszowa. Powstała wówczas nowa
miejscowość otrzymała znamienną nazwę Zamiany15.
Dopiero w roku 1863 przystąpiono do budowy nowego, murowanego
kościoła. Prace zakończono na przełomie roku 1868 i 1869. Jednocześnie
wzniesiono plebanię i obiekty gospodarcze. Pojawił się wszakże inny
problem. Otóż proboszcz parafii tomaszowskiej, ks. Feliks Kwiatkowski,
najpierw zwlekał z poświęceniem świątyni, a potem pozostawił ją, już
poświęconą, bez żadnej obsługi duszpasterskiej. W korespondencji kiero12
AAL, Rep 60 IVb 208, Akta kościoła w Suścu, Wypis z wizyty generalnej osobistej biskupa
przemyskiego co do kościoła filialnego na Zamczysku w roku 1796.
13
Tamże, Wypis z dekretu reformacyjnego, rok 1817.
14
Tamże, Pismo z roku 1873.
15
AAL, Rep 60 IVb 220, s. 30, 78.
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wanej do lubelskiego konsystorza mieszkańcy Suśca żalili się na gorliwość
proboszcza, zarazem zwracając uwagę na będącą skutkiem znacznego oddalenia od kościoła postępującą deprawację młodego pokolenia, ulegającego
pijaństwu, rozwiązłości, próżniactwu i innym wadom. Wiele osób umierało
bez opatrzenia sakramentami świętymi. W nagłej konieczności zwracano
się o posługę religijną do proboszczów w Józefowie i Krasnobrodzie. Ci
jednak niechętnie odpowiadali na prośby suśczan. Zrozumienie okazywał
im jedynie ks. Sydoczyński, proboszcz w bardzo odległych Łabuniach
i zarazem dziekan zamojski.
Z kolei duchowny tomaszowski odrzucał zarzuty parafian z Suśca
i okolic. W jego opinii wielu z nich przybywało do Tomaszowa w celach
handlowych i towarzyskich, nawet w niedziele, zupełnie pomijając udział
w nabożeństwie parafialnym. Wskazywał też na marne widoki co do
utrzymania nowego obiektu. Sytuacja zmieniła się dopiero w roku 1872,
kiedy to administrację parafii Tomaszów objął ks. Stanisław Skurzyński. Na
wyraźne polecenie władzy diecezjalnej rozpoczął on, wraz z wikariuszami, regularne dojazdy do Suśca, w każdą niedzielę w porze letniej i w co
drugą niedzielę w porze zimowej. W okresie wielkanocnym wikariusze
pozostawali w Suścu nawet kilka dni, dla ułatwienia wiernym przystąpienia
do spowiedzi. Ta korzystna zmiana, wynikająca zapewne z wysokiej klasy
kapłańskiego ducha nowego proboszcza, miała też i inną przyczynę. Otóż
mieszkańcy Suśca i okolic, chociaż w zdecydowanej większości należeli
do obrządku łacińskiego, zwracali się często o chrzest swoich dzieci do
okolicznych kapłanów unickich. Zdarzało się, że dzieci te po osiągnięciu
dorosłości były uznawane za unitów i przynaglane przez unickie duchowieństwo do praktyk religijnych w tym obrządku. Zjawisko to, opisane
w jednym z listów parafian susieckich do biskupa lubelskiego, było znane
w wielu rejonach wschodniej Lubelszczyzny, gdzie ludność obrządku łacińskiego, oddalona od swoich kościołów, korzystała z duchowej posługi
duchownych ruskich. Jednak na przełomie lat 60. i 70. XIX w., wobec
podjętych przez carat kroków w kierunku likwidacji unii i przymusowego
włączenia jej wyznawców do rosyjskiego prawosławia, taka sytuacja stawała
się realnym zagrożeniem dla wiary nie tylko rdzennych unitów, ale także
wielu łacinników, którzy pozostawali z nimi w więziach rodzinnych albo
też przyjmowali sakramenty w unickich cerkwiach16. Dopiero na początku
XX w. susiecka filia, uniezależniwszy się od parafii w Tomaszowie, otrzymała własnego kapłana.

16
AAL, Rep 60 IVb 208, Korespondencja w sprawie obsługi duszpasterskiej kościoła
w Suścu.
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Łukasz Wyszyński
Muzeum Regionalne im. dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim

KAFEL Z TOMASZOWA

W dziale sztuki Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim
znajduje się kafel (MT/435/S). Jest on o tyle wyjątkowy, że jest jedynym
zachowanym w całości egzemplarzem w zbiorach muzeum. W księdze
inwentarzowej dr. J. Petera z roku 1962 wpisany jest jako dar, brak jednak
bardziej szczegółowych informacji o okolicznościach znalezienia i nazwisku ofiarodawcy. Nie da się też jednoznacznie ustalić, czy pochodzi on
z samego miasta czy jego okolic. Pewne przesłanki wskazują, że może on
być wyrobem lokalnym wyprodukowanym przez miejscowych garncarzy.
Omawiany kafel został uformowany w matrycy. Jest kaflem wypełniającym środkowym, posiadającym komorę otwartą ze śladami nieznacznych

Kafel gliniany ze zbiorów Muzeum Regionalnego w Tomaszowie Lubelskim.
Rys. J. Bagińska.
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okopceń. Płytka lica posiada kształt zbliżony do kwadratu o wymiarach
180 mm × 190 mm, natomiast jego głębokość wynosi 100 mm. Według klasyfikacji Dąbrowskiej należy zaliczyć go do typu I, podtyp A, odmiana 21.
Kafel zdobiony jest ornamentem geometryczno-roślinnym, kontynuacyjnym
– co oznacza, że dopiero zestawienie ze sobą czterech lub więcej takich
kafli tworzyło pełną kompozycję. Głównym motywem zdobniczym jest
stylizowany kwiat goździka lub chabra, wpisany w figurę geometryczną
powtarzającą się np. na kaflach z Biecza2 i Starego Miasta w Warszawie3.
Wymienione cechy pozwalają datować ten egzemplarz na wiek XVII.
Najbardziej zbliżone formy pochodzą jednak spoza obecnych granic
Polski, a mianowicie z Białorusi. Wśród licznych kafli pochodzących z zamku
w Witebsku, datowanych na II połowę XVI w. – połowę XVIII w., znajdują
się egzemplarze o podobnym motywie zdobniczym4. Jest to wspomniana
wyżej figura geometryczna oraz kwiaty goździka w różnych wariantach,
m.in. z charakterystycznym, stylizowanym dzbanem5. Kształty kafli nie są
ujednolicone, występują zarówno kwadratowe, jak i prostokątne.
Kafel posiada jedną istotną cechę mogącą przemawiać za jego miejscowym pochodzeniem. Jest to pęknięcie biegnące wzdłuż całego lica płytki
od góry do dołu. Jego specyfika, a więc m.in. to, że nie obejmuje ścianek
komory, pozwala sądzić, że pęknięcie owo powstało w trakcie wypału6. Na
tej podstawie należy przypuszczać, że kafel jest odpadem produkcyjnym.
Mało prawdopodobne wydaje się, że uszkodzony kafel trafił do miasta
z zewnątrz.
W początkach funkcjonowania Tomaszowa działało 8 cechów rzemieślniczych, w tym cech garncarzy. Obok cechu tkackiego i skupiającego
rzemieślników metalowych garncarze otrzymali od Katarzyny Zamoyskiej
nowe statuty w latach 1641–16427. O tym, że oprócz naczyń wytwarzali
również kafle dowiadujemy się, analizując powinności, jakie nakładano na
1
M. D ą b r o w s k a, Kafle i piece kaflowe w Polsce do końca XVIII wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1987, s. 71.
2
G. i T. S l a w s c y, Garncarstwo i kaflarstwo w Bieczu od późnego średniowiecza do czasów
współczesnych, [w:] Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów
współczesnych, red. A. Gruszyńska, A. Targońska, Rzeszów 1994, s. 230, ryc. 38.
3
M. D ą b r o w s k a, Kafle i piece…, Il. 35:3.
4
T. B u b e n k o, Typologia i chronologia kafli z witebskiego zamku z XVI–XVIII wieku, [w:]
Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy – podobieństwa – różnice, red. M. Dąbrowska,
H. Karwowska, Białystok 2007, s. 256.
5
Tamże, s. 257, rys. 4.11.
6
Potwierdził to specjalista – konserwator pieców kaflowych – Andrzej Karbowski z Krakowa.
7
R. S z c z y g i e ł, Powstanie miasta Jelitowa (Tomaszowa) i jego dzieje w czasach rządów w Ordynacji Kanclerskiej linii Zamoyskich, [w:] Tomaszów Lubelski. Monografia miasta, red. R. Szczygieł,
Lublin–Tomaszów Lubelski 2011, s. 110, [za:] K. S o c h a n i e w i c z, Przywileje miasta Tomaszowa,
„Teka Zamojska”, R. 4, 1921, nr 7–8, s. 114–127.

258

Kafel z Tomaszowa

Rocznik Tomaszowski 6

rzemieślników działających w mieście. I tak w roku 1717 mieli oni dostarczyć na potrzeby Ordynacji 16 kop kafli szkliwionych8. Z kolei w latach
1721–1726 zobowiązanie wynosiło tylko 4 kopy garnków. Świadczyć to
może o stosunkowo dużym udziale produkcji kafli w całej wytwórczości
tomaszowskich garncarzy, jak również o wysokim zapotrzebowaniu na
te wyroby.
Kafel znajdujący się w zbiorach muzeum jest nieszkliwiony. Różnobarwne
polewy stosowano już w starszego typu kaflach formowanych na kole
garncarskim w XV w., równocześnie znane są XVII-wieczne egzemplarze
niepolewane. Powinności tomaszowskich garncarzy mówią o kaflach szkliwionych, co potwierdzałoby tezę o tym, że mamy do czynienia z egzemplarzem będącym odpadem produkcyjnym – po uszkodzeniu w wypale
zaniechano kolejnego etapu produkcji, jakim jest szkliwienie.
Kwerenda przeprowadzona w okolicznych muzeach nie pozwala przesądzić o pochodzeniu tomaszowskiego kafla – nie udało się znaleźć choćby
zbliżonej formy zdobniczej. Spowodowane może to być niewielką ilością
zachowanych egzemplarzy kafli w ogóle. Niejaką nadzieję na odnalezienie lokalnej analogii mogą w tej chwili dawać jedynie przyszłe nadzory
archeologiczne, które prowadzone są przy okazji wszelkich inwestycji na
terenie historycznych miast Ordynacji.

8
E. H a n e j k o, Powinności dominalne mieszczan miast Ordynacji Zamojskiej w XVII–XVIII
wieku, „Rocznik Tomaszowski”, nr 5, Tomaszów Lubelski 2016, s. 36.
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Jan Mazurek – kapelmistrz i trębacz z Majdanu Górnego

Henryk Welcz
Lublin

JAN MAZUREK – KAPELMISTRZ I TRĘBACZ
Z MAJDANU GÓRNEGO

Jan Mazurek był synem Szymona i Katarzyny, urodził się 28 września
1891 r. w Majdanie Górnym w rodzinie chłopskiej. Ukończył 7 klas szkoły podstawowej w Majdanie Górnym. Po wcieleniu do wojska carskiego
(Tomaszów leżał w granicach zaboru rosyjskiego) w latach 1912–1917 został
kapelmistrzem orkiestry w armii rosyjskiej w stopniu sierżanta w Równym
i Kowlu. W wojsku nauczył się zasad muzyki, gry na trąbce i czytania
nut. Został odznaczony przez cara krzyżem gieorgijerskim i medalami

Jan Mazurek (pierwszy z lewej w środkowym rzędzie) z orkiestrą w roku 1936. Źródło:
Zbiory Tadeusza Harbuza.
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Jan Mazurek (pierwszy w szeregu z lewej strony) z orkiestrą. Źródło: Zbiory Tadeusza
Harbuza.

gieorgijerskimi 3 i 4 stopnia. Jego grą na trąbce zachwycała się podobno
żona cara Mikołaja II Katarzyna. W latach 1917–1918 był ponownie kapelmistrzem w orkiestrze wojskowej. Po powrocie z wojska w 1923 r. do
Majdanu Górnego został kapelmistrzem orkiestry strażackiej w Tomaszowie
Lubelskim. Organizował próby i szkolił przyszłych orkiestrantów gry
na różnych instrumentach, kilka razy w tygodniu przemierzając pieszo
drogę z Majdanu Górnego do Tomaszowa. Jan Mazurek nauczył grać na
skrzypcach Tadeusza Harbuza, który przejął po nim prowadzenie orkiestry w Tomaszowie. W czasie okupacji niemieckiej przechował niektóre
instrumenty muzyczne i po wyzwoleniu ponownie zorganizował orkiestrę
strażacką. Do roku 1948 pracował społecznie, prowadząc orkiestrę i po
ujawnieniu, że udziela się też muzycznie w czasie uroczystości religijnych,
co nie było wtedy dobrze widziane, przekazał jej prowadzenie innym
kapelmistrzom: Michałowi Cabanowi (1949–1952), Józefowi Mosorowi
(1952–1955), a później Tadeuszowi Harbuzowi. Wspomagał ją, grając na
trąbce i rozpisując partytury orkiestrowe. W Majdanie Górnym prowadził
też już w latach międzywojennych małą kapelę dętą, grającą repertuar
taneczny na weselach. Grali w niej m.in. Władysław Mazurek (bas helicon), Stanisław Mazurek (klarnet), Antoni Mazurek (baryton, tenor), Józef
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Jan Mazurek na czele orkiestry na ulicy Lwowskiej. Źródło: Zbiory Tadeusza Harbuza.

Kowal (skrzypce), Antoni Raczkiewicz (trąbka), Stanisław Kowal (skrzypce),
Aleksander Kowal (skrzypce), Typek (puzon), Piotr Kowal (bęben), Paweł
Zawalski (baryton). Miał też sześciomorgowe gospodarstwo rolne i był
ojcem sześciorga dzieci.
Jan Mazurek zmarł w roku 1969 i został pochowany na Cmentarzu
Parafialnym – Starym w Tomaszowie Lubelskim. W czasie uroczystości
pogrzebowych i przemarszu konduktu z Majdanu Górnego na cmentarz
marsze żałobne grała orkiestra dęta z Tomaszowa Lubelskiego prowadzona
przez Tadeusza Harbuza.
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Mirosław Józef Tereszczuk, Towarzystwo Gimnastyczne Sokół
w Tomaszowie Lubelskim. Dawniej i dziś, Tomaszów Lubelski 2016, ss. 218
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”
jest organizacją, która w świadomości opinii publicznej została niemal
całkowicie zapomniana. Stało się tak
pomimo ogromnego wkładu ruchu
sokolego w rozbudzanie tożsamości
narodowej i w odzyskanie niepodległości po latach zaborów. Dzieje TG
„Sokół” sięgają 1867 r. Na wzór czeski
powołano we Lwowie pierwsze zalążki
nowej organizacji mającej za zadanie
krzewienie kultury fizycznej i duchowej. O wkładzie Sokolstwa w rozwój
polskiego sportu może świadczyć fakt,
że pierwszy mecz piłki nożnej został
rozegrany na ziemiach polskich pomiędzy drużynami TG „Sokół” z Krakowa
i Lwowa. Także harcerstwo, o czym
niewielu dziś pamięta, narodziło się
i rozwinęło z inspiracji i pod auspicjami członków „Sokoła”.
Książka Mirosława Tereszczuka ukazuje ogólny zarys działania TG
„Sokół” w Tomaszowie Lubelskim. Autor z powodzeniem oddaje charakter
i nastroje społeczne panujące w Tomaszowie w dwudziestoleciu międzywojennym, z mozołem rekonstruuje kolejne wydarzenia z życia organizacji.
Ogrom pracy włożonej w przygotowanie książki dowodzi, że TG „Sokół”
w Tomaszowie może być dla historyka i regionalisty przykładem typowe-
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go gniazda miejskiego, na podstawie jego dziejów można wyrobić sobie
pogląd na działalność struktur na terenie całego kraju1. Nie jest to typowa
monografia historyczna, ponieważ nie skupia się tylko na działalności
„Sokoła”, ale ukazuje szeroki zarys funkcjonowania sportu w mieście.
M. Tereszczuk wykorzystał sporą bibliografię, biorąc pod uwagę małą
liczbę publikacji poświęconych temu zagadnieniu. Okres międzywojenny
opiera się na analizie „Ziemi Tomaszowskiej”, czas powojenny znacząco
wzbogacają zebrane przez autora relacje, co niewątpliwie wpływa na duży
walor poznawczy pracy.
Autorem dziejów TG „Sokół” jest Mirosław Tereszczuk (ur. 1955).
Absolwent Liceum Ogólnokształcącego im. B. Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim (1974). W latach 1969–1977 zawodnik „Tomasovii”
Tomaszów Lubelski, później działacz sportowy. Kolekcjoner czasopism
i wydawnictw oraz pamiątek sportowych ze szczególnym akcentem na
piłkę nożną w regionalnym, tomaszowskim wydaniu. Współpracował
z działami sportowymi „Tygodnika Tomaszowskiego” (2007–2009) i dwutygodnika samorządowego „ReWizje Tomaszowskie” (od 2011). Członek
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Historyków i Statystyków Piłki Nożnej.
Współautor (wraz ze Zbigniewem Śledziem) kalendarza sportowego na
2012 rok Tomaszów Lubelski w sportowym obiektywie oraz monografii 90 lat
Tomasovii – piłkarska historia klubu sportowego 1923–2013, która wzbudziła
powszechne uznanie, uzyskując przychylne recenzje. Autor na jednym
z portali internetowych napisał:
Do podjęcia wyzwania, by spisać historię tomaszowskiego „Sokoła” skłoniła mnie
znajomość z druhem Andrzejem Harbuzińskim. Dzięki niemu zawarłem bliższą znajomość
z Władysławem Vogelgesangiem i uzyskałem niczym nieskrępowany dostęp do jego dorobku
kronikarskiego i jego siostry Marii Nawrot-Vogelgesang. Spuścizna kronikarska rodzeństwa
Vogelgesang pozwoliła na odtworzenie wielu dziedzin z życia mieszkańców dawnego. Historia
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” ma też tam swoje znaczące miejsce.

Niestety nie zachowały się źródła archiwalne bezpośrednio ilustrujące
dzieje TG „Sokół” w Tomaszowie Lubelskim. Szczątkowe akta dotyczące
Sokolstwa na Lubelszczyźnie znajdują się w Archiwum Państwowym
w Lublinie2. W polskich archiwach najobszerniejsze zbiory na interesujący temat znajdują się w Archiwum Państwowym w Poznaniu i dotyczą
1
Ważnym uzupełnieniem może być materiał archiwalny w Archiwum Akt Nowych,
Archiwum ZHP, Raporty drużyn skautowych przy Polskim Towarzystwie Gimnastycznym
„Sokół” za lata 1913–1914, sygn. 1.
2
Zob. Archiwum Ordynacji Zamoyskiej w Kozłówce, m.in. sygn. 22261, 22262, 22263,
22264. Zespół akt dotyczących działalności Adama Michała Zamoyskiego jako Prezesa Związku
TG „Sokół” w Polsce, sygn. 27 nn. TG „Sokół” w Zwierzyńcu (1929–1938) oraz zespół akt TG
„Sokół”. Podokręg w Kozłówce, sygn. 1–11.
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Dzielnicy Wielkopolskiej Związku Towarzystw Gimnastycznych Sokół3.
Z przyczyn obiektywnych autor nie korzystał z tych źródeł.
Licząca 218 stron książka została podzielona na trzy rozdziały. Rozdział
pierwszy omawia powstanie ruchu sokolego i omawia zarys jego dziejów w okresie międzywojennym z uwypukleniem działalności gniazda
w Tomaszowie Lubelskim, wzbogacony jest kilkunastoma fotografiami.
Ostatnią część tego rozdziału autor jakże trafnie zatytułował Sokół towarzystwo tomaszowskiej elity, gdyż skupiało ono w swych szeregach członków,
którzy wyróżniali się w rozmaitych dziedzinach życia wśród lokalnego
społeczeństwa i znajdowali się wysoko w jego hierarchii. Świadczy o tym
18 biogramów najznamienitszych członków tomaszowskiego „Sokoła” –
z prezesem dr. Stefanem Cybulskim na czele.
Rozdział drugi autor zatytułował Sokolnia centrum sportowym w powojennym Tomaszowie. Otwiera go zdjęcie zarządu TKKF w Tomaszowie
Lubelskim z 1957 r. wykonane na tle budynku Sokolni. Po zakończeniu
II wojny światowej TG „Sokół” zostało zdelegalizowane przez władze
komunistyczne. Ważnym uzupełnieniem mogą być zarządzenia, materiały i sprawozdania likwidujące TG „Sokół” z lat 1948–1950 znajdujące
się w Archiwum Akt Nowych w Warszawie4. Po wojnie ruch sokoli nie
zamarł, kontynuatorem w upowszechnianiu kultury fizycznej wśród
młodzieży i pracowników był TKKF „Znicz”. I w tym rozdziale autor
wykonał mrówczą pracę, przedstawiając 11 biogramów najaktywniejszych
zawodników i działaczy, wśród których należy wymienić animatora sekcji
podnoszenia ciężarów Waldemara Wojciecha Bednarskiego i Wiesława
Pakosika – Pakosza, w którego bogatym dorobku sportowym największe
triumfy święciła prowadzona przez niego sekcja podnoszenia ciężarów.
W. Pakosik zasłynął także tym, że skutecznie przeciwstawił się zburzeniu budynku Sokolni, który od czasów powstania jest architektoniczną
chlubą miasta5. Podobnie jak w pierwszym rozdziale tak i w tym zostało
zamieszczone kilkanaście unikatowych fotografii, m.in. zdjęcia z lat 60.
(ciężarowcy prowadzeni przez trenera Pakosika i młodzi siatkarze z instruktorem Czesławem Szewczukiem). Na koniec tego rozdziału autor
zaprezentował czytelnikowi fotografie drużyn zakładów w Tomaszowie
zgromadzone przez W. Vogelgesanga. Po II wojnie światowej, pomimo
to że „Sokół” zamienił się w „Znicz”, a gniazdo w ognisko, zasada i cel
Zob. więcej Archiwum Państwowe w Poznaniu, Dzielnica Wielkopolska Związku
Towarzystw Gimnastycznych w Polsce, Towarzystwo „Sokół” we Wrześni, Środzie, Solcu
Kujawskim i inne.
4
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Główny Urząd Kultury Fizycznej w Warszawie,
sygn. 18.
5
W czasie gdy była budowana, już swymi rozmiarami i wyglądem zdecydowanie przewyższała inne budynki tego typu. Porównaj APL, UWL, Referat ogólnego nadzoru budowlanego, Projekt budowy hali gimnastycznej TG „Sokół” w Szczebrzeszynie, sygn. 2814.
3
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działalności pozostały te same. Zmieniali się tylko ludzie: Celestyn Myszak,
Władysław Budzaj, Zbigniew Maciejko, Edward Maciejko, Zofia TrętowskaSzołomiak, Maria Poszelężna-Studniarczyk, Władysław Maryńczak, Jerzy
Kaptur, Izydor Wiśniewski czy Andrzej Harbuziński zapisali się na kartach
historii w dwóch różnych okresach działaności Towarzystwa, a Władysław
Vogelgesang jako jedyny związany był – zarówno emocjonalnie, jak i z racji
pełnionych funkcji – z historią Sokolni przez cały okres swojego aktywnego życia. Jednym z celów książki jest zaspokojenie pierwszej ciekawości
i zachęcenie do przyjrzenia się działalności sportu przyzakładowego do
czasów transformacji ustrojowej. Należy uznać, że tak zarysowane założenia
książka spełnia z nawiązką.
Ostatni, najobszerniejszy rozdział M. Tereszczuk zatytułował Reaktywacja
Sokoła i dzień dzisiejszy. Pod własnym szyldem w Tomaszowie zaczął ponownie działać 28 października 1993 r. Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia TG „Sokół” 16 marca 1994 r. wybrało zarząd z Jerzym
Kapturem na czele. Od razu poczyniono starania (niestety bezskuteczne)
o odzyskanie majątku przedwojennego „Sokoła”. Obecnie TG funkcjonuje
w swojej przedwojennej siedzibie na zasadzie użyczenia. Nie będę odosobniony w twierdzeniu, że czytelnika zainteresuje ostatnia część książki,
w której przedstawione są sylwetki „pasjonatów nowego Sokoła”, m.in.
Jerzego Kaptura (1928–2011) czy do dnia dzisiejszego prowadzących zajęcia
gimnastyczne małżeństwa Krystyny i Andrzeja Harbuzińskich.
Elity sanacyjne skupiały się na akcentowaniu sukcesów ruchu strzeleckiego, władze okupacyjne zlikwidowały „Sokoła” i prześladowały jego
członków, a rządzący w Polsce „ludowej” traktowali Sokolstwo jako ruch
wrogi i nie pozwoliły na jego reaktywację. Należy zatem przywracać pamięć
o „Sokole” w społeczeństwie oraz promować szlachetne cele organizacji
sokolej. Książka dh. Mirosława Tereszczuka jest znakomitym krokiem
w tym kierunku. Dawniej i dziś Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” imienia
dr. Stefana Cybulskiego w Tomaszowie Lubelskim to przede wszystkim historia
ludzi, którzy w krzewieniu kultury fizycznej uczestniczyli, działali i działają nadal. To oni są bohaterami tej publikacji. Jedną z pierwszych recenzji
napisał Adolf Czerederecki, którą pozwolę sobie przytoczyć:
Jak tylko spojrzałem na tytuł […] „Sokoła”, to ze zdumieniem od razu przypomniałem
sobie popularną kozacką pieśń przytaczaną w Ogniem i mieczem […]. Pan Tereszczuk jak ten
ptak z pieśni dużo widział, ale także bardzo dużo zgromadził wiadomości o zespole sportowym „Sokół”, zanim wydał książkę pod takim tytułem jak ten zespół. Jest sam jakby owym
sokołem. Ale nie tylko sam może czuć się owym przysłowiowym ptakiem. Przecież sokołami
dzięki wyjątkowym sukcesom w sporcie są także opisani w omawianym tu wydaniu zapalczywi
sportowcy w różnym wieku. Zasługują oni na miano sokołów, bowiem wyróżniają się na tle
wielu innych jak ów ptak wśród zwykłych ptaków. Mogą czuć się sokołami. […] W swoim
życiu niemało różnych wydawnictw przejrzałem, a mimo to wręczone mi wydanie zdumiało
mnie i rzadką starannością, i ogromem informacji o sportowcach i Sokolnictwie w Polsce ze
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szczególnym uwzględnieniem Tomaszowa Lubelskiego. Wydawnictwo zdumiewa od początku
do końca, a nawet do okładek włącznie. Wydaje się ono kojarzyć z tężyzną fizyczną niektórych
opisanych zawodników, ich pasją, sukcesami i ambicją […].

Mając na uwadze olbrzymi wkład patriotyczny, wychowawczy oraz
sportowy Sokolstwa w kształtowanie się bytu niepodległej Rzeczypospolitej,
uroczystą promocję książki nieprzypadkowo zaplanowano 10 listopada
2016 r. w sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego. Trafnie
wkomponowała się ona w program obchodów 98. rocznicy odzyskania
przez Polskę Niepodległości6. Książka jest napisana prostym, zrozumiałym
dla wszystkich językiem i okraszona wieloma ciekawostkami, co sprawia, że czytanie jej jest nie tylko pouczające, ale może stanowić nie lada
przyjemność, zwłaszcza dla pasjonatów historii sportu. Dlatego warto po
nią sięgnąć, aby zapoznać się z dziejami tej wielce zasłużonej organizacji,
której duch odradza się współcześnie m.in. za sprawą takich książek, jak
publikacja Mirosława Tereszczuka.
Robert Czyż
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

6
Uroczystość uświetnił chór „Tomaszowiacy” i scenka rodzajowa „Hej Sokole”. „Pan
Wołodyjowski” Henryka Sienkiewicza, czyli gawęda o książce w wykonaniu Zuzanny Doroty.

269

Recenzje

Rocznik Tomaszowski 6

Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, tom 8, część
A i B, sekcje 160–162, 180–182, 202–205, 226–229, 251–255, 283–286, wydał Andrzej Janeczek przy współpracy Bogusława Dybasia i Łukasza
Walczego, Warszawa 2015 (część A: wstępno-opisowa, ilustrowana,
w języku polskim i niemieckim, format książki A4, ss. 284; część B:
arkusze luźne, pełnokolorowe reprodukcje w formacie oryginalnym,
28 map w pudełku)
Mapa Galicji (Originalaufnahme des
Königreiches Galizien und Lodomerien.
I zdjęcie wojskowe, tzw. mapa Miega1.
Skala 1 : 28 800) to kompletna, wielkoskalowa mapa Królestwa Galicji
i Lodomerii. Przedstawione są na
niej ziemie zagarnięte przez Austrię
w wyniku I rozbioru Rzeczypospolitej.
Przygotowanie mapy datuje się od
roku 1775. Całość sporządzona została
nieco później, bo w latach 1779–1783.
Swoją potoczną nazwę w języku polskim mapa zawdzięcza kierującemu
większością prac oficerowi Sztabu,
Friedrichowi von Miegowi. Jej oryginał
znajduje się w Archiwum Wojennym
w Wiedniu (Kriegsarchiv) pod sygnaturą BIXa 390. Łącznie na mapę składa
się 413 wielkoformatowych arkuszy.
Ich podstawowy rozmiar to 24 × 16 cali, czyli około 63 × 42 cm. Łączna
powierzchnia mapy przedstawia się bardzo imponująco. Jest to bowiem
około 115 m². Poza oryginałem pod tą samą sygnaturą w wiedeńskim archiwum przechowywane są dwa komplety kopii rękopiśmiennych. Poza
nimi jest też 6 tomów opisów in folio, stanowiących komentarz i opisy
kartografowanego terenu, dwa tomy alfabetycznego spisu miejscowości
Galicji i sprostowań ich pisowni oraz tom kalkulacji trygonometrycznych2.
Swoim zasięgiem historyczne opracowanie kartograficzne obejmuje tereny dawnego województwa krakowskiego, sandomierskiego, województwa
1
Wiele osób błędnie wymawia niemieckojęzyczne nazwisko Mieg, od którego pochodzi
potoczna nazwa tej mapy. Zgodnie z wymową języka niemieckiego oraz dostosowaniem jej
do potrzeb polskiej głosowni mówimy o mapie Miga (nie: Miega).
2
Zob. A. J a n e c z e k, B. D y b a ś, Mapa józefińska Galicji (1779–1783). Wstęp edytorski,
[w:] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783, t. 8, cz. A, Warszawa 2015, s. XXXII;
Strona internetowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, http://www.iaepan.edu.pl/galicja/
[dostęp: 13 III 2017].
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ruskie i bełskie, fragmenty Wołynia i Podola. Współcześnie figurujący na
mapie obszar należy do Polski i Ukrainy. W granicach państwa polskiego
na mapie Miega skartografowane zostały obecne województwa: śląskie,
małopolskie, podkarpackie i lubelskie. Wschodnia i południowo-wschodnia
część kartografowanego terenu to obecnie terytorium Ukrainy z obwodami:
użhorodzkim, lwowskim, tarnopolskim oraz iwanofrankowskim. Tak rozległe
terytorium zostało bardzo szczegółowo scharakteryzowane. Zarówno materiał
kartograficzny, jak i opisowy oddaje rzeźbę terenu, elementy hydronimii,
lasy, zarośla, sieć drożną i osadniczą. Ponadto skrupulatnie rejestruje nazewnictwo geograficzne. Są to zarówno nazwy dużych miast czy wsi, jak
i mniejszych osad oraz przysiółków. Nie brakuje też nazw karczem, rzek,
strumieni, dolin, lasów, gór itp. W przypadku odnotowanego nazewnictwa
geograficznego pewnym mankamentem mogą być zniekształcone zapisy.
Zapewne wynikało to z faktu, że miana te były częstokroć zapisywane ze
słyszenia przez nie zawsze kompetentnego w zakresie mowy polskiej czy
ukraińskiej austriackiego urzędnika.
Postulat wydania mapy oraz udostępnienia jej szerszemu odbiorcy
przedstawiany był wielokrotnie w środowiskach historycznych. Wskazywano
m.in. na jej doniosłe znaczenie w studiach archeologicznych (pozostałości
obiektów zabytkowych, często już dzisiaj nieczytelnych i trudnych do
zidentyfikowania), historycznych (dzieje osadnictwa, dzieje miast i wsi),
urbanistycznych (dawne układy przestrzenne miejscowości), onomastycznych (liczny zasób ojkonimów i anojkonimów) oraz w badaniach regionalnych miast, miasteczek i wsi3. Wcielenie w życie postulatu wydania
tego opracowania utrudniał jednak zarówno poziom dawnej poligrafii,
jak i koszty wydania całości mapy. Poza tym złożony i bardzo obszerny
charakter materiału wymagał rozwiązania szeregu niełatwych kwestii
organizacyjnych i finansowych.
Pierwszy projekt edycji mapy powstał pod kierunkiem Zdzisława Nogi
z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, drugi zaś pod kierunkiem
Waldemara Bukowskiego z Instytutu Historii PAN. Obydwa projekty objęły sekcje 1–201 i zostały wykonane w latach 2008–2010. Trzeci projekt,
którym kierował Andrzej Janeczek z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN
w Warszawie, objął sekcje 202–312. Czwarty, kierowany przez Zdzisława
Budzyńskiego z Uniwersytetu Rzeszowskiego, zawierał ostatnią serię
sekcji 313–413. Dzięki subsydium udzielonemu przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego ze środków Narodowego Programu Rozwoju
3
Zob. A. J a n e c z e k, Pierwsze zdjęcie wojskowe Galicji (tzw. mapa Miega) z lat 1779–1783.
Znaczenie, wartość źródłowa i perspektywy wykorzystania, [w:] Z dziejów kartografii, t. 17, Kamienie
milowe w kartografii, red. J. Ostrowski, P. E. Weszpiński, Warszawa 2013, s. 193–213; Z. N o g a,
Mapa topograficzna Galicji, tzw. mapa Mieg’a [!], jako źródło do dziejów lokalnych, „Małopolska.
Regiony, Regionalizmy, Małe ojczyzny” 2014, nr 16, s. 39–44.
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Humanistyki możliwe jest wydanie całej mapy. Dotychczas w ramach
projektu kierowanego przez Zdzisława Nogę, obejmującego opracowanie
i druk siedmiu tomów (w latach 2012–2016), ukazały się tomy 1–5 oraz
poddany charakterystyce w niniejszym opracowaniu tom 8. Drugi z projektów, kierowany przez Andrzeja Janeczka, zakłada opracowanie i druk
ośmiu pozostałych tomów (7, 9–15) w latach 2016–20204.
Konstrukcje wszystkich tomów są do siebie bardzo podobne. Interesujący nas tom 8 składa się z dwóch części. W jednym woluminie (część A,
stron 284) zawarto artykuły przedstawiające genezę, metody i zawartość
zdjęcia józefińskiego, wstęp edytorski oraz objaśnienie klucza oznaczeń
i napisów na mapie. Bardzo ważne, jeśli idzie o zrozumienie samej mapy,
są pomieszczone w tej części artykuły Andrzeja Koniasa (Pierwsze wojskowe
zdjęcie topograficzne Galicji z okresu józefińskiego), Andrzeja Janeczka i Bogusława Dybasia (Mapa józefińska Galicji (1779–1783). Wstęp edytorski) oraz
Andrzeja Janeczka (Znaki i napisy objaśniające zdjęcia józefińskiego Galicji).
W części A zamieszczono tekst opisów wojskowych wraz z równoległym
ich tłumaczeniem na język polski. Po nich umieszczony został komentarz, wykazy toponimii i indeks. Cała część A, którą można by nazwać
wstępno-opisową, została zredagowana w języku polskim i niemieckim.
Opracowania naukowe i komentarze dopełniają kolorowe reprodukcje map
i materiałów archiwalnych. Całość edycji cechuje przemyślana kompozycja
i skrupulatna redakcja. Pierwsza część publikacji została wydana w formacie A4. Twarda obwoluta, całość szyta i klejona to kolejne zalety tego
wydawnictwa. Druga część zawiera faksymilia arkuszy oryginału mapy
oraz kilka przykładowo wybranych arkuszy kopii. Wszystkie pełnokolorowe
reprodukcje umieszczone zostały w oryginalnym formacie. Na zawartość
drugiego woluminu składa się 28 arkuszy w kartonowym pudełku o formacie A4 i grubości niespełna 6 cm. Są to omówione w części A następujące
sekcje: 160–162, 180–182, 202–205, 226–229, 251–255, 283–286 (23 oryginały
i 5 kopii) w oryginalnej skali 1 : 28 800.
Jak piszą autorzy w części wstępnej do tomu 8, pod względem
ﬁzyczno-geograﬁcznym przedstawiony na mapach teren obejmuje części
makroregionów Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wyżyny Wołyńskiej oraz
skrawki: na północnym wschodzie – Polesia Wołyńskiego, na południowym
wschodzie – Kotliny Bugu. Obszar ten jest różnorodny pod względem
osadniczym. Jak zauważają wydawcy mapy, z jednej strony są to gęsto
zalesione, górzyste pasma roztoczańskiego krajobrazu, którego intensywna
kolonizacja przypada dopiero na XV–XVII w., z drugiej zaś – obfitująca
w żyzne gleby strefa między Huczwą i Bugiem, zagospodarowana już
w czasach średniowiecza5.
4
5

Przedmowa, [w:] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783…, s. VIII.
A. J a n e c z e k, B. D y b a ś, Mapa józefińska Galicji (1779–1783)…, s. XLVIII–XLIX.
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Tyszowce na mapie Miega

W dobie Rzeczypospolitej teren ten obejmował północną część województwa bełskiego oraz południową część ziemi chełmskiej, które wchodziły
w skład Rusi Czerwonej. Jest to najbardziej wysunięta na północ część Galicji,
która już w 1809 r. została utracona przez Austrię i włączona do Księstwa
Warszawskiego, następnie zaś Królestwa Polskiego pod zaborem rosyjskim.
Na terytorium tym leżą stare, wczesnośredniowieczne ośrodki grodowe
Rusi Kijowskiej, takie jak Czerwień, Wołyń czy Sutiejsk (obecnie Sąsiadka),
które najprawdopodobniej wskutek najazdów tatarskich przestały istnieć
już w XIII w. Ich śladem są odnotowane na mapie stanowiska grodowe.
Inne ośrodki, takie jak Horodło, Hrubieszów, Grabowiec i Szczebrzeszyn,
istniejące jeszcze w epoce państwa ruskiego, kontynuowały swoje funkcje miejskie i terytorialne znacznie dłużej. Niektóre miastami są do dnia
dzisiejszego. Do miast młodszych, lokowanych w czasach nowożytnych,
należy zaliczyć zbudowaną przez Jana Zamoyskiego twierdzę Zamość6.
Warto w tym miejscu odnotować, iż 8 tom mapy rejestruje siatkę
punktów osadniczych północnej części współczesnego powiatu tomaszowskiego. Są to m.in. takie miejscowości, jak: Zaboreczno, Krynice,
6

Przedmowa, [w:] Galicja na józefińskiej mapie topograficznej 1779–1783…, s. VII.
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Majdan Dzierążyński, Dzierążnia, Niemirówek, Tarnawatka, Wieprzów,
Szarowola, Pańków, Ulów, Huta Tarnawacka (sekcja 205), Wożuczyn,
Tyszowce, Klątwy, Czartowiec, Muratyn, Mikulin, Werechanie, Rachanie,
Michalów, Siemnice, Grodysławice, Pukarzów, Małoniż, Łaszczów (sekcja
229), Nabróż, Dobużek, Kmiczyn, Kryszyn, Łykoszyn (sekcja 255). Te oraz
inne miejscowości figurują również w wojskowych opisach. Dla zobrazowania ich charakteru, przytoczmy kilka z nich:
7. Osada targowa TYSZOWCE
Odległości: Perespa 1¾, Przewale 1¼, Klątwy ¼, Soból 1¼, Czartowiec Mały 2, Mikulin 1.
Wody: Przepływający tędy strumień jest szeroki na 10 do 12 kroków; ma dno w większości grząskie, a bez mostów nie da się go przejść w żadnym wypadku. Staw znajdujący się
w miejscowości ma grząskie dno. Mokradło jest stale niedostępne.
Lasy: Las od strony Perespy, składający się częściowo z drzew iglastych, częściowo z buków, jest gęsty i wysokopienny, nie do przejścia poza drogami.
Łąki i bagna: Łąki nie wysychają nigdy.
Drogi: Trakt krajowy idący do Komarowa, zobacz przy Przewalu.
Góry: [Miejscowość] zdominowana jest przez wzgórze od strony Mikulina.
Uwagi: Z miejscowości można prowadzić ostrzał okolicy na wszystkie strony, jest bowiem
zewsząd otoczona przez mokradła i wodę7.
21. Osada targowa ŁASZCZÓW
Odległości: Małoniż ½, Dobużek 1, Pukarzów 1, Zimno ¾, Hopkie 1, Typin 3¾.
Solidne budowle: Były klasztor z kościołem, a także kościół łaciński w osadzie targowej.
Wody: Przepływający tędy strumień, poniżej stawu, gdzie jest szeroki na 8, a na wielu
miejscach na 12 kroków, ma dno piaszczyste aż do miejsca, w którym uchodzi do niego
mokradło. Staw koło osady, jak również staw koło folwarku Nadolce, a także [inny, zwany]
Stawiska, mają grząskie dno.
Łąki i bagna: Łąki są grząskie; okoliczne mokradła nie wysychają nigdy i są stale niedostępne.
Drogi: Trakty krajowe do Komarowa oraz Tomaszowa są nieco uciążliwe jedynie na kilku
odcinkach z powodu rozjeżdżonych zagłębień, można by je jednak doprowadzić do dobrego
stanu w krótkim czasie. Trakt do Tyszowiec jest stale uciążliwy blisko stawu Stawiska, gdzie
przechodzi przez mokradła; przejazd ten jest wprawdzie piaszczysty, jednak po długotrwałych
deszczach woda cofa się [i zalewa drogę] na głębokość 2, nawet 3 stóp; pieszo da się przejść
ten odcinek tylko gęsiego podczas suszy. Pozostałe drogi są średniej jakości.
Góry: Miejscowość jest zdominowana przez okolicę.
Uwagi: Wzniesienie, na którym jest folwark Nadolce, następnie byłe kolegium jezuickie,
a także leżący po tej stronie miejscowości niewielki czworobok ziemny, znajdujący się w złym
stanie, umożliwiają ostrzał doliny w stronę Małoniża oraz młyna w Dobużku8.

Jak widać na powyższych przykładach, wojskowy, dawniej utajniony
opis, wespół z całą mapą daje bardzo szczegółowy pejzaż okolicy. Dla
współczesnego odbiorcy może to być wyjątkowa wędrówka przez miasta
i wsie, lasy i pola, łąki i uroczyska. Ta ciekawa podróż palcem po mapie
pozwala obserwować dawny krajobraz, z dzisiejszej perspektywy tropić
zachodzące w nim zmiany i „odkrywać” w terenie relikty przeszłości.
7
8

Tamże, s. 117.
Tamże, s. 122.
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Poza walorami naukowymi oraz regionalnymi mapa Miega może zatem
popularyzować dawne i obecne piękno mikroregionów. Winna też być
przedmiotem refleksji i zadumy nad upływającym czasem, zmianami
cywilizacyjnymi, postępem, rozwojem, ale też i zagładą.
Józefińska mapa topograficzna Galicji stanowi również unikalny zabytek
kartograficzny. Jak na czas powstania, ówczesne technologie oraz rozmiar
przedsięwzięcia cechuje się wielością detali topograficznych. Nie znaczy to
bynajmniej, iż jej twórcy nie uniknęli pomyłek. Te niejako prawie zawsze
wpisane są w przedsięwzięcie na tak szeroką skalę. Pietyzm wykonania,
walory artystyczne opracowania, benedyktyńska praca i cierpliwość zarówno osiemnastowiecznych twórców mapy, jak i podejmującego się trudu
jej edycji zespołu badawczego, czynią z niej pomnikowe dzieło w historii
europejskiej kartografii. Dzieło – dodajmy tutaj – sukcesywnie udostępniane szerszemu gronu odbiorców po ponad 230 latach od jego powstania.
Na koniec warto poinformować wszystkich czytelników „Rocznika”,
iż 9 tom edycji mapy Miega obejmował będzie pozostałą część powiatu
tomaszowskiego. Znajdzie się w nim m.in. Tomaszów Lubelski oraz gminy
Bełżec, Jarczów, Lubycza Królewska i Ulhówek. Wydanie tomu 9 planowane jest na przełomie 2017 i 2018 r.
Mariusz Koper
Katedra Języka Polskiego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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Ks. Hermenegild Frąkała, Dawałem słowo i przykład życia, Tomaszów
Lubelski 2012, ss. 238
KATECHEZA SPOZA GROBU
Ważąc w dłoni ciekawą książkę
wydaną przez ks. Zygmunta Jagiełłę1,
zastanawiałem się, jakimi drogami
podążała jego myśl, której owocem
jest przywołanie zmarłego przed laty
kapłana i przedstawienie powierzonego
mu zadania, które według wszelkich
ludzkich norm wypełnił on w ciągu
39 lat swego kapłańskiego życia, darowanego mu przez Pana. Książka leżąca
przede mną jest bowiem autentyczną
katechezą, przekazem ewangelicznym,
który – o czym przekonuje się czytelnik, wertując jej kartki – bynajmniej
nie jest przedawniony, choć przecież
odtworzony z tego, co powiedziane
zostało wiele lat temu. Zadziwiająca
jest aktualność kaznodziejstwa ks.
Hermenegilda Frąkały. Dlatego jego
dawny współpracownik, dopełniając zapewne żmudnej pracy redaktorskiej, nie zdecydował się wystąpić jako wydawca, ale jako autora kazał
na okładce wydrukować nazwisko kaznodziei. Niech więc nie dziwi, że
moją wypowiedź zatytułowałem: Katecheza spoza grobu – tytuł bynajmniej
niesymboliczny.
Redaktor poprzedził kazania bardzo skrótowo, ale gruntownie opracowanym życiorysem ks. Frąkały. Jest to biografia nieodbiegająca od
przeciętnego curriculum vitae większości kapłanów. Na czoło wysuwają
się w niej kolejne placówki duszpasterskie, następnie uzyskane godności
kościelne. Jest też akcent maryjny jako motyw przewodni pewnych inicjatyw duszpasterskich, a może także czegoś więcej: tego, co nadawało sens
i kierunek całej duchowości tego kapłana. Ks. Jagiełło dobrze go znał.
Była między nimi taka nić porozumienia, którą rodzą godziny wspólnych,
choć niekoniecznie razem szeptanych modlitw. Także wzorce pracy dla
zbawienia dusz przenoszą się z proboszcza na wikariusza, kiedy z jednej
i drugiej strony jest autentyzm i niczym niewymuszona służba. Tak było
właśnie w przypadku współpracy obu kapłanów − przyjaciół.
1

Ks. H. Frąkała, Dawałem słowo i przykład życia, Tomaszów Lubelski 2012.
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Sam wydałem kilka tomów swoich kazań. Kiedy do nich sięgam, wracają
sceny z życia, które towarzyszyły ich wygłaszaniu. Bo kazanie nie może
być czymś przypadkowym, nawet jeśli mówca skazany jest na monotonię
cotygodniowego przepowiadania w tym samym miejscu, do tego samego
audytorium. Wtedy trzeba bardzo się wysilić, żeby słowa wracały mu
do ust, żeby nie odczuwał kryzysu inwencji i nie spoglądał na wiernych
z przepraszającym wyrazem twarzy, bo już przecież to wszystko słyszeli.
Może chcieliby czegoś nowego, ale ja tkwię w tym dołku obaw, by nie
znużyć, by z tego, co mówię i o czym mówię, coś pozostało. Wreszcie,
żeby Bóg sam pokierował moją myślą i moim słowem.
Często, kiedy sam wertuję swoje notatki, wszystko to wraca, i jest w tym
samokrytycyzmie głęboka prawda. Tak sobie może myślałem, wertując
omawianą tu książkę. Ale w miarę, jak wnikałem w treść wydrukowanych w niej kazań, ulatniała się ta zmora rutyny, nękająca jakże wielu
kaznodziejów. Kazania ks. Frąkały są w zasadzie homiliami niedzielnymi
i świątecznymi. Trzy kazania wygłoszone w seminarium duchownym
wyjaśniają cnoty kardynalne: wiarę, nadzieję i miłość. Nie ma tam nic ze
stereotypu. Są to wykładnie tych prawd zrodzone z przeżycia, z medytacji
i stałego konfrontowania wymogów stawianych przez te cnoty z odzewem
w sercu, sumieniu, w woli i pragnieniach ludzkich. Ten brak stereotypu,
od czego kaznodzieja tylko z trudem może się wybronić, rzutuje na całą
jego osobowość, na dojrzałość jego ducha, na zakotwiczenie tych cnót
w jego codzienności. Jest to mentalny portret kaznodziei i dobrze się stało,
że redaktor umieścił te kazania we wstępie do całości, gdyż tworzą one
niejako automatycznie swoiste wprowadzenie do innych homilii. Czytelnik
już wie, że znajdzie w nich coś, czego ani nie słyszał, ani nie doświadczył.
I z pewnością się nie zawiedzie.
Recenzować zbiory kazań to zadanie bardzo trudne i odpowiedzialne.
Recenzent może wykrzywić myśl kaznodziei, ale bywa i tak, że dopowie
coś do owych kazań, co w ewidentny sposób wspomoże ich potencjał.
Nie jest też moim zamiarem recenzowanie całego tomu. Może nawet nie
ma takiej potrzeby, gdyż to, co tutaj piszę, jest dostateczną zachętą do
przeczytania kazań ks. Frąkały i skorzystania z nich. Są one doskonałym
materiałem do rozmyślań, gdyż dobra teologia w nich zawarta jest bogato
ilustrowana życiem, bynajmniej nie tamtym ze średniowiecza czy może
z bliższych nam czasów, ale wielokrotnie już eksploatowanym. Znać, że
kaznodzieja był na bieżąco. Wiedział, co trapi dziś świat i ludzi, co zbliża,
a co oddala od Boga. W kazaniach tych czuje się erudycję, ale nie taką na
pokaz, by każdy wiedział, jaki to kaznodzieja jest mądry, zorientowany
nie tylko w sprawach dotyczących Kościoła, ale i świata, często obcego
wobec niego lub nawet wrogiego. Ks. Frąkała po prostu zawsze nadawał
swoim wypowiedziom charakter braterskiego wsparcia, a nawet w deli-
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katny sposób serwowanej correctio fraterna – zachęty do naprawy czegoś,
co jej wymagało, wypowiedzianej tak, jak to bywa w rodzinie: z miłością
i z troską.
Kazanie wygłoszone zawsze bywa inaczej przyjmowane aniżeli ten sam
tekst dostępny na piśmie. O kazaniach ks. Frąkały muszę powiedzieć, że
ich oddziaływanie jest zbliżone do wspomnień, które jak wiadomo, trafiają
do czytelnika na zasadzie prowokowania porównań z własnym życiem,
zwłaszcza kiedy w trakcie lektury przeżywamy bliskie nam czasy. Kazania
te w taki właśnie sposób „wchodzą” w nasze życie. Czytając je, często odnosimy wrażenie, że kaznodzieja do nas kieruje swe słowa. Na tym polega
siła oddziaływania treści zawierających konkretne wskazania na życie.
Można się tylko cieszyć tym, że młodszy kapłan tak mocno sam zakorzenił się w duchowości swego proboszcza, iż dostrzegł w nim swego
kierownika duchowego i uznał za konieczne przekazanie skarbu, z którego
sam korzystał, na potrzeby bliźnich.
W zakończeniu trzeba z przekonaniem powiedzieć, że ks. Zygmunt
Jagiełło jest przykładem wiernej przyjaźni kapłańskiej, która przetrwała
próbę czasu. Doskonale utrwalił pamięć swojego dobrego, pierwszego proboszcza, ks. Hermenegilda Frąkały, który żyje w pamięci nie tylko swoich
dawnych parafian, zwłaszcza tomaszowskich, ale przede wszystkim wielu
kapłanów. Również dla piszącego te słowa był on kimś bardzo bliskim.
Niech Mądrość Syracha, którą można odnieść do obu duszpasterzy:
ks. Hermenegilda Frąkały i ks. Zygmunta Jagiełły, zachęci wszystkich do
pielęgnowania przyjaźni.
Wierny przyjaciel potężną obroną,
kto go szukał, skarb znalazł.
Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty
Ani równej wagi za wielką jego wartość.
Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia,
Znajdą go bojący się Pana. (Syr 6, 14–16)

ks. Edward Walewander
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
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Agnieszka Martinka, Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki, Lublin 2016, ss. 480
Chociaż od II wojny światowej,
okupacji niemieckiej i lat terroru
komunistycznego ze strony sowieckiego totalitaryzmu i rodzimego
aparatu bezpieki upłynęło już
kilkadziesiąt lat, to problematyka ta jest nadal żywa nie tylko
w pamięci Polaków, ale wraca
ciągle, niczym bumerang, w literaturze, zarówno w beletrystyce,
jak i w pozycjach dokumentalnych
oraz filmach. Niewątpliwie sprzyja temu zniesienie krępującego
gorsetu cenzury, ale także znaczące ułatwienia w działalności
wydawniczej, którą co najwyżej
ograniczają warunki finansowe.
Ponadto, jak wynika z treści pozycji ukazujących się na rynku
wydawniczym, szczególnie bogaty nurt obejmujący wspomnienia, relacje
i świadectwa bezpośrednich uczestników wydarzeń czasu wojny, okupacji oraz okresu powojennego znajduje swe ujście w publikacjach ściśle
związanych z historią regionalną. Jednym z najnowszych i wysoce pozytywnych przykładów tego zjawiska na naszym terenie jest pozycja pióra
Agnieszki Martinki zatytułowana Połowinka. Rowerem na Ural, do miejsca
zesłania Ojca. Wspomnienia Ojca, wspomnienia córki. Obszerna książka, licząca
480 stron, która po wielu przeszkodach i trudnościach ukazała się drukiem w ostatnim tygodniu 2016 r., została poświęcona w całości postaci
Ojca autorki. Osnuta jest na tle wydarzeń, począwszy od wiosny 1940 r.,
do czasów powojennych. Wydanie książki w 2016 r. nie było bynajmniej
dziełem przypadku, bo na ten fakt złożyło się kilka rocznic. Siedemdziesiąt lat wcześniej – w 1946 r., Zdzisław Martinka szczęśliwie powrócił po
deportacji z sowieckiego łagru z „nieludzkiej ziemi” na Uralu, 10 lat temu
3-osobowa grupa z autorką na czele odbyła swoistą pielgrzymkę na Ural,
a autorce w 2016 r. „stuknęło” 55 lat.
Na konstrukcję książki składa się kilka zasadniczych wątków, z których
pierwszym chronologicznie jest ucieczka z domu 13-letniego Zdzisława,
harcerza i ucznia tomaszowskiego Gimnazjum i Liceum, który w patriotycznym porywie serca, w ślad za starszymi kolegami podjął w 1940 r. pieszą

279

Recenzje

Rocznik Tomaszowski 6

wyprawę do Francji z zamiarem wstąpienia do formującej się tam Armii
Polskiej. Ujęty przez NKWD podczas próby przekroczenia kordonu tułał
się po sowieckich więzieniach i aresztach oskarżany o szpiegostwo, by po
petycji do Stalina zostać uwolnionym i podjąć naukę w szkole zawodowej
w nieodległej Żółkwi. Był świadkiem wojny niemiecko-bolszewickiej, którą
wykorzystał jako szansę powrotu do domu rodzinnego, ale tu niespokojny duch skłonił go do wstąpienia w szeregi młodzieżowej partyzantki
AK w oddziale „Kruka”. Ten z kolei wątek był przyczyną aresztowania
17-letniego Zdzisława przez NKWD w październiku 1944 r. i deportacji na
Ural do kopalni węgla. Tylko niezwykłe szczęście i opieka Najwyższego
zaowocowały jego powrotem do Tomaszowa, gdzie następne lata także
nie były lekkie wobec „opieki” UB, który bezskutecznie usiłował pozyskać
nowego agenta. Finałem publikacji jest szczęśliwe życie rodzinne bohatera
po uwolnieniu się od opresyjności UB, podjęcie działalności zawodowej
i społecznej w organizacji kombatanckiej, a zwieńczeniem nowo wydanej
pozycji – kronika wyprawy autorki śladami Ojca na Ural.
Za podstawowe źródło inspiracji dla powstania tej książki należy
uznać fascynację autorki niezwykłymi losami Ojca (z niemożliwą wręcz
do powtórzenia analogią), nakreślonymi w oparciu o cykl artykułów
zamieszczonych na łamach „ReWizji Tomaszowskich” 1997–1998 pt. Ja
deportowany. Autorem artykułów, nagrań rozmów, relacji i wspomnień
zamieszczonych w „ReWizjach”, a następnie wykorzystanych w publikacji,
był współpracownik gazety – Wojciech Dziedzic.
Nowo wydana pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu czytelników – nie tylko do regionalistów i mieszkańców Tomaszowa, ale z uwagi
na tematykę i postać bohatera książki, reprezentowane przezeń postawy
patriotyczne i społeczne, barwną biografię, stanowiącą gotowy scenariusz
sensacyjnego filmu dokumentalnego – także do młodzieży, jako okazja
do bliższego zapoznania się z losami żołnierza wyklętego, poddanego
represjom sowieckiego i rodzimego systemu totalitarnego.
Wartość książki podnosi fakt, że jej treść zachowuje drobiazgową
zgodność z faktami historycznymi, ale także rzuca nowe światło na mało
lub zupełnie nieznane szczegóły konspiracji niepodległościowej ZWZ-AK
w Tomaszowskiem i funkcjonowanie miejscowego Powiatowego Urzędu
Bezpieczeństwa Publicznego. Dodać również należy, że lektura książki,
która bardzo wciąga treścią i formą, nie wymaga specjalistycznego przygotowania, a to dzięki formule przyjętej przez autorkę, przy czym pozycja
stanowi wymowne potwierdzenie wyjątkowej znajomości problematyki ujętej
w treści dzieła, wykraczającej daleko poza zarysowane tematy. Dodatkową
wartością publikacji jest to, że stanowi ona arcyważny element żywej jeszcze
historii przechowywanej w pamięci ludzi, wiarygodnej, okrutnej w swej
wymowie, a wzbogaconej i popartej wieloma szczegółami.
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Godny uwagi jest także fakt, że publikacja ukazała się już po wyeliminowaniu pozamerytorycznego elementu w życiu społecznym kraju,
którym była wszechwładna cenzura. Stąd też autorka w procesie twórczym
dysponowała pełną swobodą przekazu tak jeśli idzie o zakres posiadanej
wiedzy, jak i o wykorzystanie dowolnych źródeł. Ponadto zawartych
w książce opisów wydarzeń i faktów nie musiała podporządkowywać
żadnym zasadom poprawności politycznej i ideologicznej, ani też traktować
ich koniunkturalnie i instrumentalnie. Przy lekturze tej książki niezwykle
trudno jest zaklasyfikować ją do określonego typu powieści czy książki
historycznej, podróżniczej, reportażu, wspomnień lub pamiętnika, bo tak
naprawdę występują w niej wszystkie wymienione elementy i wszystkie
z nich przemawiają wyłącznie na korzyść publikacji, pozytywnie też
świadczą o zakresie wiedzy i umiejętnościach literackich autorki, nomen
omen – geologa z wykształcenia, a podróżnika i fotografa z pasji.
Szczere uznanie budzi bogata bibliografia wykorzystana przez autorkę,
fotokopie cennych i unikatowych dokumentów zamieszczonych w książce,
fragmentów rękopisów, także źródeł rodzinnych i zadziwiające mnogością
oraz racjonalnością doboru archiwalne, a także współczesne fotografie,
z których bardzo wiele zostało zamieszczonych po raz pierwszy. Dzieło
zawiera multum informacji, faktów, wydarzeń pozyskanych od bezpośrednich świadków, poszerzających i porządkujących dotychczasową wiedzę
nie tylko z zakresu historii regionalnej, jest też bezcennym świadectwem
lokalnych dziejów.
Publikacja odznacza się wyjątkową dbałością o język – plastyczny,
zrozumiały dla każdego, bez udziwnień formalnych, nasycony emocjami
i z ogromną dbałością o zachowanie wzorowej interpunkcji, a także pozbawiony erraty wobec pedantycznej korekty.
Słowa uznania należą się autorce za uzyskany poziom edytorski i efektowną szatę graficzną. Twarda, trwała oprawa z fotografiami na okładce,
kolorowa zachęcająca do lektury obwoluta, wykorzystana podwójnie,
intrygujący tajemniczością tytuł i zamieszczona wewnątrz mapa ilustrująca trasę wyprawy na Ural, z informacjami na skrzydełkach o autorce
i jej Ojcu.
Reasumując – zarówno treść książki, jak i jej bogata forma oraz przyjęta formuła realizacji od strony literackiej, historycznej, językowej, a także
atrakcyjnego tematu, konstrukcji, wartości patriotycznych i społecznych,
również w świetle wysoce pozytywnych opinii profesjonalistów oceniających nowo wydaną publikację – wszystko to skłania i zachęca do podjęcia
jej lektury. Stąd można mieć pewność, że pozycja ta, „napisana sercem
i umysłem”, spotka się z życzliwością i zainteresowaniem czytelników,
niezależnie od ich wieku, a jej walory poznawcze, literackie, historyczne
czy regionalne skłonią podczas lektury do pogłębionej refleksji i dyskusji
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nad skomplikowanymi losami Polaków w kontekście zawirowań i zakrętów
naszej historii, spowodowanych przez dwa systemy totalitarne sąsiadów.
Jest też książka dowodem na to, że znajdując się w trybach obu systemów
– niemieckiego faszyzmu, sowieckiego i rodzimego aparatu terroru – można
było zachować godność i przyzwoitość.
Wojciech Dziedzic
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera
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K Roman
A RMucha
T – wspomnienie
Y

Izabela Winiewicz-Cybulska
Zamość

ROMAN MUCHA – WSPOMNIENIE

Przeglądając katalogi wystaw
zamojskiego środowiska plastycznego i wydawnictwa nie tylko te
jubileuszowe, mam wrażenie, że
o Romanie napisano już wszystko
to co najlepsze: bogaty i skończony
życiorys artystyczny – jak zamknięty
rozdział – od narodzin do śmierci, od
początków artystycznego kształcenia
w zamojskim Liceum Plastycznym,
potem na Wydziale Humanistycznym
UMCS w Lublinie, poprzez zawodową pracę w tomaszowskim LO,
pięćdziesiąt lat twórczej aktywności
w dziedzinie szeroko pojętej grafiki
– użytkowej i warsztatowej – którą
pokazywał na wystawach i za którą
zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia, aż do 6 marca 2017 r.
Nie pamiętam dokładnie, kiedy po raz pierwszy spotkałam Romana, ale
z upływem czasu miałam wrażenie, że znaliśmy się od zawsze, bo nawet
nie wiem, kiedy umieściłam na ścianie pierwszy – oprawiony – podarowany mi linoryt z tomaszowskim kościołem Zwiastowania NMP. Jego prace
zobaczyłam na Wystawie Zamojskiego Środowiska Plastycznego w BWA
w 1991 r. Już wówczas w biogramie umieszczonym w katalogu wymieniono liczne nagrody i wyróżnienia, zainicjowane I nagrodą przyznaną
za zestaw prac w Ogólnopolskiej Wystawie Poplenerowej w Koszalinie,
w 1969 r. W roku 1995 współpracowaliśmy w przygotowaniu jubileuszu
50-lecia Liceum Plastycznego, którego Roman był absolwentem. Zawsze
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podkreślał swą więź ze szkołą, dla której zaprojektował również ekslibris
na ostatni jej jubileusz. W tym małym wycyzelowanym obrazie umiejętnie zawarł siedemdziesiąt lat istnienia szkoły, zamykając w symbolicznej
księdze historii dwie budowle – dawną i obecną siedzibę zamojskiego
„Plastyka”. Pamiętam dokładnie czas, gdy w 1996 r. zasiadaliśmy w jury
XX Ogólnopolskiego Konkursu Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży,
odbywającego się w Zamościu. Wówczas zniknęła bariera wiekowa: Roman
w wieku moich rodziców i ja w wieku jego córek, byliśmy partnerami
we wspólnym dialogu o sztuce, choć lubiliśmy rozmawiać nie tylko na
tematy zawodowe. Często – właściwie zawsze – żartowaliśmy, śmiejąc
się do łez. Roman był bardzo szczery, bezpośredni, z dużym poczuciem
humoru i dystansem wobec siebie i otaczającego świata. Czułam, że mimo
różnicy wieku darzył mnie ogromnym szacunkiem, wysoko ceniąc moją
opinię o swojej twórczości, choć nie zdążyłam, niestety, napisać dla niego
żadnego tekstu do katalogu, a on nie zdążył zaprojektować obiecanego
mi ekslibrisu.
To smutne, że Wydanie Autorskie Ekslibrisów Romana i Marzanny
Muchy z okazji 50-lecia Polskiego Ekslibrisu i 100-lecia Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim
stało się księgą in memoriam. Z żalem i z pewną zazdrością patrzę na te
małe graficzne formy zdradzające tak typową dla Romana misterną czarną
kreskę, bo tu szczególnie widać że „czerń użyta jako kolor – jak powiedział
Józef Pankiewicz – może być niezrównanej piękności”. Roman Mucha nie
miał sobie równych w odtwarzaniu architektury – zarówno tej widzianej
w linearnej perspektywie, jak i tej pokazywanej przez pryzmat detalu.
Dzięki temu na wystawach środowiskowych prezentowanych w zamojskiej
Galerii BWA – między innymi w ramach letniego bądź zimowego przeglądu sztuki – był artystą zawsze rozpoznawalnym. Nie starał się dorównać
współczesnym trendom, nie uciekał w abstrakcję, zawsze rzetelny warsztatowo z dużym realizmem i swoistą precyzją potrafił pokazać zarówno
architekturę, zwłaszcza tę sakralną, jak i elementy pejzażu – drzewa, chmury,
niebo, czerpiąc motywy przede wszystkim z własnego otoczenia, w którym potrafił dostrzec to niepowtarzalne kresowe piękno. Doskonale radził
sobie także z portretem. Jako mistrz również i tego gatunku prezentował
się między innymi na wystawie środowiskowej „Portret” w Galerii Sztuki
Współczesnej w Zamościu w 2000 r., wciąż pozostając wierny grafice i neutralnym barwom techniki linorytu. Ostatnie nasze spotkanie miało miejsce
tuż przed wystawą XIII Ogólnopolskiego Biennale Twórczości Plastycznej
Nauczycieli w Zamościu, w kwietniu ubiegłego roku. Roman był komisarzem
wystawy i laureatem Nagrody Specjalnej Prezesa ZNP, którą otrzymał za
całokształt działalności artystycznej, dydaktycznej i związkowej. Był już
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Roman Mucha, Cerkiew w Hrebennem, linoryt.

po półwieczu swej artystycznej pracy i – jak się potem okazało – u kresu
tej artystycznej wędrówki.
Patrzę na grafikę autorstwa Romana Muchy zamieszczoną w katalogu
tegorocznej wystawy zbiorowej środowiska. To Letni Przegląd Plastyki
Zamojskiej, zorganizowany w związku z 50-leciem istnienia BWA. Nazwisko
okala już czarny kontur. Nastrój panujący w przyrodzie, tej, która otacza
Cerkiew w Hrebennem na linorycie z 2014 r., różni się znacznie od spokojnego
otoczenia Kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Tomaszowie.
To także linoryt, lecz wykonany 20 lat wcześniej. Linia z czasem zyskała
na ekspresji, a spoza konarów bezlistnych drzew widać świetliste (choć
czarno-białe), koncentryczne kręgi słońca. Kruki wprowadzają nastrój
niepokoju niczym ptaki, które Van Gogh namalował nad łanem zboża tuż
przed swoją śmiercią, przeczuwając rychłe odejście.
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Roman Mucha, Kościół pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
w Tomaszowie Lubelskim, linoryt.

Co powinnam napisać o twórczości Romana Muchy tu i teraz, jeśli tyle
wielkich, pięknych i prawdziwych słów napisali już o nim profesorowie:
Stanisław Leon Popek i Eugeniusz Delekta? Co powiedzieć o artyście
w momencie, gdy żalu po jego nagłym odejściu nie wyrażą tak naprawdę żadne słowa? Skończył się właśnie „koncert na jednej strunie czerni
i bieli”, bo takim „koncertem” Stanisław Popek określił kiedyś twórczość
Romana. Struna pękła nagle – jak przerwane życie. Gdy wybrzmiały ostatnie
dźwięki i artysty nie było już pośród nas. Wojciech Dziedzic, regionalista
z Tomaszowa, napisał, że Mistrz Roman posiadł nie tylko „pracowitość
i umiejętności”, ale miał przede wszystkim to szczęście, że Najwyższy
obdarzył go „iskrą bożą”, a tę ma tylko dla swoich wybrańców. I może
ten wybraniec jest teraz gdzieś obok Najwyższego, aby tam, w górze, grać
swój koncert na jednej strunie czerni i bieli.
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Pamięci dra Waldemara Wojciecha Bednarskiego

Wojciech Dziedzic
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera

PAMIĘCI DRA WALDEMARA WOJCIECHA
BEDNARSKIEGO

Waldemar Wojciech Bednarski – dr
historii, autor kilkudziesięciu pozycji
książkowych i kilkuset artykułów publicystycznych, regionalista zasłużony
w dokumentowaniu i upowszechnianiu
wiedzy o dziejach lokalnych i regionalnych, członek zarządu Tomaszowskiego
Towarzystwa Regionalnego. Urodził się
w Tomaszowie 5 stycznia 1933 r. w domu
dziadków przy ulicy Piekarskiej 65,
ale faktyczna data urodzin w metryce,
wystawionej przez kancelarię parafialną
kościoła rzymskokatolickiego w Dubie,
została zmieniona na 25 stycznia 1932 r.
Wychował się w rodzinie o głębokich
patriotycznych i społecznych tradycjach.
Już od wczesnego dzieciństwa związany
był z Tomaszowem Lubelskim. Naukę
w klasach początkowych podjął we
wrześniu 1939 r. w Szkole Powszechnej
w Kotlicach, gdzie ojciec pracował w samorządzie miejscowej gminy, by
następnie kontynuować ją na tajnych kompletach w Tomaszowie, a od
sierpnia 1944 r. – w Szkole Powszechnej nr 1 przy ulicy Żwirki i Wigury.
Jesienią 1944 r. wstąpił do ZHP, aktywnie uczestnicząc w toku nauki we
wszystkich formach działalności tej organizacji, która wywarła znaczący
wpływ na ukształtowanie Jego osobowości i charakteru. Od września
1945 r., jako absolwent klasy szóstej szkoły powszechnej, po złożeniu egzaminów wstępnych podjął naukę w Gimnazjum, a następnie w Liceum
im. Bartosza Głowackiego w Tomaszowie. W trakcie nauki dał się po-
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znać nie tylko jako pilny i zdolny uczeń, ale także jako bardzo zaangażowany w życie szkoły, szczególnie w zakresie działalności kulturalnej
i sportowej w macierzystej placówce oświatowo-wychowawczej.
Egzamin maturalny złożył w 1951 r., po czym został powołany do
odbycia zasadniczej służby wojskowej w Marynarce Wojennej, kończąc
ją w 1952 r. w stopniu chorążego rezerwy ze specjalnością artylerzysty.
W roku 1953 w rodzinnym Tomaszowie podjął początkowo pracę instruktora ds. sportu, a następnie – do 1956 r. – trenera w strukturach RP
LZS w trzech sekcjach na terenie miasta i powiatu: tenis stołowy, podnoszenie ciężarów i gimnastyka sportowa.
W latach 1956–1961 odbył studia wyższe na Wydziale Humanistycznym
UMCS w Lublinie, uzyskując stopień magistra na kierunku historia. W trakcie studiów zaangażował się w uprawianie sportu wyczynowego, a także
w działalność społeczną w Związku Studentów Polskich, obejmując m.in.
funkcję przewodniczącego Rady Uczelnianej ZSP, podejmując i organizując różnorodne formy życia kulturalnego, rekreacyjnego, sportowego
i społecznego w środowisku studenckim.
W biografii Waldemara Wojciecha Bednarskiego już od najmłodszych
lat bardzo ważne miejsce zajmowała kultura fizyczna w szerokim tego
słowa znaczeniu, stąd też po ukończeniu studiów i powrocie do rodzinnego miasta, jako czynny zawodniczo w kilku dyscyplinach sportowych,
w sierpniu 1961 r. podjął początkowo pracę instruktora ds. szkolenia
młodocianych robotników, by następnie objąć obowiązki trenera, a do
1964 r. – przewodniczącego PKKFiT. Wykazał się wówczas nie tylko jako
wszechstronnie przygotowany pod względem kondycyjnym utalentowany
zawodnik oraz trener w zakresie tenisa stołowego, gimnastyki przyrządowej, narciarstwa, podnoszenia ciężarów, kulturystyki i boksu, ale też na
stanowisku trenera i przewodniczącego PKKFiT; jako organizator dopracował się i był autorem wielu cennych sukcesów i osiągnięć uzyskanych
do 1964 r. przez tomaszowskich sportowców oraz zawodników. Pod jego
kierunkiem, jako szefa PKKFiT, uzyskano: V miejsce pow. tomaszowskiego w całokształcie wyników poszczególnych dyscyplin w woj. lubelskim
zespołowo w rozgrywkach piłki nożnej – znaleźliśmy się w III lidze, siatkarze „Tomasovii” rywalizowali z powodzeniem w II lidze; w ciężarach
zdobyto mistrza województwa, ponadto odnotowano liczące się sukcesy
w gimnastyce sportowej, kolarstwie, szachach i tenisie stołowym. W tym
też okresie do stanu używalności został doprowadzony basen kąpielowy,
w Łaszczówce został oddany do użytku zalew z kajakami, kąpieliskiem
i kawiarenką, a w Sokolni przeprowadzono gruntowną modernizację.
W trzeciej dekadzie marca 1964 r., z inspiracji i przy poparciu Bronisława
Furmagi, podówczas sekretarza KP PZPR, Waldemar Wojciech Bednarski
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został powołany na dyrektora Powiatowego Domu Kultury w budowie,
do zorganizowania od podstaw i kierowania działalnością tego obiektu.
Zajmował się m.in. sprawami rozwiązań konstrukcyjnych, nadzorem robót
wykończeniowych, wyposażeniem, kompletowaniem kadry pracowniczej,
zorganizowaniem zespołów artystycznych, działalnością merytoryczną
i impresaryjną, nadzorował poradnictwo, organizację i obsługę wszelkiego
rodzaju imprez odbywających się w PDK. Stanowisko kierownicze piastował do początku 1969 r., uzyskując imponujące wyniki i osiągnięcia, np.
w czerwcu 1966 r. zdobywając tytuł najlepszego w województwie Domu
Kultury pod względem działalności merytorycznej i organizacyjnej.
Od 1 kwietnia 1969 r. do roku 1970, także z nominacji partyjnej, kierował
działalnością Zamojskiego Domu Kultury, gdzie z pełnym powodzeniem
wprowadzał i realizował sprawdzone wcześniej w PDK w Tomaszowie
różnorodne formy pracy ku zadowoleniu mieszkańców i władz miasta
oraz powiatu zamojskiego.
Następnie, od końca 1970 r., po przeniesieniu się wraz z rodziną do
Puław, podjął pracę na stanowisku kierownika Wydziału Kultury PPRN,
a następnie podinspektora ds. Kultury i Oświaty Dorosłych. Równocześnie
prowadził pracę trenera z młodzieżą miejscowych szkół podstawowych
i średnich, zaś od 1975 r. był nauczycielem Liceum im. Adama Jerzego
księcia Czartoryskiego.
W tym okresie, równocześnie z obowiązkami wynikającymi z pracy
zawodowej, odbył studia doktoranckie, finalizując je w 1976 r. pracą doktorską na Wydziale Humanistycznym UMCS.
W roku 1981, jako adiunkt Instytutu Kształcenia Nauczycieli, prowadził
w tej placówce wykłady doskonalenia nauczycieli z terenu województwa
lubelskiego, a pracę dydaktyczną w latach 1981–1990 umiejętnie łączył
z nadzwyczaj aktywną działalnością na niwie publicystycznej i wydawniczej, podejmując w niej problematykę nauczania historii, m.in. w zakresie
tzw. białych plam. Brał także aktywny udział w pracach zespołu powołanego do uzgadniania treści podręczników historii z naukowcami państw
sąsiednich Polski.
Po krótkim okresie zatrudnienia w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli
W. W. Bednarski od października 1991 r. do maja 1994 r. podjął pracę na
stanowisku metodyka nauczania historii powiatu puławskiego, następnie
dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej im. Christiana Piotra Aignera
w Puławach i miejscowego liceum, by po następnych 4 latach przejść z tej
funkcji na zasłużoną emeryturę.
Mimo zakończenia kariery zawodowej i pozostawania w stanie pozasłużbowym kontynuował aktywną działalność publicystyczną. W tym
czasie powstały rozprawy naukowe: Klęski elementarne w Królestwie Polskim
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w okresie konstytucyjnym, Rola wojskowa Lubelszczyzny i Podlasia w powstaniu
listopadowym 1830/31 (2003), Kolaboracja na Lubelszczyźnie i Podlasiu w latach
wojny i okupacji niemiecko-sowieckiej (2007).
Pięćdziesięcioletni dorobek naukowy W. W. Bednarskiego, powstały
w latach 1961–2014, prezentuje się imponująco. W zdecydowanej większości podejmowanych tematów dotyczą one Lubelszczyzny, Podlasia,
Zamojszczyzny i ziemi tomaszowskiej, a obejmują kilkadziesiąt pozycji
książkowych i kilkaset artykułów napisanych z zastosowaniem pełnego
warsztatu naukowego. Artykuły ukazały się w poważnych prestiżowych
wydawnictwach zwartych i materiałach o charakterze lokalnym, a autor
podejmował w nich wielokrotnie różnorodne, z zasady kontrowersyjne
i mało znane lub całkowicie nieznane tematy z zakresu dziejów najnowszych
1939–1947. Miały one charakter naukowy i popularnonaukowy, związane
były m.in. z polskim Wrześniem 1939 r., agresją sowiecką, zbrodniami
Armii Czerwonej i ludobójstwem dokonanym na ludności polskiej przez
nacjonalistów ukraińskich.
W. W. Bednarski specjalizował się w problematyce powstań narodowych,
ale oprócz opracowań typu stricte naukowego dużą wagę przywiązywał
właśnie do popularyzacji i szerokiego upowszechniania wiedzy o wydarzeniach z dziejów walk o wolność i niepodległość w formie krótkich artykułów prasowych zamieszczanych w prasie i wydawnictwach regionalnych,
w tym m.in. na łamach „ReWizji Tomaszowskich”. Był także współautorem
podręczników do nauczania historii i wiele tego typu opracowań znajduje
się obecnie w zbiorach bibliotek uniwersyteckich oraz licznych bibliotekach
publicznych.
Mimo że na stałe już od szeregu lat mieszkał w Puławach, to nie tracił
kontaktu z rodzinnym Tomaszowem Lubelskim. Bardzo często odwiedzał
nasze miasto, żywo interesował się jego sprawami, spotykał się z rówieśnikami, znajomymi, brał udział w kolejnych spotkaniach i zjazdach absolwentów tomaszowskiej Alma Mater, a pod egidą TTR i przy wsparciu
Urzędu Miasta wydawał kolejne opracowania z zakresu historii lokalnej.
Ponadto przygotowywał i wygłaszał prelekcje i referaty o tematyce regionalnej na spotkaniach z młodzieżą, mieszkańcami miasta, słuchaczami
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
W śp. Zmarłym utraciliśmy bezpowrotnie człowieka wielkiej zacności,
intelektualistę, który wniósł trwały i liczący się wkład w rozwój życia kulturalnego i sportowego miasta, posiadającego ogromny dorobek trenera,
zawodnika, naukowca i regionalisty, niezwykle zasłużonego w dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy o dziejach lokalnych i regionalnych.
Cześć Jego Pamięci!
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MIASTO TOMASZÓW LUBELSKI
– DANE STATYSTYCZNE ZA ROK 2016
Ludność: 19 472 osób; mężczyźni – 9267; kobiety – 10 205. Liczba
mieszkańców na 1 km2 – 1465. Ludność w wieku: przedprodukcyjnym –
3183, produkcyjnym – 12027, poprodukcyjnym – 4262. Liczba zawartych
w roku małżeństw – 201. Urodzenia żywe – 144. Zgony – 147. Przyrost
naturalny – –3. Migracje ludności: napływ ogółem – 139; odpływ ogółem
– 222; saldo migracji – –83. Bezrobotni: ogółem – 709; mężczyźni – 377;
kobiety – 332; stopa bezrobocia rejestrowanego – 5,9%. Podmioty gospodarki narodowej: ogółem – 2230, w tym rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo
i rybactwo – 5; przemysł – 82; budownictwo – 158; handel, naprawa pojazdów samochodowych – 77; transport i gospodarka magazynowa – 93;
zakwaterowanie i gastronomia – 31; obsługa rynku nieruchomości – 12;
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 22. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą – 1602. Szkolnictwo: szkoły podstawowe
– 4; gimnazja – 3. Uczniowie w szkołach: podstawowe – 1330; gimnazja
– 770. Wychowanie przedszkolne: liczba placówek – 5; liczba dzieci – 886.
Gospodarka komunalna: wodociągi – 67,4 km; kanalizacja – 59,9 km.
6 stycznia: Po raz kolejny odbył się Orszak Trzech Króli, zorganizowany przez Rycerzy Kolumba, parafię Najświętszego Serca Jezusa, miasto
i gminę Tomaszów Lubelski oraz warszawską Fundację Orszaku Trzech
Króli. Partnerami projektu byli: Tomaszowski Dom Kultury, Przedszkole
Samorządowe nr 1, Tomaszowski Szwadron im. I Pułku Kawalerii Korpusu
Ochrony Pogranicza z siedzibą w Majdanie Górnym, Zespół Teatralny
przy Tomaszowskim Domu Kultury, animatorzy i młodzież z Ruchu
„Światło-Życie” działający przy Sanktuarium Matki Bożej, harcerze
Chorągwi Lubelskiej Hufiec Tomaszów Lubelski, Katolickie Stowarzyszenie
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Młodzieży, Liturgiczna Służba Ołtarza, schole młodzieżowe i dziecięce
oraz Strzelcy.
9 stycznia: Tradycyjnie grupa przyjaciół i sympatyków Towarzystwa
Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Koło przy parafii
Najświętszego Serca Jezusa w Tomaszowie Lubelskim uczestniczyła
w Zamościu w spotkaniu opłatkowym z ks. biskupem Marianem Rojkiem.
10 stycznia: Odbył się XXIV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Podobnie jak w wielu miastach w Polsce, w Tomaszowie Lubelskim zorganizowana została uliczna zbiórka pieniędzy. Nad pracą zarejestrowanego
sztabu, który miał siedzibę w Tomaszowskim Domu Kultury, czuwała,
jak co roku, jego szefowa – Elżbieta Dziuba. Ponad 200 wolontariuszy ze
wszystkich tomaszowskich szkół kwestowało na ulicach miasta. Zebrano
łącznie 32 267,15 zł. W Tomaszowie kwestowali także wolontariusze ze
sztabu mieszczącego się w Hufcu Pracy 3–4 przy ulicy 29 Listopada, którego szefową była Dominika Janicka-Harbuz. Wolontariusze zebrali łącznie
2005,83 zł. W związku z trwającym XXIV Finałem WOŚP w Tomaszowskim Domu Kultury odbył się specjalny koncert. Biletem wstępu był datek
wrzucony do puszki kwestarskiej przy wejściu do sali teatralnej. Łącznie
zebrano: 2434,54 zł, 191 pensów, 42 centy i 125 forintów.
11 stycznia: W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Tomasza Zamoyskiego odbyło się podsumowanie jubileuszowego XX Powiatowego Konkursu Plastycznego pod hasłem „Przegląd
szopek i stroików świątecznych”. Organizator imprezy – MBP we współpracy z bibliotekami i szkołami z terenu miasta i powiatu, kontynuując
systematycznie przez dwa dziesiątki lat tę cenną imprezę, dała wyraz
zaangażowaniu i trosce o podtrzymywanie i rozwój tradycji związanych
z okresem świąt Bożego Narodzenia.
15 stycznia: W związku z powołaniem Janusza Brodowskiego, prezesa Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego im. dra Janusza Petera,
na stanowisko sekretarza Urzędu Miasta, jako że odnośne przepisy nie
pozwalają łączyć tych dwu funkcji, zaszła konieczność wybrania nowego
szefa tomaszowskich regionalistów. W siedzibie TTR w Domu Kombatanta
przy ulicy Zamojskiej odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków
Towarzystwa, podczas którego dokonano wyboru nowego prezesa stowarzyszenia. Został nim Mirosław Tereszczuk.
15 stycznia: W Filharmonii Świętokrzyskiej im. Oskara Kolberga
w Kielcach odbyła się wystawa malarstwa „Barwy Roztocza”, jako pokłosia IX Międzynarodowego Pleneru Malarstwa zorganizowanego przez
Tomaszowski Dom Kultury. Plenery „Barwy Roztocza” są organizowane
dzięki głównemu sponsorowi i patronowi wystawy burmistrzowi miasta
Tomaszów Lubelski Wojciechowi Żukowskiemu, dzięki niemu został wydany
także folder promujący kielecką wystawę. Sponsorami corocznych plene-
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rów są także starosta tomaszowski Jan Kowalczyk i Roman Rak, właściciel
firmy RST Roztocze. Kuratorem wystawy i pleneru „Barwy Roztocza” jest
Marzena Mazurek-Jędrak, która zajęła się organizacją wystawy malarstwa
„Barwy Roztocza” w Filharmonii Świętokrzyskiej w Kielcach.
16 i 17 stycznia: Na trasach Siwej Doliny odbyła się inauguracja sezonu
cyklu imprez Pucharu Azoty – Bieg na Igrzyska. W klasyfikacji klubów
zwyciężył MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski.
2 lutego: Zmarł Zbigniew Kisilewicz – nauczyciel, muzyk. Pracował
m.in. jako świetny akompaniator i nauczyciel śpiewu w Zespole Pieśni
i Tańca „Roztocze”, będąc jednocześnie członkiem kapeli ludowej. Kilka
lat temu stworzył i powołał do życia Tomaszowską Kapelę Podwórkową.
7 lutego: Odbyły się uroczystości z okazji 153. rocznicy wybuchu
powstania styczniowego oraz tzw. krwawego dnia w Tomaszowie Ordynackim. Rozpoczęły się mszą św. w Sanktuarium ZNMP, następnie pod
Krzyżem Powstańczym przy ulicy Stefana Żeromskiego złożono kwiaty
i zapalono znicze. Po południu w dawnym Sejmiku Powiatowym odbył
się koncert patriotyczny „Oskarżeni o wierność” w wykonaniu barda
Andrzeja Kołakowskiego.
13 lutego: 9 drużyn złożonych z przedstawicieli samorządowców
wzięło udział w halowym turnieju piłki nożnej samorządowców o Puchar
Wojewody Lubelskiego i Burmistrza Miasta Tomaszów Lubelski, który
rozegrano na obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 2 w Tomaszowie
Lubelskim. Klasyfikacja końcowa turnieju: 1. Miasto Lubycza Królewska,
2. Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim, 3. Miasto Tomaszów
Lubelski, 4. Gmina Kąkolewnica, 5. Miasto Krzemieniec, 6. Gmina Gościeradów, 7. Miasto Radzyń Podlaski, 8. Lubelski Urząd Wojewódzki,
9. Miasto Zamość.
19 lutego: Burmistrz miasta Wojciech Żukowski powołał Dariusza
Krecha na stanowisko dyrektora Tomaszowskiego Domu Kultury.
23 lutego: Odbyła się uroczystość pożegnania ze służbą, mundurem
i sztandarem komendanta powiatowego policji w Tomaszowie Lubelskim
– inspektora Pawła Solarskiego, który funkcję tę pełnił od 2012 r.
24 lutego: W siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Tomaszowie Lubelskim odbyła się doroczna narada podsumowująca
działalność komendy za rok 2015. Ż
26 lutego: W siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża
w Warszawie odbyło się uroczyste podsumowanie X edycji programu
„Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie – Ognisty Ratownik – Gorąca
Krew”. Strażacy z Tomaszowa Lubelskiego zajęli I miejsce w kategorii najaktywniejszej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Natomiast I miejsce w kategorii
najaktywniejszy strażak indywidualny zajął asp. sztab. Krzysztof Gmoch,
również z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej z Tomaszowa Lubelskiego.
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28 lutego: W ramach programu obchodów Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych odbyła się IV edycja biegu pod hasłem „Wilczym
tropem”. Trasa biegu, licząca 1963 metry, a symbolizująca datę śmierci ostatniego żołnierza wyklętego na Lubelszczyźnie – Józefa Franczaka ps. Lalek,
prowadziła ulicami: Lwowską, Matejki, Jana Pawła II, Kościuszki, Żwirki
i Wigury, Aleją Sportową do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tomaszowie
Lubelskim.
28 lutego: W sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się spotkanie
z Dariuszem Pilarskim, wnukiem Mariana Pilarskiego ps. Grom, Jar, który był jednym z żołnierzy wyklętych ziemi tomaszowskiej, a w okresie
okupacji dowódcą kompanii „Tyszowce”, komendantem Rejonu Tyszowce
– Komarów, a następnie szefem II Inspektoratu Zamojskiego.
Luty: W Galerii A.R. (71 India Str. Brooklyn) w Nowym Jorku otwarto
wystawę zatytułowaną „A Touch of History in my Homeland”, na której
zaprezentowano m.in. kilkadziesiąt prac znanego tomaszowskiego artysty
grafika Romana Muchy, w tym pejzaże, architekturę sakralną oraz miejską
z terenu Roztocza, ekslibrisy oraz portret marszałka Józefa Piłsudskiego.
1 marca: Odbyły się uroczystości z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Przed tablicami pamiątkowymi złożono wieńce
i wiązanki kwiatów. W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza
Zamoyskiego dr Justyna Dudek wygłosiła wykład na temat historii polskiego podziemia niepodległościowego na Lubelszczyźnie w latach 1944–1956
na tle kraju.
10 marca: Mateusz Jastrząb, uczeń klasy IIe matematyczno-fizycznej
z Zespołu Szkół nr 1 im. Bartosza Głowackiego, został laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Fizycznego „Eureka”. Wyróżnienia otrzymali:
Krzysztof Kosonoga i Łukasz Żółkiewski – uczniowie ZS nr 1. Uczniów
przygotowała nauczycielka fizyki Marianna Stopyra-Gardiasz.
12 marca: Siedziba Komendy Okręgu Strzeleckiego Związku Strzeleckiego
„Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej została przeniesiona do
Tomaszowa Lubelskiego. W obecności komendanta głównego ZS „Strzelec”
OS-W insp. ZS Marcina Waszczuka oraz strzelców Jednostek Strzeleckich
II Okręgu Strzeleckiego mł. insp. ZS Michał Kamela przekazał obowiązki
komendanta okręgu mł. insp. ZS Jarosławowi Antoszewskiemu, tym samym
siedziba okręgu została przeniesiona ze Świdnika do Tomaszowa Lubelskiego. Obszar podległy komendzie okręgu obejmuje trzy województwa:
lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie.
13 marca: Odbyły się uroczystości dla uczczenia 95. rocznicy pobytu
marszałka Józefa Piłsudskiego w naszym mieście. Przed postumentem,
gdzie J. Piłsudski „odebrał” defiladę 6. Brygady Jazdy, zostały złożone
wieńce i wiązanki kwiatów. W Tomaszowskim Domu Kultury odbyła się
uroczystość, podczas której odznaczeni zostali: Adam Skorniewski i Artur
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Leńczuk – Złotymi Honorowymi Krzyżami Związku Piłsudczyków RP,
zaś Maria Kozyra i Tomasz Zieliński – Srebrnymi Honorowymi Krzyżami
Związku Piłsudczyków RP. Grzegorz Strumidło otrzymał awans na stopień
podporucznika Związku Piłsudczyków, a Bohdan Bruśniak na stopień
podpułkownika Związku Piłsudczyków.
18 marca: Burmistrz miasta Wojciech Żukowski odebrał od wojewody
lubelskiego Przemysława Czarnka umowę dotyczącą udzielenia dotacji
w ramach wieloletniego „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” dla przedsięwzięcia drogowego
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności poprzez
przebudowę dróg gminnych znajdujących się w ciągu komunikacyjnym
z drogą krajową nr 17, drogami wojewódzkimi i powiatowymi na terenie
miasta Tomaszowa Lubelskiego”.
19–24 marca: Zawodniczki MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski
Katarzyna Stokfisz i Monika Skinder po zaciętej walce zdobyły srebrny
medal na Mistrzostwach Polski Seniorów w Jakuszycach w team sprincie.
„Jest to chyba pierwszy medal zdobyty przez tomaszowian w seniorskich
Mistrzostwach Polski w olimpijskiej dyscyplinie sportu, a na pewno pierwszy na przestrzeni ostatnich 20–30 lat” – powiedział trener MULKS Grupa
Oscar Tomaszów Lubelski Waldemar Kołcun.

Srebrne medalistki Katarzyna Stokfisz i Monika Skinder. Fot. www.lozn.org.pl
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20 marca: W Tomaszowskim Domu Kultury odbyła się premiera
Misterium Męki Pańskiej w reżyserii Marii Kozyry. W spektaklu wystąpili aktorzy-amatorzy Zespołu Teatralnego działającego przy TDK, grupy
religijne oraz mieszkańcy miasta i okolic.
23 marca: W prowadzonej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki klasyfikacji Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży Tomaszów
Lubelski w kategorii miast do 20 tys. mieszkańców zajął IV miejsce.
Do klasyfikacji brane były wyniki z Młodzieżowych Mistrzostw Polski,
Mistrzostw Polski Juniorów, Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych oraz
z Mistrzostw Polski Młodzików lub Międzywojewódzkich Mistrzostw
Młodzików. Gala podsumowująca sportowy rok 2015 odbyła się w siedzibie
Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
31 marca: W Szkole Podstawowej nr 3 przy ulicy Jana Matejki odbyła się uroczystość podsumowująca zajęcie I miejsca w kraju przez
placówkę edukacyjno-wychowawczą w ogólnopolskim projekcie stypendialnym – Stypendiada Wczesnoszkolna, co stało się uzasadnioną okazją
do świętowania spektakularnego sukcesu odniesionego przez uczniów
„małej Trójki”.
1 kwietnia: Uroczysta gala Plebiscytu Sportowego „ReWizji Tomaszowskich” odbyła się w sali widowiskowej Tomaszowskiego Domu Kultury.
W tym roku zostało nominowanych 108 kandydatów – 39 sportowców, 17
trenerów i 52 nadzieje sportu. Byli to sportowcy z osiągnięciami z 2015 r.
co najmniej na skalę województwa oraz ich opiekunowie, zgłoszeni przez
kluby działające na terenie Tomaszowa. „Nadzieją Roku” została Wiktoria
Żółcińska, zawodniczka karate kyokushin, a stopień niżej uplasowała się
Wiktoria Rębisz, również uprawiająca tę samą dyscyplinę sportu. Kolejne
miejsca przypadły Monice Skinder i Annie Berezeckiej (narciarstwo biegowe). Miejsce V zajęła zawodniczka karate kyokushin Julia Szczygieł.
Laureatem plebiscytu w kolejnej kategorii – „Trener Roku”, został Jerzy
Wójcik, trener karate kyokushin. Tuż za nim znalazł się trener narciarstwa
biegowego i jazdy szybkiej na wrotkach Waldemar Kołcun. Na najniższym
stopniu podium uplasował się Tomasz Pióro, trener karate kyokushin.
Zdobycie tytułu „Sportowca Roku” mogła fetować Joanna Wójcik, trenująca karate kyokushin. II miejsce zajął narciarz biegowy Szymon Sikora,
a III – Natalia Jagieła, zawodniczka karate kyokushin. Na IV miejscu
znalazł się jej kolega z zespołu Adam Soniak, a na V – Katarzyna Stokfisz
(narciarstwo biegowe).
1 kwietnia: Podczas Targów Techniki Motoryzacyjnej w Poznaniu odbył się finał XXII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Samochodowej.
Zespół Szkół nr 4 (drużyna w składzie: Wojciech Murzacz klasa IVg, Rafał
Łacheta klasa IIIh, Radosław Mrozek klasa IIIg) w Tomaszowie Lubelskim
uzyskał tytuł „Motoryzacyjnej Szkoły Roku”. Przygotowaniem uczniów do
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turnieju zajęli się nauczyciele: Henryk Grzesiński, Kazimierz Biszczanik
i Marcin Węgliński.
1 kwietnia: Z okazji jubileuszu 25-lecia działalności „ReWizji Tomaszowskich” odbyła się uroczystość, podczas której pracownicy i współpracownicy
gazety otrzymali podziękowania i gratulacje. Burmistrz miasta Wojciech
Żukowski wraz z przewodniczącym Rady Miasta Mirosławem Fusem
na ręce redaktor naczelnej Doroty Kuceł wręczyli przyznany „ReWizjom
Tomaszowskim” Medal za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamoyskiego, założyciela miasta, oraz okolicznościowy grawerton
i cyfrowy aparat fotograficzny. Przekazali gratulacje dla całego zespołu
redakcyjnego i jego współpracowników, życząc dalszego rozwoju pisma.
2 kwietnia: W Zespole Szkół nr 1 w Milejowie rozegrano finał wojewódzki turnieju szachowego o „Złotą Wieżę”, zorganizowanego przez
Zarząd Wojewódzki Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. Turniej wygrał
zespół LUKS „Tomasovia” Tomaszów Lubelski, II miejsce wywalczyła drużyna UKS Gimnazjum „Dwójka” Tomaszów Lubelski. Zwycięska drużyna
wystąpiła w składzie (wg kolejności szachownic): Bartosz Probola, Łukasz
Gorzkiewicz, Daniel Pietraś, Marta Gorzkiewicz. Zespół UKS Gimnazjum
„Dwójka” wystąpił w składzie: Szymon Łuczka, Maciej Żądło, Karol
Wolczyk, Małgorzata Bębnik.
6 kwietnia: Burmistrz miasta Wojciech Żukowski podpisał pierwsze
decyzje na realizację programu „Rodzina 500 plus”.
6 kwietnia: W Oddziale dla Dzieci i Młodzieży MBP im. Tomasza
Zamoyskiego odbyło się podsumowanie XXI edycji Powiatowego Konkursu
Plastycznego przebiegającego pod hasłem „Wielkanocne tradycje”.
7 kwietnia: Po raz drugi w naszym mieście został zorganizowany
Dzień Wiedzy na temat Autyzmu. Organizatorem tego przedsięwzięcia
był Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka.
7 kwietnia: Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie pod
patronatem marszałka województwa lubelskiego i lubelskiego kuratora
oświaty zorganizowała i przeprowadziła konkurs dotyczący innowacyjności
działań lubelskich szkół, nagradzający i promujący te, które w nowoczesny
sposób modernizują swoje metody pracy z młodzieżą, dostosowując je
do stale rosnących i zmieniających się wymagań. W konkursie startowało
45 szkół ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego. Zespół Szkół
nr 1 w Tomaszowie Lubelskim znalazł się w elitarnym gronie placówek,
którym przyznano tytuł „Szkoły Innowacji 2016”. Szkoła już po raz trzeci
została w ten sposób wyróżniona wśród licznej konkurencji, a dyrektor
„Bartosza” Leszek Bober otrzymał prestiżowy tytuł „Nauczyciela Lidera
Innowacji 2016”.
8 kwietnia: Prawie tysiąc osób wzięło udział w V Spartakiadzie Dzieci
i Młodzieży – Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej pod honorowym patro-
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natem posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, która odbyła na obiektach
sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia”, Zespołu Szkół nr 1
i 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 2. Rozegrano konkurencje biegowe, turnieje
piłki nożnej, siatkowej i ręcznej, a także turniej szachowy.
8–9 kwietnia: Tomaszowski Zespół Wokalno-Taneczny „Tamburino”
wystąpił na scenie Teatru Muzycznego w Lublinie w operze komicznej
Johanna Straussa Baron cygański.
9 kwietnia: Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym w Tomaszowie Lubelskim zorganizował
Galę Dobroczynności, której celem było pozyskanie środków finansowych
na rzecz budowy Lokalnego Centrum Wspierająco-Aktywizującego. Galę
zainaugurowano charytatywnym koncertem w wykonaniu artystów z Teatru
Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu.
10 kwietnia: W 76. rocznicę zbrodni katyńskiej i 6. rocznicę katastrofy
smoleńskiej odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary obu tragicznych wydarzeń. Obchody zapoczątkowało złożenie wieńców i wiązanek
kwiatów przy symbolicznym pomniku „Golgota Wschodu” na cmentarzu
parafialnym. Po okolicznościowym wystąpieniu burmistrza Wojciecha
Żukowskiego dalsza część uroczystości rocznicowych kontynuowana była
w Sanktuarium ZNMP. Po mszy św. pod pomnikiem Konstytucji 3 Maja,
gdzie umieszczono tablicę z wizerunkami ofiar katastrofy smoleńskiej,
delegacje zapaliły znicze.
10 kwietnia: Ponad 60-osobowa grupa uczniów Szkoły Podstawowej
nr 3 im. dra Janusza Petera wraz ze swymi nauczycielami uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji zorganizowanej pod hasłem „Czynimy naszą
miejscowość piękniejszą”. W ramach tej akcji, zainicjowanej przez Polskie
Składy Budowlane „Mrówka”, na placu przyszkolnym „małej Trójki”
przy ulicy Jana Matejki uczniowie posadzili kilkadziesiąt sadzonek drzew
i krzewów ozdobnych.
12–13 kwietnia: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się jubileuszowy XX finał konkursu „Człowiek wolny od nałogów” zorganizowany
przez Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim przy wsparciu pedagogów
szkolnych i nauczycieli tomaszowskich szkół oraz przy współfinansowaniu
burmistrza miasta i starosty tomaszowskiego.
14 kwietnia: W Tomaszowie świętowano 1050. rocznicę chrztu Polski.
W Sanktuarium Zwiastowania NMP odprawiona została msza św. w intencji 1050. rocznicy wprowadzenia chrześcijaństwa w Polsce. Po mszy odbył
się „Bieg 1050” – 1050 uczniów z tomaszowskich szkół podstawowych
i gimnazjów przebiegło ulicami miasta dystans 1050 metrów. Na stadionie
OSiR „Tomasovia” uczestnicy biegu, trzymając w rękach białe i czerwone
karty, ustawili się i utworzyli napis „966” – datę chrztu Polski. W Szkole
Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odsłonięto „stopnie
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„Kapsuła czasu” na tomaszowskim Rynku. Fot. archiwum Urzędu Miasta.

historii” – na stopniach schodów szkolnych zostały umieszczone najważniejsze daty związane z historią Polski. Na Rynku Tomaszowa zamknięto
tzw. kapsułę czasu, która ma być otwarta za 50 lat. W kapsule znajdują się
między innymi przesłania najważniejszych urzędników do ich następców,
wpisy mieszkańców, pamiątki i medale. W sali reprezentacyjnej dawnego
Sejmiku Powiatowego wykład „Chrzest Mieszka I i jego znaczenie dla
dziejów Polski” wygłosił prof. dr hab. Ryszard Szczygieł.
15 kwietnia: W sali Starostwa Powiatowego odbyło się spotkanie
autorskie z Leszkiem Wójtowiczem, dziennikarzem „Kroniki Tygodnia”,
zorganizowane przez Stowarzyszenie Upamiętniania Polaków Pomordowanych na Wołyniu. Leszek Wójtowicz promował swoją najnowszą książkę
Wózkiem do nieba. Rzecz o siostrze zakonnej i sierotach zamordowanych przez
nacjonalistów ukraińskich pod Sahryniem.
16–17 kwietnia: Na Jasnej Górze w Częstochowie odbył się XIII
Motocyklowy Zlot Gwiaździsty im. Księdza Ułana Zdzisława Jastrzębiec
Peszkowskiego, zorganizowany przez Stowarzyszenie Międzynarodowy
Motocyklowy Rajd Katyński. Wśród ponad 40 tys. uczestników zlotu
otwierającego sezon motocyklowy 2016 znalazł się także przedstawiciel
Tomaszowa – Mirosław Janiuk – pracownik Urzędu Miasta.
17 kwietnia: Po raz trzeci odbył się Roztoczański Koncert Chórów
zorganizowany przez chór „Tomaszowiacy”, burmistrza Tomaszowa
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Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego, Tomaszowski Dom Kultury i parafię pw. Najświętszego Serca Jezusa. Udział w koncercie wzięły: chór
„Camerata” z Tomaszowa Lubelskiego, Chór Męski „Klucz” z Majdanu
Starego koło Biłgoraja, chór „Tarna-Vox” z Tarnawatki oraz chór „Tomaszowiacy”. Podczas koncertu gościnnie wystąpił Zespół Folklorystyczny
„Roztocze”.
22 kwietnia: Tomaszowski artysta grafik Roman Mucha w XIII Ogólnopolskim Biennale Twórczości zdobył nagrodę specjalną prezesa Związku
Nauczycielstwa Polskiego za całokształt działalności artystycznej, dydaktycznej i związkowej.
24 kwietnia: Odbył się finał VIII edycji „Stachuriady” w Tomaszowie
Lubelskim. W koncercie finałowym z utworami z repertuaru E. Stachury
wystąpiły zdobywczynie I miejsca w poszczególnych kategoriach. Julia
Jadczyszyn wykonała utwór Może się stanie raz jeden cud, Wiktoria Czuchaj
– Czy warto, Maria Suchodolska – Zobaczysz, Judyta Denys i Kamila Gałan
– Odezwij się. Po koncercie laureatów odbył się koncert Anny Marii Jopek.
25 kwietnia: Doceniając dotychczasową pracę, burmistrz miasta Wojciech
Żukowski wręczył powołania Leszkowi Kodymowskiemu na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. dra Janusza Petera i Teresie Koszel
na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 2 „Sportowo-Artystyczna Akademia Uśmiechu”.
27 kwietnia: W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Janusza Korczaka odbyła się podniosła uroczystość wręczenia szkole
nowego sztandaru.
27 kwietnia: Na obiektach Komendy Powiatowej PSP odbyły się
Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy, w których uczestniczyło 5 drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne powiatu tomaszowskiego.
Mistrzostwa zorganizował Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża
w Tomaszowie Lubelskim. Najlepsza okazała się drużyna Zespołu Szkół
nr 3, II miejsce zajęła drużyna Zespołu Szkół nr 2, a III – ekipa Zespołu
Szkół nr 1.
28 kwietnia: Dzieci z samorządowych oraz niepublicznych tomaszowskich
przedszkoli wraz z wychowawcami, dyrekcją i rodzicami przybyły do sali
dawnego Sejmiku Powiatowego na finał corocznej akcji „Polak Mały – bo
obywatel zaczyna się od przedszkola”. Na wstępie dzieci z Przedszkola
Samorządowego nr 1 zaprezentowały patriotyczny program artystyczny.
Następnie dzieci z wszystkich przedszkoli wspólnie odśpiewały hymn
narodowy i recytowały wiersz Władysława Bełzy Katechizm małego dziecka.
Na zakończenie burmistrz Wojciech Żukowski wręczył przedszkolakom
Certyfikaty Małego Patrioty.
Kwiecień: Tomaszowska firma WSK, której właścicielem jest Roman
Rak, znalazła się na prestiżowej liście miesięcznika „Forbes”, jako jedna
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z najlepszych, dynamicznie rozwijających się w Polsce, wyłoniona spośród
3 tys. innych firm.
1 maja: Odbył się XIII Kiermasz Ekologiczny. Organizatorem wydarzenia
była Miejska Biblioteka Publiczna w Tomaszowie Lubelskim we współpracy z bibliotekami powiatowymi oraz Tomaszowskim Domem Kultury.
2 maja: Przed budynkiem dawnego Sejmiku Powiatowego, z udziałem przedstawicieli władz samorządowych miasta i powiatu, odbyły się
uroczystości związane z obchodami Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.
3 maja: Dla uczczenia 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja
zorganizowano uroczystości religijno-patriotyczne. W drugiej części obchodów w Parku Miejskim im. Augusta Krzyżanowskiego odbył się Majowy
Piknik Rodzinny.
4–8 maja: W hali sportowej Zespołu Szkół nr 2 im. gen. Władysława
Sikorskiego odbyły się Mistrzostwa Polski kadetek w piłce siatkowej.
9 maja: Setne urodziny obchodził porucznik Michał Czaban, mieszkaniec
Tomaszowa Lubelskiego. Jubilat, w mundurze galowym z odznaczeniami
i w dobrej kondycji zdrowotnej, przyjmował życzenia 200 lat życia od najbliższej rodziny, burmistrza miasta, delegacji wojskowych, kombatanckich
i społecznych.
12 maja: Członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie
Lubelskim wspólnie z harcerzami z 43. i 60. Drużyny ZHP oraz Kręgiem
Instruktorskim „Szara Lilijka” zorganizowali „Dzień Myśli Braterskiej”.

Burmistrz Wojciech Żukowski składa życzenia 200 lat życia por. Michałowi Czabanowi.
Fot. archiwum Urzędu Miasta.
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14 maja: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się XVII Powiatowy
Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Najlepiej zaśpiewali i wywalczyli kwalifikacje do Wojewódzkiego Konkursu „Śpiewający Słowik”: Lena
Kulczyńska, Aleksandra Wójtowicz, Wiktoria Czuchaj, Julia Jadczyszyn
i Szymon Kuśmierczak.
14 maja: 200 zawodników gościło w Tomaszowie Lubelskim na XXIV
Pucharze Małych Mistrzów – Turnieju Dzieci w Karate Tradycyjnym, który
odbył się w Szkole Podstawowej nr 2.
14–15 maja: Na torze nartorolkowym OSiR „Tomasovia” odbyły się
Uliczne Mistrzostwa Polski we wrotkarstwie szybkim. Organizatorem
zawodów pod patronatem i na zlecenie Polskiego Związku Sportów
Wrotkarskich był TUKS „Roztocze” Rollerblade Tomaszów Lubelski.
17 maja: W czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza
Zamoyskiego odbyło się okolicznościowe spotkanie z okazji Powiatowego
Dnia Bibliotek.
20 maja: W tomaszowskiej Państwowej Szkole Muzycznej im. Andrzeja
Cwojdzińskiego odbyła się prestiżowa impreza muzyczna – II Makroregionalny Konkurs Zespołów Instrumentów Perkusyjnych I i II stopnia.
20–22 maja: Odbyły się XXX Wagowe Mistrzostwa Europy Karate
Kyokushin. Tym razem turniej zorganizowano w Warnie w Bułgarii
i skupił on około sześciuset zawodników i zawodniczek z dwudziestu
czterech państw. W kadrze narodowej naszego kraju znalazło się troje reprezentantów z Tomaszowskiego Klubu Kyokushin Karate – Adam Soniak,
Katarzyna Wójcik i Wiktoria Żółcińska – pod kierunkiem trenera Jerzego
Wójcika. W konkurencji kumite Adam Soniak zajął III miejsce, Katarzyna
Wójcik wywalczyła IV miejsce, natomiast Wiktoria Żółcińska uplasowała
się na pozycji VII.
22 maja: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się koncert „Dla
Ciebie, Mamo”, zorganizowany przez Zespół Artystyczny „Sonata”
w związku z obchodzonym 26 maja Dniem Matki. Gościnnie wystąpiła
również Tomaszowska Kapela Podwórkowa.
23 maja: W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim został
przeprowadzony VI Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kulturze, w którym
uczestniczyło 41 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatu tomaszowskiego. Laureatami tegorocznej edycji zostali: I – Magda Natyna (Zespół
Szkół nr 2), II – Maciej Mamczur (Zespół Szkół nr 1), III – Sandra Krawczyk
(Zespół Szkół nr 2).
23 maja: W Urzędzie Miasta burmistrz Wojciech Żukowski spotkał się
z laureatami i finalistami konkursów przedmiotowych organizowanych przez
lubelskiego kuratora oświaty w roku szkolnym 2015/2016. W spotkaniu,
oprócz wyróżnionych uczniów i ich rodziców, uczestniczyli nauczyciele,
opiekunowie oraz dyrektorzy szkół.
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25 maja: W rocznicę śmierci Mieszka I oraz nadania Tomaszowowi
Lubelskiemu przez II ordynata Tomasza Zamoyskiego aktu lokacji w kościele pw. Świętego Józefa w Tomaszowie Lubelskim odbyła się uroczystość
ogłoszenia wyników Powiatowego Konkursu Plastycznego pod znamiennym
w tym roku tytułem „1000 i 50 lat Chrztu Polski”.
28 maja: Członkowie tomaszowskiego Stowarzyszenia Klubu Abstynenta
„Promyk” świętowali XXV rocznicę powstania Stowarzyszenia.
31 maja: W Tomaszowskim Domu Kultury odbyła się XV edycja akcji
„Cała Polska czyta dzieciom”, której organizatorem był Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim.
1 czerwca: Na obiektach sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji
„Tomasovia” odbyła się IV Miejska Spartakiada Sportowa, w której wzięła
udział młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta.
3 czerwca: W auli Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się
zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tomaszowie
Lubelskim oraz Stowarzyszenie „Nasze Miasto” konferencja pn. „Aktywność
fizyczna, zdrowy styl życia oraz przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym”.
3 czerwca: Na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” oraz Nadleśnictwa Tomaszów odbyły się VII Wojewódzkie Zawody Sportowo-Obronne Roztocze 2016, zorganizowane przez Lubelską Wojewódzką Komendę
Ochotniczych Hufców Pracy i Hufiec Pracy 3–4 w Tomaszowie Lubelskim.
3–5 czerwca: Odbywały się Dni Tomaszowa. Mieszkańcy miasta i okolic wraz z całymi rodzinami przybywali tłumnie do parku miejskiego
i spacerując alejkami, zatrzymywali się przy licznie zlokalizowanych tam
stoiskach, straganach oraz kioskach gastronomicznych i innych punktach
handlowych. Przez trzy dni na scenie odbywały się koncerty lokalnych
zespołów. Dni Tomaszowa zakończyły się koncertem gwiazd. Wystąpił
zespół „Red Lips” oraz Romuald Lipko Bend z Izabelą Trojanowską,
Felicjanem Andrzejczakiem i Grzegorzem Wilkiem.
4 czerwca: Z placu przy kościele pw. NSJ w Tomaszowie Lubelskim
wyruszyła po raz kolejny piesza pielgrzymka osób niepełnosprawnych do
Krasnobrodu, zorganizowana przez Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych i Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Tomaszowie Lubelskim. Pielgrzymom przewodniczył duszpasterz
osób niepełnosprawnych ks. Mieczysław Grabowski.
4 czerwca: Niezwykły skarb sprzed 1000 lat wykopany pod Czermnem
powrócił z konserwacji i został pokazany w Muzeum Regionalnym im.
dra Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim. Jest to kompletne znalezisko – kilkadziesiąt przedmiotów srebrnej kobiecej biżuterii zachowanej
w znakomitym stanie. Od kilkudziesięciu lat na terenie całej Polski nie
znaleziono skarbu z X w. dorównującego wartością temu zabytkowi.
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Prezentacja skarbu została otwarta w Muzeum Regionalnym przez dyrektora Eugeniusza Hanejko.
6 czerwca: Z okazji Dnia Pracownika i Animatora Kultury w sali
reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego odbyła się uroczystość
wręczenia dyplomów uznania osobom zasłużonym w dziedzinie szeroko
pojętej kultury. Otwierając uroczystość, burmistrz Tomaszowa Lubelskiego
Wojciech Żukowski podkreślił, że jest dumny z tak licznej artystyczno-oświatowo-kulturalnej działalności instytucji i poszczególnych osób.
8 czerwca: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się IX Ogólnopolski
Festiwal Twórczości Artystycznej Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną „Buziak 2016”, w którym wzięło udział 9 zespołów ze Specjalnych
Ośrodków Szkolno-Wychowawczych z regionu lubelskiego: Olbięcin,
Hrubieszów, Krasnystaw, Firlej, Lubaczów, Włodawa, Zamość, Tomaszów
Lubelski i PSROUU koło w Tomaszowie Lubelskim.
8–10 czerwca: W Tomaszowie Lubelskim odbyło się II Międzynarodowe
Wschodnie Forum Samorządowo-Gospodarcze zorganizowane przez
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II i Urząd Miasta w Tomaszowie
Lubelskim. Celem tego przedsięwzięcia była międzynarodowa dyskusja nad
prawnymi aspektami współpracy samorządu i gospodarki wobec współczesnych przemian w prawie UE. Tegorocznym gospodarzem Forum było
Centrum Edukacyjno-Kongresowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w Tomaszowie Lubelskim.
11 czerwca: Uroczystości z okazji jubileuszu 70-lecia powstania Zespołu
Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego.
11 czerwca: W Tomaszowie gościła kilkunastoosobowa grupa samorządowców ze Stoczka Łukowskiego na czele z wójtem Markiem Czubem,
którą podejmował dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Tomasza
Zamoyskiego Tomasz Zieliński i burmistrz miasta Wojciech Żukowski.
12 czerwca: Tomaszowska Filia Uniwersytetu Trzeciego Wieku świętowała w Tomaszowskim Domu Kultury 15-lecie działalności.
17 czerwca: W Tomaszowie Lubelskim po raz pierwszy zorganizowano
Noc Kultury z udziałem tomaszowskich zespołów taneczno- muzycznych.
17 czerwca: Podczas uroczystości XI Gali Wyróżnienia „Srebrny Gryf”
Powiatu Tomaszowskiego uhonorowano kolejne tomaszowskie firmy,
które uzyskały wysokie wyniki w prowadzonej działalności gospodarczej
w 2015 r., a swoją kreatywnością oraz innowacyjnością wydatnie przyczyniły się do rozwoju i promocji powiatu. Wyróżnienia otrzymały firmy: RST
„Roztocze”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. oraz Hurtownia Napojów „Roztocze”.
18 czerwca: Na obiektach OSiR „Tomasovia” odbyły się XVI Zawody
Sportowe Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem tej corocznej imprezy
było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Narządu Ruchu „Promyk”.
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Odsłonięcie pomnika upamiętniającego tomaszowskich Żydów.
Fot. archiwum Urzędu Miasta.

Czerwiec: W Tomaszowie Lubelskim gościła 15-osobowa delegacja
z miast Krzemieniec i Kiwerce na Ukrainie. Pobyt przedstawicieli miast
partnerskich Tomaszowa Lubelskiego był możliwy dzięki realizacji projektu
„Polska pieśnią malowana”, dofinansowanego przez Kancelarię Senatu
RP w ramach zadania publicznego „Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2016 r.”. Uczestnicy projektu wzięli udział w warsztatach kulturalnych oraz poznali miejsca związane z kulturą Tomaszowa Lubelskiego
i okolic.
1 lipca: Firma RST „Roztocze” zorganizowała w budynku Tomaszowskiego Domu Kultury obchody jubileuszu 25-lecia swojej działalności,
a 9 lipca Piknik Rodzinny dla pracowników i zaproszonych gości na
stadionie OSiR „Tomasovia”.
13 lipca: Odsłonięto pomnik upamiętniający Żydów tomaszowskich
zamordowanych przez niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Ziomkostwa Żydów
Tomaszowskich z Izraela, przedstawiciele tomaszowskiej Fundacji Porta
Memoria – pomysłodawcy przedsięwzięcia, władze miasta i duchowieństwo.
17 lipca: Tomaszowski Klub Sportowy „Tomasovia” zorganizował
piłkarskie spotkanie pokoleń z okazji 40-lecia awansu drużyny piłkarskiej
do rozgrywek III ligi.
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20 lipca: Z udziałem zastępcy komendanta wojewódzkiego Policji
w Lublinie młodszego inspektora Roberta Szewca w Tomaszowie Lubelskim odbyły się uroczystości powiatowe przypadającego 24 lipca Święta
Policji.
20–25 lipca: W Tomaszowie gościła czterdziestoosobowa grupa uczestników Światowych Dni Młodzieży z Żółkwi na Ukrainie. Prawie tydzień
grupa młodych z Tomaszowa Lubelskiego i okolic wraz z gośćmi z Ukrainy
wspólnie przygotowywała się do przeżywania ŚDM w Krakowie.
23–24 lipca: Już po raz jedenasty odbyły się zorganizowane w Tomaszowie Lubelskim „Dni Muzyki Sakralnej” pod przewodnim hasłem
„Jednemu Panu śpiewamy”.
24 lipca: Na kalwarii przy kościele ZNMP uroczyście odsłonięto kolumnę pamięci poświęconą 1050. rocznicy Chrztu Polski. Jest to pierwsza
kolumna z serii, które mają powstać dla uczczenia wielu znaczących dla
Tomaszowa Lubelskiego rocznic. Wieczorem w parku miejskim kolejnym
punktem obchodów rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski był koncert w wykonaniu zamojskiej Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego.
30 lipca: W parku miejskim odbyła się VII edycja „Pokaż Skillsy”.
Młodzi ludzie zmierzyli się w konkurencjach na BMX-ach, deskorolkach
i hulajnogach. Zwycięzcy zostali nagrodzeni. Na scenie amfiteatru zagrał
zespół „Chonabibe” z Lublina.
1 sierpnia: Mieszkańcy Tomaszowa uczcili 72. rocznicę wybuchu
powstania warszawskiego, śpiewając pieśni powstańcze z Zespołem Artystycznym „Tomaszowiacy”.
11 sierpnia: W wieku 83 lat zmarł Waldemar Wojciech Bednarski – doktor historii, autor kilkudziesięciu pozycji książkowych i kilkuset artykułów,
regionalista zasłużony w dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy
o Tomaszowie, członek Tomaszowskiego Towarzystwa Regionalnego.
14 sierpnia: W amfiteatrze w parku miejskim, przy frekwencji około
1,5 tys. widzów, odbyła się kolejna ciesząca się popularnością edycja
Jarmarku Ordynackiego.
15 sierpnia: Z okazji Święta Wojska Polskiego na corocznym pikniku
zaprezentowały się tomaszowskie służby mundurowe.
21 sierpnia: W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
im. Andrzeja Cwojdzińskiego w Tomaszowie Lubelskim odbyły się
VI Wieczorne Spotkania z Muzyką „Rodzina Miastu” pod kierownictwem
artystycznym Rafała Gumieli. Na fortepianie zagrali Agata NowakowskaGumiela i Tomasz Gumiela.
27 sierpnia: Uroczystości rocznicowe z okazji 50-lecia tomaszowskich
ogrodów działkowych. Jubileusz i święto działkowca były okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień. Przyznano złote, srebrne i brązowe odznaki „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” oraz wyróżnienia
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laureatom konkursów na najładniejsze w roku 2016 działki: rekreacyjno-wypoczynkową, ukwieconą oraz warzywną.
1 września: W Tomaszowie Lubelskim odbyły się uroczystości upamiętniające 77. rocznicę wybuchu II wojny światowej. O godz. 4:45 przed pomnikiem Żołnierzom Września 1939 r. oddano hołd poległym i zapalono znicze.
5 września: Marek Sadowski zastąpił Jacka Paszkiewicza na trenerskiej
ławce TKS „Tomasovia”.
10 września: Tomaszów Lubelski włączył się w akcję Narodowego
Czytania. Organizatorem tej kulturalnej inicjatywy była Miejska Biblioteka
Publiczna im. Tomasza Zamoyskiego. W amfiteatrze Parku Miejskiego
im. Augusta Krzyżanowskiego mieszkańcy mieli możliwość posłuchania
fragmentów Quo vadis. Gościem spotkania była aktorka Agnieszka Wagner,
odtwórczyni roli cesarzowej Poppei Sabiny w filmie Quo vadis Jerzego
Kawalerowicza.
10 września: Podczas Ogólnopolskich Zawodów Wrotkarskich Pucharu Roztocza, przebiegających z udziałem licznych reprezentacji z Polski,
Białorusi i Ukrainy, odbyła się uroczystość oddania do użytku nowego
toru rolkowego. Obiekt położony na terenie OSiR posiada homologację
Międzynarodowej Federacji Wrotkarskiej FIRSO, umożliwia organizowanie
zawodów nie tylko rangi krajowej, ale i międzynarodowej.
11 września: Tomaszowski Dom Kultury oraz Ochotnicza Straż Pożarna
zorganizowali w parku miejskim Święto Pieczonego Ziemniaka.
12 września: Z wizytą w powiecie tomaszowskim przebywał minister
Mariusz Błaszczak. Towarzyszyli mu parlamentarzyści Jerzy Chróścikowski,
Sławomir Zawiślak i Beata Mazurek oraz wojewoda lubelski Przemysław
Czarnek. W godzinach wieczornych w rynku miasta odbyło się spotkanie władz miasta i przedstawicieli jednostek samorządowych. Burmistrz
Wojciech Żukowski wręczył ministrowi statuetki św. Tomasza, zaś dyrektor
MBP Tomasz Zieliński książkę o Tomaszu Zamoyskim.
13 września: W Tomaszowskim Domu Kultury artyści Integracyjnego
Zespołu Artystycznego „Przyjaciele” Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Tomaszowie Lubelskim wystąpili
na scenie wspólnie z artystami Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki
oraz Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu, prezentując
spektakl Bajka o zaczarowanym flecie autorstwa Tomasza Raczkiewicza na
motywach opery Zaczarowany flet W. A. Mozarta
17–18 września: W 77. rocznicę bitew pod Tomaszowem Lubelskim zorganizowano: Półmaraton Pamięci na trasie: Tomaszów–Łosiniec–Tomaszów,
biegi przełajowe, mszę św. w intencji ojczyzny, apel pamięci i złożenie
wieńców na Cmentarzu Wojennym 1939, koncert Reprezentacyjnej Orkiestry
Straży Granicznej, spektakl teatralny Gorące lato oraz VIII rekonstrukcję
historyczną walk z 1939 r. na ziemi tomaszowskiej.
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Uroczystości z okazji 395. rocznicy zatwierdzenia prawa miejskiego dla Tomaszowa
Lubelskiego. Fot. archiwum Urzędu Miasta, Dorota Kuceł.

24 września: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się występ
Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska
Polskiego, zorganizowany w związku z 77. rocznicą wybuchu II wojny
światowej i agresji sowieckiej na Polskę.
6 października: W sali posiedzeń Urzędu Miasta odbyło się spotkanie
z okazji Międzynarodowego Dnia Ludzi Starszych zorganizowane przez
LUTW Filia w Tomaszowie Lubelskim.
7 października: Odbyły się uroczystości zorganizowane z okazji 395.
rocznicy zatwierdzenia prawa miejskiego przez Króla Zygmunta III Wazę
dla Tomaszowa. Po mszy św. odsłonięto kolejną kolumnę pamięci upamiętniającą lokację Tomaszowa. W Urzędzie Miasta prof. Ryszard Szczygieł
wygłosił okolicznościowy wykład „Dokument lokacyjny Tomaszowa i jego
miejsce w lokacji miasta”. Medalami za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego
burmistrz miasta Wojciech Żukowski uhonorował Nadleśnictwo Tomaszów,
Uczniowski Klub Sportowy „Roztocze” oraz trenera i działacza sportowego
Waldemara Kołcuna. Najnowszy, 5. numer „Rocznika Tomaszowskiego”
zaprezentował zastępca redaktora naczelnego rocznika Janusz Brodowski.
7–9 października: Podczas XXVI Mistrzostw Polski Nauczycieli
i Pracowników Oświaty w Tenisie Stołowym zorganizowanych w Łodzi
trener TUKS „Sokół-Mechanik” i nauczyciel wychowania fizycznego
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w Zespole Szkół nr 4 im. Jarosława Dąbrowskiego Artur Rachański zdobył
tytuł mistrza Polski.
8 października: W hotelu „Antoni” odbyła się VIII już edycja konferencji naukowo-szkoleniowej Ars Medica. Tomaszowska konferencja stała
się istotnym wydarzeniem w środowisku medycznym. W tegorocznej
edycji uczestniczyli medycy z województwa lubelskiego, podkarpackiego
i świętokrzyskiego, a także lekarze z Akademii Medycznej we Lwowie.
Równolegle do spotkania lekarzy odbyły się warsztaty dla pielęgniarek.
Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Rozwoju Kardiologii Ziemi
Tomaszowskiej i Oddział Zamojski Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
8 października: W Szkole Podstawowej nr 2 im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego odbył się jubileuszowy X Międzynarodowy Turniej Szachowy
dla Dzieci i Młodzieży „Puchar Roztocza”. Turniej z udziałem blisko 200
zawodników z Polski i Ukrainy został zorganizowany przez sekcję szachową UKS Gimnazjum „Dwójka”.
9 października: W kościele parafialnym pw. ZNMP odbył się koncert
wokalno-instrumentalny, w którym wystąpili polscy artyści mieszkający
w Wiedniu: Alina Mazur – mezzosopran, i Marek Kudlicki – organy, oraz
Piotr Gmiterek z Tomaszowa Lubelskiego.
15 października: W Tomaszowskim Domu Kultury odbyło się podsumowanie dziesiątego jubileuszowego pleneru malarskiego „Barwy Roztocza”.
21 października: Oficjalne podsumowanie projektu „Modernizacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tomaszowie Lubelskim II Etap”. Podsumowano
także całość prac dotyczących remontu i modernizacji biblioteki od 2012 r.,
począwszy od termomodernizacji za prawie milion złotych, a skończywszy
na ostatnich projektach za ponad 3,5 mln zł. Środki na te inwestycje prawie
w całości pozyskane zostały przez bibliotekę z funduszy zewnętrznych.
Wyrazem uznania dla wielkości dokonań było uhonorowanie dyrektora
Tomasza Zielińskiego i całego zespołu pracowniczego biblioteki Medalem
za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamoyskiego.
24 października: Zespół Folklorystyczny „Roztocze” wyjechał na
Międzynarodowe Festiwale Folkloru do Meksyku. Zespół „Roztocze”
godnie reprezentował kraj, miasto i rodzimy folklor, zajmując III miejsce
na festiwalu w Puebla i II miejsce w stolicy Meksyku.
1 i 2 listopada: Podczas przeprowadzonej kwesty „Odnawiamy żołnierskie
groby” zebrano 14 184,04 zł, a w sumie podczas poprzednich czterech kwest
uzyskano 60 127,44 zł. Dzięki tej akcji odrestaurowany został krzyż powstańczy
przy ulicy Żeromskiego, odnowiono grób gen. Tadeusza Piskora oraz groby:
Piotra Kucharskiego – legionisty 2. Brygady, ks. Feliksa Kwiatkowskiego,
Stanisława Bernata – harcerza i żołnierza WP, kpt. Zdzisława Szelica –
żołnierza WP, Kazimierza Fika – żołnierza AK, Kazimierza Maryńczaka
– żołnierza AK, Zygmunta Doroby – żołnierza AK, Jana Wojciechowskiego –
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Wybudowany z pieniędzy zebranych podczas
kwesty „Odnawiamy żołnierskie groby” grób
nieznanego żołnierza Żandarmerii Wojskowej,
który zmarł w wyniku odniesionych ran we wrześniu 1939 r. i został pochowany na cmentarzu we
wsi Leliszka. Ekshumację na Cmentarz Wojenny
1939 w Tomaszowie Lubelskim przeprowadzono
w 2015 r. Fot. archiwum Urzędu Miasta.

żołnierza AK, grób funkcjonariusza Żandarmerii Wojskowej oraz
Policji Państwowej Wojciecha
Golca. Wykonano także nowe
obramowanie tablicy pamiątkowej na byłym gmachu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa
Publicznego.
10 listopada: Harcerze ZHR
i ZHP po raz trzeci zorganizowali w Tomaszowie Grę Miejską
z okazji Święta Niepodległości.
W tym roku gra przebiegała pod
hasłem „Historia w architekturze” i miała na celu przybliżyć
uczestnikom dzieje Tomaszowa poprzez losy budynków
wzniesionych w naszym mieście
w dwudziestoleciu międzywojennym.
10 listopada: W sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku
Powiatowego zorganizowano
imprezę towarzyszącą Narodowemu Świętu Odzyskania
Niepodległości, tj. Wieczór pieśni
patriotycznej w wykonaniu chóru „Tomaszowiacy”, połączony
z promocją książki Mirosława
Tereszczuka Towarzystwo Gimnastyczne Sokół w Tomaszowie
zorganizowane przez Towarzy-

Lubelskim dawniej i dziś. Spotkanie zostało
stwo Regionalne im. dra Janusza Petera.
11 listopada: Święto Niepodległości – 98. rocznica odzyskania niepodległości uczczona została uroczystym podniesieniem flagi państwowej, programem słowno-muzycznym, mszą św. w intencji ojczyzny oraz złożeniem
wieńców pod płytą upamiętniającą pobyt marszałka Józefa Piłsudskiego
w Tomaszowie.
16 listopada: Burmistrz Wojciech Żukowski odebrał z rąk wojewody
lubelskiego Przemysława Czarnka promesę ministra spraw wewnętrznych
i administracji ze środków z rezerwy celowej, służącej przeciwdziałaniu
oraz usuwaniu skutków klęsk żywiołowych. Dotacja dla przedsięwzięć,

310

Wydarzenia w mieście w 2016 roku

Rocznik Tomaszowski 6

realizowanych w ramach tego programu, wynosi 80% kosztów kwalifikowanych. Miasto Tomaszów Lubelski w ramach tych środków wybuduje kanalizację deszczową w ciągu ulic: Ściegiennego, Rzemieślniczej
i Rolniczej.
19 listopada: Piętnaście par z miasta i gminy Tomaszów Lubelski
świętowało 50-lecie pożycia małżeńskiego. Uroczystości zapoczątkowała
msza św. dziękczynna w Sanktuarium ZNMP. Dalsza część uroczystości
odbyła się w Tomaszowskim Domu Kultury, gdzie jubilaci zostali udekorowani medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, przyznanymi przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę.
24 listopada: W auli Centrum Edukacyjno-Kongresowego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II odbyła się II Konferencja Wojewódzka „Miejsce seniora w nowoczesnej Polsce”. Organizatorami spotkania
byli: burmistrz miasta Wojciech Żukowski, Rada Seniorów w Tomaszowie
Lubelskim i Lubelski Uniwersytet Trzeciego Wieku Filia w Tomaszowie
Lubelskim.
2 grudnia: Oddano do użytku nowe urządzenia rekreacyjno-sportowe
przy Przedszkolu Samorządowym nr 2, sfinansowane z funduszu Budżetu
Obywatelskiego 2016.
8 grudnia: W 98. rocznicę założenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w Centrum Konferencyjno-Kongresowym tej uczelni w Tomaszowie
Lubelskim został zorganizowany Dzień Otwarty KUL.
11 grudnia: Dzięki inicjatywie Urzędu Miasta i Tomaszowskiego Domu
Kultury nasze miasto odwiedziła ciężarówka Coca-Coli.
13 grudnia: Odbyła się uroczystość upamiętniająca XXXV rocznicę
wprowadzenia stanu wojennego, zorganizowana przez Zarząd Oddziału
NSZZ „Solidarność”. Obchody rocznicowe rozpoczęły się w kościele pw.
ZNMP okolicznościowym programem słowno-muzycznym w wykonaniu
uczniów Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich. Po mszy świętej w intencji
ojczyzny i NSZZ „Solidarność” pod obeliskiem NSZZ „Solidarność” złożono
wieńce i wiązanki kwiatów. W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Tomasza
Zamoyskiego odbyły się okolicznościowe prelekcje. Wykład „Polska –
Lubelszczyzna – Tomaszów Lubelski – 35. rocznica wprowadzenia stanu
wojennego” wygłosił Andrzej Gromek, nauczyciel historii w Gimnazjum
nr 1 im. Orląt Lwowskich, natomiast „Przywracani narodowej pamięci.
Poszukiwania i identyfikacje ofiar terroru komunistycznego” to temat prelekcji dr. Michała Durakiewicza, pracownika Oddziałowego Biura Edukacji
Publicznej IPN Lublin.
17 grudnia: W Tomaszowskim Domu Kultury odbył się Powiatowy
Przegląd Kolęd i Pastorałek. Wzięło w nim udział 20 zespołów z całego powiatu tomaszowskiego, które zaprezentowały bardzo różne style
muzyczne i różnorodny repertuar – od najstarszych kolęd i pastorałek
w oryginalnym brzmieniu, po te najnowsze.
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Spotkanie opłatkowe na tomaszowskim Rynku. Fot. archiwum Urzędu Miasta.

18 grudnia: Na świątecznie przystrojonym tomaszowskim Rynku odbyło
się już po raz trzeci Spotkanie Opłatkowe, podczas którego mieszkańcy
Tomaszowa złożyli sobie świąteczne życzenia, posłuchali zespołów kolędniczych oraz degustowali tradycyjne potrawy wigilijne.
19 grudnia: W stołówce Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyło się spotkanie
mieszkańców osiedla Koszary, zorganizowane w ramach przeprowadzanych
konsultacji społecznych, dotyczących opracowania projektu rewitalizacji tego
osiedla. W spotkaniu uczestniczyła ponad 100-osobowa grupa mieszkańców
oraz członkowie Komitetu Koordynacyjnego z ramienia Urzędu Miasta.
19 grudnia: Duży sukces odniosła reprezentacja Szkoły Podstawowej
nr 2 z Tomaszowa Lubelskiego, która wywalczyła I miejsce w kategorii klas
IV–VI w Ogólnopolskich Mistrzostwach Szkół i Przedszkoli w szachach
rozegranych w katowickim Spodku.
Opracował: Janusz Brodowski
Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera
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